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FÖRORD
K-Heat Ogräsbekämpnings-/saneringsutrustning tillverkas av Vagnsteknik i Karlshamn AB.
Innan Du tar maskinen i bruk, bör Du göra Dig väl bekant med dess funktion och handha-
vande. Detta gör Du lämpligen genom att noga läsa genom denna instruktionsbok och sam-
tidigt, steg för steg, praktiskt se var på maskinen de olika inställningarna, justeringarna etc 
skall utföras.
För att underlätta för Dig själv, och för att undvika missförstånd i samband med service- och 
reservdelsfrågor, bör Du anteckna maskinens typbeteckning samt serienummer och tillverk-
ningsår. Dessa uppgifter finns samlade på maskinens typskylt som är placerad på den längs-
gående ramen på vagnens vänstra sida.

TYPSKYLT

Teknisk support: Vagnsteknik i Karlshamn AB 0454-841 64 eller Jomi System AB 044-590 41 10

Rätt till ändringar i konstruktion och specifikation förbehålles.

Serienummer, tvätt ..............................................................

Tillverkningsår .....................................................................
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ALLMÄNT
Använd endast K-Heat, Ogräsbekämpnings- / saneringsutrustning på av tillverkaren anvisat sätt!
Därför gäller:
• K-Heat är avsedd för bekämpning av ogräs och saneringsåtgärder. Maskinen arbetar med het-
vatten och högtrycksvattenstråle för sanering och hetvatten och lågtrycksvattenstråle vid ogräsbe-
kämpning.
• All annan användning är förbjuden.
• Det är inte tillåtet att montera andra komponenter eller modifiera K-Heats
konstruktion så den avviker från tillverkarens konstruktion.
• Undvik överbelastning genom att alltid följa föreskrifterna i denna instruktionsbok.
• Reklamationsrätten omfattar inte slitage eller otillåtna ändringar.
För att bibehålla maskinens driftssäkerhet ska underhållsarbeten utföras efter de
angivna intervallen. De tillämpliga drifts- och serviceföreskrifterna från tillverkaren,
resp. från andra leverantörer av maskindelar ska beaktas.
Åtgärdandet av fastställda brister eller utbytet av slitna delar ska överlåtas åt en av K-Vagnen god-
känd serviceverkstad, såvida inte fordonsägaren i sin egen verksamhet förfogar över erforderlig 
utbildad personal och tillhörande teknisk utrustning.
Vid montering av reservdelar ska ovillkorligen endast originaldelar
användas. Av K-Vagnen godkända delar kontrolleras regelbundet genom
speciella undersökningar.
K-Vagnen övertar produktansvaret för dessa delar.
K-Vagnen kan inte bedöma om enskilda främmande produkter kan monteras i
K-Heat utan säkerhetsrisk.
Detta gäller även om en auktoriserad kontrollinstans har godkänt
produkten.
Vid användning av andra reservdelar än originaldelar från K-Vagnen upphör reklamationsrätten att 
gälla.
• Vid leverans av K-Heat kan någon del ligga separat i förpackningen. Förvissa er om att K-Heat är 
komplett och att alla komponenter är rätt monterade innan maskinen tas i bruk.
• Kemiska rengöringsmedel får inte används i K-Heat.

k-heat ogräsbekämpning med 
100% vatten

miljövänligt och effektivt!

en nyhet från
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs alla säkerhetsregler och följ dem noga. Undviker man att följa dessa regler kan det leda 
till allvarliga personskador eller dödsfall på användaren eller andra samt skador på egendom 
och utrustning. K-Heat kan innebära risker till följd av hett vatten som sprutar med högt tryck 
samt risk för eldsvåda vid felaktigt handhavande av bränsle.

Varningstriangeln i texten markerar viktiga
försiktighetsåtgärder eller varningar, som ska följas.

Uppmaning till föraren att läsa instruktionsboken 
före användning.

Använd hörselskydd. Brandfara vid 
handhavande av.

Använd
skyddshandskar.

Använd
skyddskor.

Använd 
skyddsglasögon.

Smörjpunkt.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Operatören måste vara väl införstådd med innehållet i Instruktionsboken innan arbete med 
K-Heat påbörjas.

