
Ghibli AS 30/AS 40 
Brugsanvisning 
 
Tillykke med Deres nye Ghibli AS 30/AS 40 fra  
V. BRØNDUM A/S. 
 
Beskrivelse 
Ghibli AS 30/AS 40 består af følgende hoveddele: 
 
 
A 
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A: Motortop med afbrydere til motorerne  
B: Filtergitter med standardfilter 
C: Håndtag til frigørelse af opsamlingsbeholder 
D: Væske/støvadskiller til brug under vådsugning 
E: Flydeventil til brug under vådsugning  
F: Metalkørestel 
G: Opsamlingsbeholder 
 
AS 30 er forsynet med to kraftige sugemotorer og AS 
40 er udrustet med 3. Motorerne tændes og afbrydes 
på kontakterne på motortoppens forside. 
 
Under motortoppen sidder filtergitteret, der holder 
standardfilteret udspændt, så filteroverfladen holdes 
så stor som muligt. 
 
Væske/støvadskilleren forhindrer de større partikler i 
at passere, og flydeventilen blokerer luftstrømmen, når 
opsuget væske når et bestemt niveau i opsamlings-
beholderen. 
 
Når opsamlingsbeholderen skal tømmes, frigøres den 
fra metalkørestellet ved hjælp af det sorte håndtag. 
Når håndtaget udløses, sænkes opsamlingsbeholde-
ren ned på underlaget og kan køres bort på dens egne 
svirvelhjul.

Anvendelsesområder 
Maskinernes store opsamlingskapacitet gør dem 
ideelle til rengøring af større arealer. Da der kan 
opsuges både tørt og vådt materiale, er maskinerne en 
fleksibel løsning på de større maskinfabrikker, 
værksteder, i anden spåntagende industri og overalt, 
hvor der er behov for opsugning af store mængder 
blandet tørt eller vådt støv og væske. 
 
Sikkerhedsforskrifter 
Ghibli AS 30/AS 40 er ikke godkendt til opsugning af 
brandfarlige, eksplosive, giftige eller sundhedsfarlige 
støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen 
passer til opgaven, og at myndighedernes krav over-
holdes. 
 
Undgå at beskadige elkablet. 
 
Udpakning 
Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du 
har bestilt, er med. 
 
Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt 
opmærksom på om maskinen, motortoppen eller el-
ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må ma-
skinen ikke tages i brug.  
Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. 
 
Tilbehør 
Ghibli AS 30/AS 40 leveres med følgende standard 
tilbehør: 
 
             A           B                          C             

 
   D                           E     F       G    
 
A: Buet rør  
B: Forlængerrør 
C: Gulvmundstykke 
D: Sugeslange 
E: Fugemundstykke 
F: Børstemundstykke 
G: Adapter til børstemundstykke 
 
Tilbehøret til AS 30 er 40 mm og til AS 40 er det 50 
mm. 
 
El-tilslutning 
Tilslut Ghibli AS 30/AS 40 230 V vekselspænding ved 
50 Hz. Se også typeskiltet på maskinens motortop.

Ibrugtagning 
• Montér sugeslangen i koblingen på opsam- 

lingsbeholderen  
 
• Vælg det tilbehør, der passer til den pågældende 

rengøringsopgave. 
 
• Start maskinen på knapperne foran på 

motortoppen. 
 
Tømning af opsamlingsbeholderen 
Sluk for sugemotorerne på kontakterne på forsiden 
af motortoppen. 
Opsamlingsbeholderen frigøres fra metalkørestellet 
ved hjælp af det sorte håndtag. Når håndtaget 
udløses, sænkes opsamlingsbeholderen ned på 
underlaget og kan køres bort på dens egne 
svirvelhjul. 
 
BEMÆRK: 
Flydeventilen i væske/støvadskilleren blokerer 
luftstrømmen, når opsuget væske når et bestemt 
niveau i opsamlingsbeholderen. Sker dette, skal 
maskinen afbrydes og opsamlingsbeholderen 
tømmes. 
 
BEMÆRK: 
Opsuges der udelukkende tørt støv skal 
væske/støvadskilleren med flydeventil tages ud. 
Vær dog opmærksom på ikke at overfylde 
opsamlingsbeholderen. 
 
Opsugning af blandet vådt og tørt 
Ved opsugning af en blanding af tørt og vådt 
anbefales det at anvende en væske/støvpose, der 
tilbageholder de større partikler, men lader væsken 
passere. Væske/støvposen passer kun i AS 30. 
 
Filter til fint støv 
Udover standardfilteret kan begge maskiner tilbydes 
med kanalfilter til opsugning af finere støv. Kanal-
filteret er et såkaldt Støvklasse ”M” filter. M-filtre 
tilbageholder partikler helt ned til 5 μm (0,005 mm). 
 
BEMÆRK: 
Kanalfilteret må ikke anvendes under opsugning af 
vådt støv eller væske.  
 
Vedligehold 
Opsamlingsbeholderen tømmes og rengøres efter 
hvert brug. Efterlad ikke opsamlet støv eller 
materiale i opsamlingsbeholderen gennem længere 
tid. 
 
