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Ansvarsfriskrivning

Yara Storsäckskniv är utvecklad för att öppna storsäckar 
och skall inte användas i något annat syfte. Yara 
garanterar knivens funktion endast för detta ändamål. 

Yara Storsäckkniv består av flera olika delar. Ingen 
av dessa delar får bytas ut eller ändras från dess 
ursprungliga utseende och materialkvalitet. Varje del 
av kniven är noga utvald och designad för knivens 
funktion. Yara garanterar inte knivens funktion och 
generella beskaffenhet om delar byts ut eller repareras 
utan anvisningar från Yara. Yara kan inte hållas 
ansvarig för personskada eller materiella skador från 
användning av kniven. Yara kräver att användningen 
av kniven följer anvisningarna i denna folder.

Genomför och säkerställ alltid att de nödvändiga 
säkerhetsföreskrifterna är uppfyllda vid användning av 
Yara Storsäckskniv.

Yara har en ständigt pågående produktutveckling och 
vi förbehåller oss därför rätten att ändra i produktens 
specifikationer om vi anser det nödvändigt. 

Yara Storsäckskniv är patenterad och alla rättigheter 
tillhör Yara International ASA. 



Yara Storsäckskniv

+18%

Maize Boost

användning. När du är färdig med användningen av 
kniven förs bägge handtagen tillbaka mot varandra. 
När det hörs ett klick vid sammandragningen är kniven 
tillbaka i sin låsta position. Se till att kniven alltid är 
i den låsta positionen (handtagen sammanförda) efter 
att den använts.  

Yara Storsäckskniv i stängd och låst position.

Yara Storsäckskniv i öppen position och klar att användas.

Viktigt att tänka på när kniven används:

• Stå på ett jämnt och halksäkert underlag
• Gå aldrig under hängande last
• Använd bägge händerna när du använder kniven
• Dra ut kniven fullt innan användning
• Lås kniven efter användning – ett klick skall höras 

när den dras samman och låses
• Följ säkerhetsrekommendationerna
• Använd kniven endast till det ändamål den är 

avsedd för

Förvaring

• Tag försiktigt bort överblivet material på kniven 
efter användning 

• Förvara kniven på en säker och torr plats
• Förvara kniven så den är otillgänglig för barn och 

andra som kan komma till skada vid otillåten 
användning av kniven

• Förvara alltid kniven låst

Underhåll 

Yara Storsäckskniv behöver inte underhållas på något 
speciellt sätt. Sitter det gödning eller liknande på 
kniven efter användning, torkas den av med en trasa 
innan den dras samman. 

Får du något problem med kniven, vänligen kontakta 
Yara AB omgående. 

Vi gratulerar till köpet av Yara Storsäckskniv

Vi hoppas du skall bli nöjd med kniven. Vid korrekt 
användning och förvaring kommer den att vara till 
nytta i många år. 

Denna manual beskriver korrekt hantering, förvaring 
och underhåll av kniven.

Läs manualen noga innan du börja använda kniven 
och var alltid uppmärksam på säkerheten vid arbete 
med kniven samt vid arbete med hängande last. 

Hantering

Med Yara Storsäckskniv öppnar du  storsäckar på ett 
enkelt och säkert sätt. Du får också ett ergonomiskt 
korrekt redskap för att hantera detta arbete.

Kniven skall tas ur emballaget med försiktighet. 
Innan den används rekommenderar vi att du 
säkerställer att kniven inte skadats i transporten. 
Misstänker du att kniven tagit någon form av skada 
i transporten, kontakta omgående Yara AB i Sverige. 
Om kniven är skadad, börja inte använda den innan 
något annat är avtalat. 

Var uppmärksam på att alltid ha bägge händerna 
på handtagen när Yara Storsäckskniv används. Det 
är också mycket viktigt att hålla ett säkert avstånd 
till den hängande säcken. Gå eller stå aldrig under 
hängande säck. 

För att kunna använda kniven drar du isär handtagen 
till fullt utdragen position. Kniven är nu klar för 


