
Side Runner Flex
Brugermanual

 

Eurowash, Vindingvej 115, DK - 7100 Vejle



BRUGERHÅNDBOG 

SIDE RUNNER FLEX 

Tillykke med Deres nye Side Runner Flex. 

Vi er overbeviste om at denne erhvervs bilvasker vil modsvare Deres 

forventninger. 
Den er let at betjene - Den er manøvredygtig - og den udfører en skånsom 

vask. 

Det er vigtigt at gennemlæse denne vejledning nøje inden anlægget tages i 

brug.  
Følg anvisningerne og De vil få fuldt og varigt udbytte af Deres nye Side 

Runner Flex. 

Bilvaskeren opfylder kravene i EU-Maskindirektivet og er derfor CE-mærket. 

Maskintype:  SRF 
Typenummer:  Flex  

Serienummer:  

Producent:  Eurowash 

Eurowash  
Vindingvej 115 

7100 Vejle 

Tlf. 75 85 88 22 
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PRODUKTBESKRIVELSE.

Side Runner Flex er et manuelt vaskeanlæg til vask/rengøring af lastbiler 
med eller uden anhænger, busser samt kassevogne. 

Anlægget anvendes hos vognmænd og andre med kun enkelte køretøjer, og 
hvor behovet for vask begrænser sig til ca. 10 - 20 gange pr. dag. 

Side Runner Flex fungerer ved at et børstesystem, der er monteret på en 
lodretstående aksel, roteres ved hjælp af en gearmotor. Børsteenheden er 
modulopbygget, hvor hver modul indeholder adskillige tusinde plasthår, 
fremstillet ud fra et patenteret spiralbørstesystem. 

Påsprøjtning af kemikalier/sæbe inden selve afvaskningen sker via en 
påmonteret kemipumpe, der fordeler kemien ud til et antal dyser der er 
fastgjort i maskinens konstruktion. 

Rotationsretningen af børsterne på Side Runner Flex kan ændres manuelt af 
brugeren blot ved et dreje på en knap. 

Fremdriften af vaskeanlægget langs siden af køretøjet fremkommer ved at 
vride håndtaget, der er placeret på begge sider af maskinen. Håndtaget er 
samtidig styreretning og har forbindelse til maskinens Easy Drive hjulsystem. 

Side Runner Flex er monteret med 4 stk. Svingbare Heavy Duty hjul og et 
elektrisk hjul drev der køre maskinen frem og tilbage.



ADVARSLER 

* Anvend aldrig eksplosionsfarlige kemikalier ved vask med Side Runner Flex. Anvend kun   
 kemikalier godkendt af Eurowash. 

* Ved manuel arbejde med kemikalier skal nødvendigt beskyttelsesudstyr      
  anvendes i henhold til datablad for kemien. 

* Vær opmærksom på at ingen personer eller dyr kommer imellem vaskeren og køretøjet når der 
vaskes, og berør aldrig børsterne under deres rotation. 

* Pres aldrig anlægget for hårdt ind imod køretøjet. Pres kun med en kraft så fast berøring opnås. 

* Brug kun Side Runner på terræn der er jævnt og plan, skråner terrænet mere end 4% er der fare for 
at anlægget kan vælte. 

*  Anlægget må ikke anvendes udendørs når vindstyrken måles til kraftig vind. 

*  DER ER INGEN MEKANISK BREMSE PÅ KØRETØJET og det er forbudt og forbundet med stor 
fare at køre ned og op af bakke hvor hældningen er mere end 4%., 

* Afbryd altid strømmen ved kontakten, når der skal arbejdes på maskinen. 

*  Tilslut kun maskinen til godkendt el-installation med ekstrabeskyttelse. 

*  Kontrollér spænding, sikringer, kabler og eventuel forlængerledning inden tilslutning af 
batterioplader. 

*   Rør ikke ved stik og stikdåse med våde hænder. 

*  Udskift straks beskadigede ledninger. 

*  Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at rykke i ledningen. 