• Försäkra er om att alla instruktioner följs.

• Endast tränade och/eller erfarna operatörer får använda utrustningen.

• Den som använder K-Heat ska ha lämplig klädsel, skor och skyddsutrustning.

• Låt aldrig minderåriga använda utrustningen.

• Arbeta inte i okontrollerbara ställningar.

• Lämna aldrig K-Heat utan uppsyn då den är igång.
Slå alltid ifrån motorn och ta ur tändningsnyckeln till motorn då utrustningen lämnas.

• Använd aldrig K-Heat då det föreligger behov av justeringar, service eller reparationer.

• Använd bara utrustningen i dagsljus eller där det är tillräckligt upplyst.

• Använd inte K-Heat under påverkan av alkohol, medicin eller narkotika.

• Följ gällande trafikregler när K-heat används tillsammans med ett fordon eller på allmän väg.

• Kom ihåg att operatören är ersättningsskyldig för skador som drabbar andra människor eller 
föremål.

• Håll utrustningen ren och se särskilt till så att skyltar och dekaler är fullt läsbara samt att lampor 
och reflexer på eventuellt dragfordon är helt och rent.

• Gör inga förändringar eller modifikationer på K-Heat.
När utrustningen kopplas bort från fordon ska den placeras på ett plant underlag. Försäkra er om 
att K-Heat inte kan stjälpa eller glida iväg.

• Utöver de säkerhetsföreskrifter som redovisas här finns det ytterligare föreskrifter i publikationer 
till elverket och högtryckstvätten, samtliga säkerhetsföreskrifter ska vara kända av personal som 
ska använda utrustningen innan arbetet påbörjas.

• På utrustningen finns det ett antal ytor som kan ge brännskador vid beröring, t ex elverkets mo-
tor, högtryckstvättens avgasrör och lansarna.

• K-Heat är till för att bekämpa ogräs och/eller sanera, all annan använding är otillåten.

• Kontrollera alltid att reservdunkarnas lock är ordentligt stängda innan utrustningen används eller 
transporteras. Läckage av bränsle kan orsaka brandfara eller skada miljön.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

BARN

Mycket allvarliga olyckor kan inträffa om operatören inte är uppmärksam på barn i närheten. Barn 
blir ofta nyfikna på maskiner. Utgå aldrig ifrån att barn är kvar där du
sist såg dem.

1  Håll barn borta från arbetesområdet, och under uppsikt av en annan ansvartagande vuxen.
2  Var uppmärksam och stäng av maskinen om barn kommer in på arbetsområdet.
3  Innan och under användning av maskinen ska man hålla uppsikt efter barn.

SÄKERHETS- OCH FUNKTIONSSKYLTAR

Denna maskin är designad och tillverkad så att den kan lämna den säkerhet och driftssäkerhet som 
kan förväntas av en av de ledande tillverkarna av redskap.
Även om läsningen av denna instruktionsbok ska ge dig den grundläggande kunskapen om hur 
denna maskin används på ett säkert och effektivt sätt finns åtskilliga säkerhetsdekaler placerade 
på maskinen som en påminnelse om viktigt information under arbetets gång. Alla VARNING, FARA, 
FÖRSIKTIG och instruktionsbeskrivningar på maskinen ska läsas omsorgsfullt och följas. Det kan 
uppstå personskador om dessa instruktioner inte följs. Informationen är för din egen säkerhet och 
den är viktig. Din maskin är utrustad med nedanstående säkerhetsdekaler.
Om någon av dessa märken försvinner eller skadas skall de skiftas omgående. Nya dekaler hittar du 
hos närmaste återförsäljare.
Dessa dekaler är lätta att sätta på och fungerar som en konstant påminnelse för föraren om att följa 
de nödvändigaste säkerhetsprocedurerna för ett säkert och effektivt arbete.

Vattnet som används vid rengöring är hett, använd lämplig skyddsutrustning för att förhindra bränn-
skador vid vattenstänk, ex skyddsskor, skyddshandskar, visir och heltäckande klädsel. Rikta inte 
vattenstrålen mot person eller djur och säkerställ alltid före arbetets start att inga obehöriga är inom 
riskområdet. Riskerna är hett vatten, vatten med högt tryck samt bortspolade föremål. Använd bara 
rent vatten vid påfyllning av tanken. Tänk på att vatten i tanken kan frysa till is vid låga temperaturer. 
Förvara alltid K-Heat frostfritt. Stäng aldrig av utrustningen direkt vid avslutat arbete. Låt utrustning-
en svalköras med brännaren av.

