
Monteringsanvisning 
YFM30050 Ekovagn Teleskopisk 20'' 

&
 YFM30052 Ekovagn Teleskopisk 22''

Innehåll
 A   2 st YFM20173 Hjul 22x11x8 Vänster
 B   2 st YFM20172 Hjul 22x11x8 Höger 
 C   1 st YFM3005007 Stång yttre fram
 D   1 st YFM3005008 Stång yttre bak
 E   1 st YFM3005006 Stång inre
 F   1 st YFM3005033 Klammer C
 G   2 st YFM3005015 Banke
 H   1 st YFM3005030 Centrumbåge
 I    1 st YFM3005001 Dragstång + kulkoppling 
 J    4 st YFM3005025 Toppstake
 K   2 st YFM1005040 Boggiearm
 L   4 st YFM2005020 Vinkelstake

 OBS!  A & B hör endast till YFM30052         M 20 st Vagnsbult M12x30 (varav 6st är till grind) 
            Q & R hör endast till YFM30050              N  20 st Flänsmutter M12 lås (varav 6st är till grind)
                                                                               O   2 st YFM2005035 Boggiebult 

        P 16 st YFM1005093 Hjulmutter
        Q 2 st YFM20197 Hjul 20x10x8 Vänster
        R 2 st YFM20198 Hjul 20x10x8 Höger

          S   1 st YFM30054 Grind (OBS! Extra tillbehör)
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1) Börja med att montera hjulen på
centrumbågen A, B & P vid YFM30052 och 
Q, R & P vid montering av YFM30050.
Observera att det är höger och vänsterhjul.
Rotationsriktningen står på sidan av däcket.
Var noga med att dra åt hjulmuttrarna P. Den
större plattan med fyra hål som sitter på
centrumbågen ska vända framåt. 

2) Ta fram klammer c YFM3005033 F och den
yttre bakre stången YFM3005008 D.
Montera fast c-klammern och stången i
centrumbågen med 6 st vagnsbult M12x30 
M och 6 st flänsmutter M12 lås N. Tänk på
att den fastsvetsade plattan på stången ska
vända bakåt, se pil.

3) Montera sedan dit den inre stången
YFM3005006 E. Tänk på att det måste vara
minst 25 cm instick i den yttre stången. Det
finns röda markeringar i båda ändar av
stången som markerar vart minimigränsen
går.
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4) Montera den yttre främre stången YFM3005007 C på den inre stången, tänk på att vända 
stången så att plattan med 6 st hål vänder framåt.

5) Montera dragstången YFM3005001 I i den yttre främre stången.

       6a) Den främre banken YFM3005015 G monteras
             längst bak på den främre yttre stången i  den
             fastsvetsade plattan med fyra hål med 4 st
             vagnsbult M12x30 M och 4 st flänsmutter M12
             lås N. Tänk på att öronen på banken ska vända
             framåt.

      6b) Den bakre banken YFM3005015 G
            monteras längs bak på den yttre
            bakre stången med 4 st vagnsbult
            M12x30 M och 4 st flänsmutter M12 lås N.
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7) Sätt i vinkelstakar och toppstakar J & L

8) Har ni köpt en vagn med grind YFM30054 S
(som är ett extra tillbehör) så ska den monteras
längst fram på plattan på den främre yttre
stången med 6 st vagnsbult  M12x30 M och 
6 st flänsmutter M12 lås N.

9) Justera vagnen till önskad längd. Dra åt alla
bult och muttrar. Glöm inte att efterdra alla
bult och muttrar efter körning.

Avslutande tips och råd
*Boggiearmarna YFM1005040 K ska smörjas minst var 6:e månad beroende på hur 
 mycket vagnen används.
*För att få en smidigare körning i terrängen rekommenderas det att den bakre banken och
 den bakre yttre stången monteras jäms med det bakre hjulparet, se gul pil på bild 6b). 
 Det minimerar risken att fastna om du t.ex. kör över diken.
 En annan viktig sak att tänka på är att om du kör långt virke ska du ha lång vagn och kort 
 vagn vid körning av kort virke.

Vagnen är klar för att användas!
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Tack för att du valde Leja´s teleskopiska ekovagn!