* Stilles maskinen udendørs i frost vejr skal vandbeholder og pumper tømmes for vand. 

* Det anbefales at overdække maskinens styregreb efter brug, beskytter ved regn vejr. 

* Lad kun voksne personer (18 år) der er fortrolig med manualen og belært om de med anlægget 
forbundne farer betjene, overvåge, vedligeholde og kontrollere maskinen. 

*  Forsøg aldrig at ændre stikket på el kablet. Passer stik ikke med stikkontakt skal en autoriseret el 
installatør foretage de nødvendige ændringer. 

* Fejlagtig tilslutning af maskinen kan forårsage livsfarlig elektrisk stød. 

*  Ved opladning af batterier skal hovedafbryder nøgle tages ud, ladestikket fra oplader isættes fast til 
på chassiet. 

*  DER SKAL OPLADES NÅR VOLTMETERET ER UNDER 20% 

*  Vaskemaskinen må IKKE benyttes når voltmeteret er under 5%, batterierne skal oplades. 



TRANSPORTANVISNINGER. 

Såfremt Side Runner Flex skal transporteres skal der gøres opmærksomt på   
følgende; 

Afmontér batterierne og tøm kemibeholderne. 

Saml løse ledninger/kabler og fastgør dem midlertidig på anlægget, indtil 
transporten er færdig. 

Læg vaskeren ned ved hjælp af truck, kran eller lignende på strøer, således   
anlægget er understøttet under hele længden. 

Maskinen emballeres forsvarligt, og sådan at det er muligt for dem der skal 
transportere vaskeren at kunne løfte den op på køretøjet på en forsvarlig 
måde. 

Efter endt transport kontrolleres maskinen for fejl og mangler opstået under 
transporten.  

Er maskinen blevet beskadiget kontaktes fragtmanden øjeblikkeligt. 

Inden maskinen atter tilsluttes skal det sikres at den nødvendige 
strømforsyning er tilstede. 



OPSÆTNING/INSTALLATION. 

Maskinen pakkes ud af emballagen og efterses for eventuelle 
transportskader. 

Rejsning af anlægget må ikke udføres manuelt, idet maskinen er alt for tung. 
Anvend i stedet kran, truck eller lignende og vær opmærksom på at maskinen 
er monteret med drejelige hjul, hvorfor der vil være risiko for udskridning. 

Når Side Runner Flex er rejst op monteres batterier, kemi- og eventuelt 
voksbeholder og sugeslangen sænkes ned i bunden af beholderen. 

Tilledningen af vand fra offentlig eller egen forsyning sker via medfølgende 
slange og tilkobles en 3/4" aftapning. 

Kontrollér spænding, sikringer, kabler og eventuel forlængerledning inden 
tilslutningen. 

Tilslutning af maskinen skal gøres med afbrudt motor. 

Tilslut kun maskinen til godkendt el-installation med ekstrabeskyttelse. 
Skulle der opstå tvivl om tilslutningen, kontakt da Deres el fagmand eller 
Eurowash.



IBRUGTAGNING/DRIFT 
* Eurowash Side Runner tilsluttes som beskrevet under afsnittet;  "Opsætning - 
Installation”. 

*  Maskinføren går med maskinen under hele vaskeprocessen. Anlægget  
tændes ved  at dreje hovedkontakten fra vandret til lodret position. 

* På håndtaget af anlægget er placeret en nødstopknap som skal være   
aktiveret  under hele vaskeprocessen.  Nødstoppet stopper fremdrifts   
motorerne. 

* Maskinen køres frem ved at vride styregrebet frem for at give spænding  til de  
elektriske motorer, Styregrebet er samtidig ”gaspedal” hvor   maskinen kan styres i 
variabel tempo  

* Herefter køres anlægget hen til hjørnet af det køretøj der skal vaskes. 

* Luk op for vandet til maskinen, ved at aktivere kontakten ”PUMP”. 

* Tænd for shampoo-pumpen ved at aktivere kontakten; "KEMI".    
Tildelingen af kemimængden kan reguleres. Køretøjet vil nu blive belagt  med shampoo. 