Varningstriangeln 
i texten markerar 
viktiga försiktig-
hetsåtgärder eller 
varningar, som 
ska följas.

Uppmaning till 
föraren att läsa 
instruktionsboken 
före användning.

Använd hörsel-
skydd.

Använd skydds-
glasögon.

Smörjpunkt. Brandfara.

* Operatören måste vara väl införstådd med innehållet i
Instruktionsboken innan arbete med K-Heat påbörjas.
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ANVÄNDNING
För elverkets och högtryckstvättens funktion och handhavande, se respektive instruktionsbok. El-
verkets motor driver en generator som försörjer dels vattenpumpen och dels högtrycks- tvätten med 
400 volt.
Vattenpumpen suger vatten från vattentanken via en avstängningsventil på utloppsanlsutningen och 
pumpar vatten vidare till högtryckstvätten. Vattenpumpen är försedd med tryckströmbrytare och 
hydrotank för att säkerställa högtryckstvättens vattenbehov.
Avstängningsventilen på vattentankens utloppsanslutning ska normalt vara öppen, den är främst 
avsedd för att möjliggöra avstängning av vattnet i samband med service- och reparationsarbeten.
Vattentanken fylls på genom ett påfyllningshål på tankens ovansida.

OBSERVERA:
Fyll inte vattentanken så mycket att släpvagens tillåtna maxlast överskrids.

I högtryckstvätten värms vattnet upp med hjälp av en dieseldriven brännare. Från högtryckstvätten 
leds vattnet vidare genom slangen på slangvindan till handtaget för den utbytbara lansen, beroende 
på vilken lans som är ditsatt regleras det maximala vattentrycket från högtryckstvätten.

Det finns två varianter av lansar för ogräsbekämpning och en lans för saneringsarbeten. Vid ogräsbe-
kämpning är vattentrycket 0,1 bar och vid saneringsarbeten är vattentrycket maximalt 110 bar.

Ogräsbekämpnings- / saneringsutrustningen är avsedd att användas till bekämpning av ogräs och 
saneringsåtgärder. Vid ogräsbekämpning används hetvatten under lågt tryck medan saneringsarbe-
ten görs med högtryck.

Utrustningen består av ett bensinmotordrivet elverk, eldriven vattenpump, en vattentank och en 
högtryckstvätt med hetvatten. Samtliga delar är monterade på en släpvagn. Det finns även hållare för 
reservdunkar för bensin och diesel samt en slangvinda till högtryckstvättens slang.

VARNING!
Högtrycksstrålen är farlig om
den används felaktigt.
Vattenstrålen får aldrig riktas mot 
personer, djur eller elektriska 
installationer. Håll barn borta från 
maskinen.

A - slangvinda
B - saneringslans
C - ogräsbekämpningslans
D - ogräsbekämpningslans m hjul
E - högtryckstvätt
F - vattenpump
G - elverk

A
B C D

E G
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VIKTIGT!
Brukaren av K-Heat ska hantera maskinen så att det inte medbringar fara för brukaren eller för an-
dra. Undvik okontrollerbara arbetsställningar. Tänk på att högtrycksstrålen ger en rekyl bakåt. An-
vänd skyddsutrustning. Undvik att komma i beröring med giftiga material. Kör aldrig med maskin 
som är skadad eller i behov av service. Undvik att köra med maskinen igång längre stunder med 
pistolhandtaget avstängt. Detta medför värme och slitage på överströmningsventilen. Vid längre 
uppehåll vid tvättning, stanna bensinmotorn och högtryckstvätten. När maskien inte används bör 
avtryckaren på pistolhandtaget låsas så att detta inte aktiveras av misstag. Vid utdragning av slang 
från slangvindan, håll i slangens skyddsförstärkning. När det hörs ett knäppande ljud från vindan är 
den bakåtspärrad. För inlindning på vindan dra ut slangen en liten bit så att bakåtspärren lossnar, 
släpp sedan efter i slangen och slangen dras in på slangvindan. Släpp aldrig slangen utan följ med i 
rörelsen.

