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Konformitet CE

Bezeichnung:

TRANSMOBIL läggningstransportör

Typ:

TM-150-D-A-XL

Artikel-Nr.:

52220012

Hersteller:

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

Maskinen som beskrivs ovan uppfyller gällande krav i följande EU-direktiv:
2006/42/EG (Maskindirektivet)
2014/30/EU (Elektromagnetisk kompatibilitet)
Följande standarder och tekniska specifikationer användes:
DIN EN ISO 12100
Maskinsäkerhet - Allmänna principer för design - Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100: 2010)
DIN EN ISO 13857
Säkerhetsavstånd mot att nå farozoner med de övre och emellan extremiteterna. Safety distance against reaching hazard
places with the upper extremities (ISO 13857:2008).
SS-EN 1012-1 / SS-EN 1012-2
Kompressorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 1 och 2.
SS-EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
Auktoriserad person för CE-dokuments:
Namn: J. Holderied
Adress: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany
Signatur, uppgifter om undertecknad:

Erdmannhausen,30.04.2019..........................................................................
(M. Probst, verkställande direktör)
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Säkerhet

Säkerhetsanvisningar

Livsfara!
Betecknar en fara. Om den inte undviks blir följden dödsfall eller mycket allvarliga personskador.

Farlig situation!
Betecknar en farlig situation. Om den inte undviks kan person- eller sakskador bli följden.

Förbud!
Betecknar ett förbud. Om det inte efterlevs blir följden dödsfall, mycket allvarliga personskador eller
sakskador.

Viktig information eller praktiska tips för användning.

2.2

Begreppsdefinitioner

Gripområde:

•

Anger det minsta och största produktmåttet hos gripgods som kan gripas med den här
maskinen.

Gripgods:

•

Den produkt som kan gripas fast och transporteras.

Öppningsbredd:

•

Summan av gripområdet och inkörningsmåttet.
Gripområde + inkörningsmått = öppningsområde

Nedsänkningsdjup:

•

Motsvarar den maximala griphöjden för gripgods, beroende på höjden hos maskinens
griparmar.

Maskin:

•

Beteckning för gripmaskinen.

Produktmått:

•

Gripgodsets mått (t.ex. längd, bredd och höjd för en produkt).

Egenvikt:

•

Maskinens tomvikt (utan gripgods).

Bärhållfasthet (WLL *):

•

Anger den högsta tillåtna belastningen på maskinen (för lyft av gripgods).
*= WLL → (engelska:) Working Load Limit

2.3

Definition av fackpersonal/sakkunnig

Installations-, underhålls- och reparationsarbeten på den här maskinen får endast utföras av fackpersonal eller sakkunniga!
Fackpersonal eller sakkunniga måste ha nödvändig yrkesmässig kompetens i den
utsträckning det gäller den här maskinen inom följande områden:

52220012
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•

för mekanik

•

för hydraulik

•

för pneumatik

•

för el
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Säkerhetsmärkning

FÖRBUDSSYMBOLER
Symbol

Innebörd

Beställningsnr

Storlek

29040210
29040209
29040204

Ø 30 mm
Ø 50 mm
Ø 80 mm

29040383

102 x 52 mm

29040594

65 x 33 mm

Beställningsnr

Storlek

29040221
29040220
29040107

30 x 30 mm
50 x 50 mm
80 x 80 mm

Beställningsnr

Storlek

Alla som använder maskinen måste ha läst och förstått
bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna.

29040665
29040666

Ø 30 mm
Ø 50 mm

Använd hörselskydd

29040298

Ø 50 mm

Blås genom filterinsatsen med tryckluft varje dag. Slå aldrig ur
filterinsatsen! Byt om den är mycket smutsig.

29040687

Ø 50 mm

Fyll endast på diesel – Inte biodiesel

29040483

16 x 130 mm

Gå aldrig under svävande last. Livsfara!

Sug inte fast lasten i ytterkanterna.

VARNINGSSYMBOLER
Symbol

Innebörd

Klämrisk för händerna.

PÅBUDSSYMBOLER
Symbol

52220012

Innebörd
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MANÖVRERINGSANVISNINGAR
Symbol

Innebörd

Beställningsnr

Storlek

Uppgift om maximal bärförmåga på sugplattans typskylt har
prioritet!