* Tænd for børsten ved at aktivere knappen ”BØRSTE” 

* Maskinen presses let ind imod køretøjet og føres langs bilen hele vejen  rundt. 

* Shampoo pumpen slukkes igen. Ca. 5 meter fra slut ende. 

* Gentag vaskeprocessen uden tilsætning af kemi, hvorved urenhederne  vil 
forsvinde og kemien vil blive skyllet af. 
          
*  Side Runner Flex med elektrisk tiltning af vaskebørsten anvendes kun  
ved køretøjer med skrå sider.  

* Aktiveringen af tiltningen foregår ved aktivere trykknappen på    
betjeningspanelet. 

* Batterier skal oplades når indikeringsmåleren viser 20%, batterierne kan ødelægges 
hvis de ikke oplades inden min. 5% 



Serie 1 
 

Drive unit 400 watt 24VDC 1:29 Ø230x80 

Brush motor 1000 watt omd. 1500 90B14 - 105B14 

Gear Nord 10:1 IEC 90 - IEC 105 

Drive motor

Nord 

Brush motor



BETJENINGSPANEL serie 2 

K 

Controller Drive Controller Brush

Relay water pump

Relay Tilt F1 40 amp. Drive unit 
F2 50 amp. Brush Motor 
F3 13 amp. Water Pump 
F4 10 amp. Chemie / relays

Fuse for controller 
10 amp.



Pumps serie 2 

Shampoo / Wax pump 24VDC

Water pump / Valve for arc 



VEDLIGEHOLDELSE 

Side Runner Flex har direkte træk fra motor til gearkasse til børsteaksel, 
hvilket, sammen med en levetidssmurt gearkasse, betyder at selve 
transmissionen er vedligeholdelsesfri. 

UGENTLIG VEDLIGEHOLD 

- Smør de 4 hjul i drejekransen. 

- Lejet over og under vaskebørsten smøres med konsistensfedt.  

   for tiltning med konsistensfedt. 

- Check kabler for brud og knæk. 

- Check slanger for eventuelle utætheder og udskift om nødvendigt. 

- Check at der er fuldt gennemløb gennem dyserne. Rens om nødvendigt.  

Børstemodulerne slides efterhånden, og nogle af modulerne slides mere end 
andre. Udskiftningen af modulerne bør ske når børstehårene ikke længere 
vasker tilstrækkeligt effektivt. Udskiftning sker dog yderst sjældent i 
maskinens levetid. 

Forlæng levetiden på batterierne ved at lade op til 100% og kør aldrig 
batterier ned til 1 RØD streg og advarsels lys fra voltmeteret før opladning. 



Fejlfinding
Symptom Årsag Løsning

Køremotor stopper Hjulet blokeret af sten 
Stopknap på styrehåndtag 
aktiveret 

Fjern sten, kontroller løs 
forbindelse 
Træk stopknappen ud

Børstemotor stopper Børste for tæt på vognside Sluk for børste, power off 
køre maskinen væk fra vognside

Ingen sæbe eller voks Ingen væske i kemitanke Udluft pumpen, åbne 
udluftningshanen

Maskinen støjer og piver Manglende smøring Smør maskien ifølge smøreliste

Der kommer ingen vand Vandtank tom Fyld vandtank, kontroller om 
pumpen køre



REPARATION/NEDTAGNING 

Det bør så vidt muligt tilstræbes at samtlige almindeligt forekommende 
reparationer og udskiftninger foretages af en uddannet håndværker eller en 
vedligeholdelsesmand. 

Enhver reparation der ligger ud over hvad der er beskrevet i afsnittet 
"Fejlfinding" skal foretages af servicetekniker, udsendt eller godkendt af 
Eurowash, eller hvis problemet synes at være af elektrisk karaktér skal 
autoriseret el-installatør anvendes. 

Såfremt uautoriseret personale forsøger at reparere på anlægget vil det 
påvirke garantien, ligesom udskiftning til uoriginale reservedele vil det. 