START
1.  Ställ 0/1-vredet på elverkets motor i läge 1.
2.  Öppna bränslekranen på elverket. 
3.  Ställ chokereglaget i inkopplat läge vid kallstart.
4.  Starta elverket genom att dra i snöret.
5.  Koppla ur choken så snart elverket startat.

VARNING!
Högtrycksstrålen är farlig om
den används felaktigt.
Vattenstrålen får aldrig riktas mot 
personer, djur eller elektriska 
installationer. Håll barn borta från 
maskinen.

A

B

A - Påfyllning vatten.
B - Avkalkningsmedel.

För detaljerade anvisningar för elverk och högtryckstvätt, hänvisas till respektive produkts original 
instruktionsbok, vilka medföljer K-Heat.

FÖRE ANVÄNDNING
1.  Kontrollera och vid behov fyll på bensin och diesel i respektive bränsletank och reservdunkar.
2.  Kontrollera oljenivån i elverkets motor, se instruktionsbok för elverket. 
3.  Fyll på rent vatten i vattentanken.
OBSERVERA: Fyll inte vattentanken så mycket att släpvagnens tillåtna maxlast överskrids.

ANVÄNDNING - K-HEAT HANDHAVANDE
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ANVÄNDNING - K-HEAT HANDHAVANDE
NÄR ELVERKET ÄR STARTAT, START AV TVÄTTEN
1.  Drag ut spolslangen.
2.  Koppla valfri lans. (beroende på arbete)
3.  Tryck in spolhandtaget till vatten kommer ut.
4.  Behåll handtaget intryckt och starta pumpen.
5.  Starta brännaren.
6.  Ställ in önskad temperatur.

DIGITAL INSTÄLLNING AV VÄRME OCH VISNING AV TEMPERATUR
Anm: Eventuellt kan snabbkopplingen, på tilloppsledningen, till högtryckstvätten behöva lossas 
något för att släppa ut luftfickor som kan ha bildats. Vatten kommer att strömma ut eftersom 
ledningen är trycksatt så snart vattenpumpen är i drift.

INSTÄLLNING AV VÄRME
1.  Tryck på  ́P ́ och reglera temperaturen med pil upp/ner samt konfirmera tryck på  ́P ́.
2.  Ställ in vattentemperaturen:
 - 110°C vid ogräsbekämpning.
 - max 60° C vid saneringsarbeten (högtryckstvätt).
 - max 40° C vid övrig tvätt.
3.  Ställ värmevredet på högtryckstvätten i läge 1.
4.  Tryck in spolhandtaget och spola tills det utströmmande vattnet har inställd temp.

AVSTÄNGNING
OBS: Risk för skador på högtryckstvätten om den stängs av utan föregående svalkörning.
1.  Ställ värmereglaget på högtryckstvätten i läge 0.
2.  Låt högtryckstvättens hetvattendel svalna, genom att låta kallt vatten spola under 2 minuter.
3.  Ställ högtryckstvättens startvred i läge 0.
4.  Ställ 0/1-vredet på elveret i läge 0.
5.  Stäng bränslekranen.
6.  Ta bort lansen från spolhandtaget och dränera ur lansen genom att hålla den med
 munstycket riktat uppåt.
7.  Tryck in spolhandtaget och låt eventuellt kvarvarande vatten rinna ut.
8.  Linda upp slangen på slangvindan och placera lansen i dess hållare.

VARNING!
Användning av kemiska rengörings-
medel är inte tillåtet i K-Heat.
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ANVÄNDNING
K-Heat kan användas på två sätt, för ogräsbekämpning och sanering. Vattentryck, vatten- tempera-
tur och lans avgör arbetsmoment. All annan användning är otillåten!

Max temp. Lågtryck 110°C
Max temp. Högtryck/sanering 60°C
Max temp. Övrig tvätt 40° C
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BRUKSANVISNING

6 
 

• Spolning/rengöring av alger och smuts i tank göres med högtryck, max 
50 grader. Dränering/utlopp skall vara öppet. 
Efter rengöring bytes vattenfilter. 