Motortoppen er konstrueret, så den ikke behøver 
vedligehold udover aftørring med en fugtig klud. 
Motorkullene har en levetid på ca. 800 timer og bør 
herefter udskiftes af en fagmand. Udskiftes 
nedslidte kul ikke, vil motoren blive ødelagt.  
 
Udover aftørring med en fugtig klud er maskinen 
vedligeholdsfri. 
 

BEMÆRK: 
• Kontrollér, at elkablet er ubeskadiget. Er kablet 

beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand. 
Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. 

• Maskinen på ikke rengøres med damprenser eller 
højtryksrenser. 

• Opstår der funktioneringsfejl eller uregelmæs-
sigheder, skal strømmen afbrydes. Kontakt 
forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.  

 
Fejlfinding 
Hvis Deres Ghibli AS30/AS 40 ikke suger 
tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting: 
 
Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret: 
• Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer 

motoren tydeligt lyd, er det tegn på, at suge-
slangen, røret eller mundstykket er blokeret. 

• Fjern blokeringen. 
 
Opsamlingsbeholderen kan være fyldt: 
• Afbryd strømforsyningen til støvsugeren. 
• Tøm beholderen som beskrevet i afsnittet 

”Tømning af opsamlingsbeholder”. 
 
Filteret kan være tilstoppet eller væske-/støvpose kan 
være fyldt: 
• Afbryd strømforsyningen til støvsugeren. 
• Undersøg filteret og rens det om nødvendigt. 
• Er væske/støvposen fyldt, udtages den og 

bortskaffes. 
 
Tekniske data 
Ghibli AS 30 
Motoreffekt, max. 2000 W 
Sugemotor 230 V 
Sugeevne 2040 mmVS 
Luftmængde, maks. 106 l/sek 
 382 m3/t 
Sugeeffekt, max. 530 W 
Støjniveau 63 dB(a) 
Opsamlingskapacitet 40 l 
Højde 1280 mm 
Bredde 560 mm 
Længde 765 mm 
Vægt uden tilbehør 40 kg 
 
Ghibli AS 40 
Motoreffekt, max. 3000 W 
Sugemotor 230 V 
Sugeevne 2090 mmVS 
Luftmængde, maks. 159 l/sek 
 572 m3/t 
Sugeeffekt, max. 815 W 
Støjniveau 63 dB(a) 
Opsamlingskapacitet 40 l 
Højde 1280 mm 
Bredde 560 mm 
Længde 765 mm 
Vægt uden tilbehør 49 kg 
 



Service og reparation 
V. BRØNDUM A/S yder service og re-
paration uden beregning under garan-
tiperioden (købsnota må fremlægges) 
under følgende forudsætninger: 
• at den opståede defekt kan tilbage-

føres til konstruktions- eller materia-
lefejl (normal slitage, misbrug eller 
misligholdelse kan ikke henføres 
hertil) 

• at reparation ikke har været forsøgt 
udført af andre end V. BRØNDUM 
A/S eller serviceværksteder god-
kendt af V. BRØNDUM A/S til ga-
rantireparationer. 

 
Serviceydelser uden beregning 
omfatter udskiftning af defekte dele. 
Maskinen indleveres via V. 
BRØNDUM A/S organisationens 
forhandlere eller sendes franco til: 
 
V. BRØNDUM A/S 
Sadolinsvej 14 - 16 
DK – 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8682 4366 
Fax: 8680 3363 
E-Mail: v@broendum.com 
www.broendum.com 
 
V. BRØNDUM A/S blev etableret i 
1964 og er i dag en af Europas føren-
de leverandører af professionelt ren-
gøringsudstyr med et stort program af 
specialmaskiner.  
Et velorganiseret lager giver leve-
ringssikkerhed for kunderne og ratio-
nel drift i det daglige arbejde. 
Service, reparation og fejlfinding kla-
res af et velkvalificeret serviceteam på 
eget værksted.  
Udviklingsafdelingen sikrer, at maski-
nerne konstant lever op til brugernes 
behov og krav og at de leverede ma-
skiner er af høj kvalitet og driftssik-
kerhed. 
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VIGTIGT! 
Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. 

DANSK BRUGSANVISNING 

Ghibli AS 30/AS 40 
Industristøvsugere med bundtømning 

Retningslinier i forbindelse med 
bortskaffelse af maskinen 

 I henhold til EU-Direktiv 
2002/96/EC (WEEE-Direktivet) 
skal elektrisk og elektronisk 
affald indsamles. Når maskinen 
skal bortskaffes, skal reglerne i 
slutbrugerens kommune derfor 
følges. 

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning 
”el-retur” og lever dermed op til sit producent- og 
leverandøransvar.  
Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: 
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder 
materialer, komponenter og stoffer, der kan være 
farlige og skadelige for menneskers sundhed og for 
miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der 
er mærket med ovenstående ”overkrydsede 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den 
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes 
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal 
indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret 
indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på 
genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller 
hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information skal indhentes hos kommunens tekniske 
forvaltning. 
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke 
bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte 
de kommunale indsamlingsordninger for at mindske 
den miljømæssige belastning i forbindelse med 
bortskaffelse af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, 
genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr. 
 