Ved nedtagning/bortskaffelse af Side Runner Flex bør følgende procedure 
anvendes; 

� Aftap kemien, og send den evt. til destruktion hos Kommunekemi. 

� Afmontér børstemoduler, stænkbørster, plexiglasplader og øvrige 
plastdele og destruer dem separat. 

� Aftag gear, motor, pumpe, hjul, dyser og el-styring med kabler. 

� De resterende dele kan nu sendes samles til skrotning og vil give en 
højere scrapværdi, idet delene er af rustfrit stål. 

Ved videresalg af brugte anlæg til 3. person påhviler det sælgeren at 
maskinen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og sørge for at køberen får 
udleveret en komplet manual. 



GARANTI/PRODUKTANSVAR

Den medfølgende EU-overensstemmelseserklæring tjener samtidig som Deres garantibevis.
Garantien er gældende ét kalenderår fra underskriftsdato.

GARANTIEN OMFATTER:
- Hele vaskeanlægget, mekaniske og elektriske fejl, herunder;

* Fejl i komponenter.
* Konstruktionsfejl.
* Produktionsfejl.

- Arbejdsløn og materialer.
- Ansvaret dækker kun hvis maskinen er fejlbehæftet fra fabrikkens side.

GARANTI FORBEHOLD.
Ansvaret formindskes/bortfalder hvis brugeren ikke følger vedligeholdelses vejledningen, eller 
anvender uautoriserede reservedele, der ikke er godkendt af Eurowash.
Garantien dækker ikke i følgende tilfælde;
l Når maskinen er forsøgt repareret af uautoriseret personale.
l Batterier der er afladede og skal dybdelades med speciel lader.
l Hvis maskinen har været udsat for vold, frost, transportskade eller anden 

uhensigtsmæssig overlast.
l Fejl opstået p.g.a. kalk.
l Fejl opstået p.g.a. installationssvigt.
l Fejl opstået som følge af forkert anvendt kemi.
l Sliddele, såsom dyser, slanger, pakninger, børster m.v

IKKE DÆKKET AF GARANTI.
l Batterier, slid på belægning af kørehjul, vanddyser.

Eurowash påtager sig intet ansvar for indirekte skader.

Skal vaskeanlægget indgå som en del af et samlet anlæg, påhviler det den virksomhed der udfører 
slutmontagen at udarbejde nødvendig dokumentation i henhold til EU-Maskindirektivet.  



Serie 3 (151273) 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Serie 3 

 



Tekniske data

Model 2500 3200 3800 4100 4500

Total højde 2670 3370 3970 4270 4670

Vaskehøjde 2500 3200 3800 4100 4500

Total dybde 980 980 980 980 980

Total bredde 1200/1600 1200/1600 1200/1600 1200/1600 1200/1600

Afstand til væg fra køretøj 1400 1400 1400 1400 1400

Vandforbrug 16 19 21 21 25

Vand temperatur max. 50 C. max. 50 C. max. 50 C. max. 50 C. max. 50 C.

Tank kapacitet 350 l. 350 l. 350 l. 350 l. 350 l.

El-tilslutning 
batterilader

1x230/PE 1x230/PE 1x230/PE 1x230/PE 1x230/PE

El forbrug 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW

Vægt kg. 550 550 550 550 550

Støjniveau db. <70 <70 <70 <70 <70

Vanddyser K5 8 10 10 12 14

Børster 7 9,5 11,5 12,5 14



Serie 2 
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- BILAG 2 - 
 EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

Eurowash 
Vindingvej 115 
DK - 7100 Vejle 
Tlf. +45 40 54 54 58 

erklærer hermed at; 

Maskine: SIDE RUNNER Flex 

Type:   SRF  
Serienummer:   

Produceret i år:    

 er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 14. 

juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner, 

(89/392/EØF og ændret ved 91//368/EØF) under særlig henvisning til direktivets bilag 

1 om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og 

fremstilling af maskiner. 

      
Dato             Eurowash    Stempel 