• Brandrisk p.g.a. heta ytor och brandfarliga bränsle. 
• Heltäckande varselklädsel och nödvändig skyddsutrustning skall 

användas vid allt arbete med maskinen. 
• Typskylt: 

 
 
 
 
 

• Nödstopp: 

 

VARNING!
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BRUKSANVISNING

7 
 

• Daglig tillsyn av maskinen göres av användare: 
1: Kontrollera oljenivå bensinmotor. 
2: Kontrollera ev. rengör vattenfilter 
3: Kontrollera ev. fyll på/byt behållare till avkalkningsmedel. 
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BRUKSANVISNING
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BRUKSANVISNING
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BRUKSANVISNING
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BRUKSANVISNING
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BRUKSANVISNING
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BRUKSANVISNING
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BRUKSANVISNING
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BRUKSANVISNING
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EG-FÖRSÄKRAN

16 
 

• EG-Försäkran 
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BRANDSKYDDSKONTROLL

17 
 

• Brandskyddsprotokoll 
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ELSCHEMA
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• Elschema
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ELSCHEMA
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ELSCHEMA
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• Stycklista 
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ELSCHEMA
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ELSCHEMA

23 
 

• All konstruktion och montering görs eller övervakas av personal med mångårig 
 erfarenhet av maskinbyggnad. 

• All orderhantering sköts skriftligen med god framförhållning av leverans av delar, 
reservdelar och tjänster hos alla inblandade leverantörer och tillverkare. 

• Alla enheter kontrolleras och provkörs och märks med id-nr. innan leverans. 

• Manualer och EG-försäkran medföljer varje maskin. 

• Dokumentation uppdateras vid förändringar av maskinen. 

• Service och reklamationer utförs/hanteras och dokumenteras av behörig personal i stort 
och etablerat servicenät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vagnsteknik I Karlshamn AB  
Munkahus indområde 

37431 Karlshamn 
Tel: 0454 - 84 164, 
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UNDERHÅLL OCH SERVICE
1.  Kontrollera alla skruvar efter 10–50 timmars körning och efterdrag vid behov.
2.  Kontrollera oljenivåer enligt respektive systems tillverkares instruktionsbok.
3.  Byt olja och filter i enlighet med respektive systems tillverkares instruktionsbok.
4.  Kontrollera att alla slangar och anslutningar är hela, byt skadade slangar.
5.  Kontrollera dunken med avkalkningsmedel No Scale var 170:e driftstimme.

Vid slitage eller onormal förslitning kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

För alla underhållsåtgärder hänvisas till respektive instruktionsbok för elverket och högtryckstvätten.

Vid frågor samt vid behov av service eller support, kontakta Vagnsteknik i Karlshamn
AB tel: 0454-841 64 eller Jomi System AB 044-590 41 10

A

B

A - Dunk med No Scale avkalknings-
medel, kontrolleras och ev byt dunk 
var 170:e driftstimme.

B - digital timräknare (driftstimmar).
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FÖRVARING OCH TRANSPORT
När K-Heat inte används ska den förvaras på lämpligt sätt.
Före förvaring ska K-Heat rengöras och smörjas enligt underhållschemat.
K-Heat ska därefter förvaras frostfritt inomhus i skydd från väder och vind.
Om det inte är möjligt att förvara K-Heat frostfritt ska utrustningen frostskyddas enligt följande:
1.  Häll 5 liter 30% glykolblandning i vattentanken.
2.  Starta K-Heat (enligt användarinstruktionen) och öppna och stäng pistolhandtaget under några  
 sekunder så att säkerhetsventilen löser ut och skyddas.
3.  När vatten kommit ut ur spolmunstycket under några sekunders tid är K-Heat frostskyddad.

VIKTIGT!
Om K-Heat skulle bli utsatt för frost. Försök aldrig starta den förrän den med säkerhet
är upptinad. Dra pumpen runt för hand och kontrollera att allt fungerar som det ska innan K-Heat 
startas med bensinmotorn.

TRANSPORT
Innan K-Heat ska transporteras, kontrollera att:
- All utrustning är placerad i sina hållare och fastsatta - Locken till reservdunkarna är stängda
- Slangen är helt inlindad på slangvindan
- Baklämmen på släpvagnen är uppfälld



32

SPECIFIKATIONER
På följande sida finns teknisk specikation för modellen K-HEAT COMPACT.

För följande komponenter på utrustningarna se respektive tillverkares instruktionsbok:

- Honda motor
- Högtrycksaggregat
- Digital temperaturmätare
- Slangvinda
- Bilsläp
- Elverk
- Kalkmedel

Brandskyddscertifiering är utförd på
denna maskin.

Vagnsteknik i Karlshamn AB förbehåller sig rätten att utan tidigare meddelande 
ändra på tekniska specifikationer vad gäller utrustningen samt om behov föreligger 
även handhavandet av maskinen, K-Heat.

k-heat ogräsbekämpning med 
100% vatten

miljövänligt och effektivt!

en nyhet från
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SPECIFIKATIONER
TEKNISK DATA K-HEAT COMPACT
VALFRI VATTEN TANK INGÅR 450 L-600 L- 1000 L
KRAFTIG PVC TANK AV HÖG KVALITE.
INKL BRANDPOSTANSLUTNING SAMT 380 MM
MANLUCKA MED SIL/NÄT VID VATTENPÅFYLLNING.
ÄVEN GARDENA KOPPLING HANE.
MÅTT PÅ VATTENTANKARNA SAMT VIKT FÖR MONTERINGS
MÅTT DÅ MAN INTE ANVÄNDER TYP SLÄPVAGNEN FÄRDIGMONTERAD, SE NEDAN.
HONDA POWER MOTOR GX 270 8,4 HK / BENSIN EFFEKT 400 V GENERATOR MED REM-
DRIVNING.
ELSTARTAD MED BATTERI 12 V.
ROSTFRI HUV ÖVER AGGREGATET MED ÖPPNINGSBAR LUCKA. LJUDNIVÅ ENDAST 68 
DB
BRÄNSLEFÖRBRUKNING 1,8 L /TIM
HETVATTEN/ BRÄNNARE TANK VOLYM 24 L
VATTENTEMERATUR CA 98 GR C VID LANSEN
HÖGTRYCKSTVÄTT STEGLÖS JUSTERING MAX TRYCK 110 BAR MANOMETER ́.
TEMPERATURJUSTERING DIGITAL TÄMPERATURMÄTARE
BRÄNSLEFÖRBRUKNING BRÄNNARE 6 L/TIM
VATTENÅTGÅNG 9 L/MIN
FÖRBRUKNING AVKALKNINGSMEDEL 70 ML / 1000 L VATTEN
VATTENFÖRBRUKNING VID HÖGTRYCKSARBETE 520 L / TIM
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK FRITT FLÖDE
AVVERKNINGSGRAD VID OGRÄSBEKÄMPNING CA 240 KVM / TIM
VATTENTANKSGIVARE FÖR AVSTÄNGNING VID VATTEN SLUT PROFFSLANGVINDA MED 
3/8 HÖGTRYCKSSLANG 150 GRADER
MAX 315 BAR, SLANGSTYRNING, VRIDBAR VINDA
HÖGTRYCKSHANDTAG MED ROSTFRI SVIRVEL 315 BAR 150 GRADER MED SNABBKOPP-
LING TILL REDSKAPEN
1 ST HÖGTRYCKSMUNSTYCKE DUBBELLANS MED JUSTERING AV VATTENFLÖDE
1 ST OGRÄSMUNSTYCKE ROSTFRITT / HJULBURET
1 ST OGRÄSMUNSTYCKE ROSTFRITT / HANDBURET
1 ST OGÄSMUNSTYCKE HANDBURET FRITT FLÖDE
K-HEAT ÄR BRANDSJYDDS BESIKTIGAD OCH UTRUSTAD MED BRANDSLÄCKARE
K-HEAT MÅTT PÅ STÅLRAM, VARMGALVANISERAD FÖR GAFFLAR
DJUP 560 MM
HÖJD 855 MM
LÄNGD 1170 MM
VIKT 240 KG
K-HEAT COMPACT KAN MONTERAS PÅ VALFRITT FORDON TYP KYRKOGÅRDSTRUCK, 
ELBIL, SLÄPVAGN MM.
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DIRECTIVE 2000/14/EC (Static test)

COMPACT
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SMP Svensk Maskinprovning AB

Malmö Uppsala Umeå Email/internet VAT/reg. office
Box 56
SE-230 53 Alnarp

Ph: +46 10 516 64 00
Fax: +46 40 46 01 13

Box 7035
SE-750 07 Uppsala

Ph: +46 10 516 64 00
Fax: +46 18 12 72 44

Box 4053
SE-904 03 Umeå

Ph: +46 10 516 64 00
Fax: +46 90 13 65 62

info@smp.sp.se
www.smp.nu

SE556529683601
Lomma

TEST IN ACCORDANCE WITH STANDARD EN ISO 3744:1995 AND 
DIRECTIVE 2000/14/EC (Static test)

Client
Vagnsteknik i Karlshamn AB, Munkahus indområde, 37431 Karlshamn

Identification 

Machine
Type according to 
2000/14/EC:

Mobile high pressure water jet machines

Manufacturer: Vagnsteknik i Karlshamn AB, Munkahus indområde, 
37431 Karlshamn

Model: COMPACT

Information supplied by the 
manufacturer
Identity, Serial no: COMPACT 9/10 190
Type K-HEAT
Weight: 270 kg
Manufacturing year 2017
Condition of the machine: New

Additional specifications according to enclosure I.

Principal of selection: Supplied by the manufacturer.
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Test method
The test was performed according to the Standard EN ISO 3744:1995 and Directive 
2000/14/EC.

Note
Measurement surface/number of microphone positions/measuring distance:
Parallelepiped/according to EN ISO 3744:1995 with measurement distance d = 1 m

Test conditions

Temperature: 18 o C
Wind velocity: < 3 m/s
Atmospheric pressure: 1012 mbar
Relative humidity: 78 %
Surface: Dry asphalt
Area: 53 m2

Ambient noise: 47 dB (A)

The period of observation was 20 seconds.

Note
This actual machine is covered by Article 13, of Directive 2000/14/EC, 
equipment subject to noise marking only.
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Measuring instruments

Manufacturer Model Number

Sound level meter: Norsonic 116 17200
Microphone: Norsonic 1220 15787

Sound level meter: Norsonic 116 20254
Microphone: Norsonic 1220 15869

Sound level meter: Norsonic 116 20253
Microphone: Norsonic 1220 21280

Trigger: Norsonic 507 20382

Calibrator: Norsonic 1251 18643

Length, measure tape: TA ljungbergs 3 m AA:05:096
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Measurements

Sound level to the environment

Position Measurement, LpA
1 2 3

1 72,2 72,5 72,8
2 80,9 81,1 81,3
3 81,7 81,7 81,7
4 75,1 75,7 75,8
5 74,9 75,5 76,2
6 76,7 76,7 76,8
7 73,2 73,6 73,8
8 72,6 73,0 73,0
9 76,4 76,8 77,1

Calculated sound levels

Sound level to the environment

The arithmetic mean value of the three measured sound levels, LpAm

1 2 3
77,3 77,5 77,7

Sound power level according to the two highest sound levels, LWA
94

Sound pressure level at operator’s position

Sound pressure level, LpAeq

77

Note
Additional measurement. Not covered by Standard ISO 3744:1995 and 
Directive 2000/14/EC.
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Corrections
Corrections for the environment: K2A = 0

Measurement uncertainty
The sound level meters meets the requirements of IEC publication 804, 1985,
first edition.
The overall uncertainty of measurement for this test is ± 2 dB (A).

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a 
coverage factor k=2, which for a normal distribution provides a level of confidence of 
approximately 95%.
The standard uncertainty has been determined in accordance with EA Publication
EA-4/16:2003.
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Test results

Sound power level: LWA = 94 dB

Sound pressure level at operator’s position: LpAeq = 77 dB

The test results apply only to the tested machine.

Test laboratory: SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 56, SE-230 53 Alnarp, 
Sweden

Testing personnel: Stefan Olsson

Test site: Vagnsteknik i Karlshamn

Date of test: 2017-09-20

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB
Div. for Testing, Malmö

Patrik Olsson Stefan Olsson
Head of Division Senior Testing Engineer

Enclosure: I Specification
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