29040730

48 x 125 mm

Funktionsspak för vakuum och körning

29040478

185 x 30 mm

Joystick för uppriktning av masten

29040477

50 x 50 mm

Begränsa den ledade bommens svängområde vid arbeten vid vägar
(”SAFESTOP”) –FARA för olycksfall med fordon

29040682

100 x 132 mm

Uppgift om maximal tilläggslast beroende av motvikt och utläggning

29040731

95 x 75 mm

29040755

Ø 60 mm

Fastsurrningsögla för att spänna fast läggningsmaskinen med kedjor
eller spännband på transportfordonet

2.5

Personliga säkerhetsåtgärder

52220012

•

Alla som använder maskinen måste ha läst och förstått bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna.

•

Maskinen och alla överordnade maskiner som den är monterad i får endast användas av kvalificerade
personer som har fått detta i uppdrag.

•

Endast maskiner med handtag får köras manuellt.

V2
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Skyddsutrustning

Skyddsutrustningen består enligt de säkerhetstekniska
kraven av:

2.7

2.8

•

Skyddskläder

•

Skyddshandskar

•

Skyddsskor

•

Hörselskydd

Skydd mot olyckor

•

Spärra av arbetsområdet vittgående för att hålla obehöriga, särskilt barn, på avstånd.

•

Försiktighet vid åska!

•

Se till att arbetsområdet har tillräcklig belysning.

•

Försiktighet vid våta, frusna och smutsiga byggnadsmaterial!

•

Det är förbjudet att arbeta med maskinen vid temperaturer under 3 °C (37,5 °F)!
Det föreligger risk för att gripgodset glider av på grund av väta eller isbildning.

Funktionskontroll och visuell kontroll

2.8.1

2.8.2

52220012

Elektronik
•

Kontrollera att alla elledningar är korrekt anslutna före varje arbetsinsats.

•

Låt behörig elektriker byta defekta elkomponenter i strömlöst tillstånd.

•

Elledningarna får inte visa tecken på skav och får inte haka fast i några utskjutande kanter och därmed
rivas av.

Allmänt
•

Maskinen måste kontrolleras avseende funktion och skick före varje användningstillfälle.

•

Underhåll, smörjning och störningsavhjälpning får endast ske när maskinen är avstängd!

•

Vid fel som påverkar säkerheten måste felen åtgärdas fullständigt innan maskinen får tas i drift igen.

•

Vid eventuella sprickor eller skadade komponenter på maskindelar måste all användning av
maskinen omgående stoppas.

•

Bruksanvisningen till maskinen måste alltid vara tillgänglig på användningsplatsen.

•

Typskylten som sitter på maskinen får inte avlägsnas.

•

Oläsliga informationsskyltar (såsom förbuds- och varningssymboler) måste bytas ut.

V2
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Säkerhet under driften

Risk för personskador vid felaktig hantering av laster!
•

Dra eller släpa aldrig laster snett

•

Dra inte loss fastsittande laster med maskinen

•

Lyft aldrig upp laster annat än mitt på

Den manuella styrningen är endast tillåten på maskiner med handtag.

Under drift får operatören inte lämna manöverplatsen så länge maskinen är belastad med last och måste
hela tiden ha uppsikt över lasten.

Lossa inte lasten förrän den ligger fullständigt och säkert på marken.
Håll händer och fötter borta från lasten! Klämrisk!
Användare måste alltid hålla ett öga på manometern.
Lyft inte lasten förrän det vakuumundertryck som krävs har uppnåtts.
Sätt omedelbart ner lasten om manometerns pekare befinner sig i det röda området!
Sätt omedelbart ner lasten om arbetstrycket faller under det tryck som krävs!
Livsfara! Lasten faller ner!

52220012
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Allmänt

3.1 Avsedd användning

Maskinen TRANSMOBIL är en mobil transport- och läggningsmaskin för transport av en hel pall byggmaterial samt för
lyftning och läggning av betongelement, natursten, kantsten, plattor mm. med lämpliga sugplattor på vakuumslanglyften.
För att kunna utnyttja arbetsområdet i högsta möjliga mån ska läggningen ske till höger om maskinen.

På grund av dieselmotorn är det förbjudet att använda maskinen i stängda utrymmen eller explosionsoch brandfarliga områden.
Den här maskinen är standardutrustad med följande element:
•

Vakuumlyftenhet inklusive standardsugplatta med 150 kg lyftkraft

•

Vakuumläggarens mast kan riktas lodrätt för enkel positionering av produkten som ska läggas i ojämn
terräng

•

Ledad kranarm med ”SAFESTOP”. Den ledade kranarmens svängområde kan spärras. Därmed kan man
spärra av svängområdet för den trafikerade delen av vägen t.ex. vid läggning av kantstenar på vägarna.

•

Kompakt transportläge. Kranarmen kan fällas samman snabbt och säkert.

•

Timräknare och nyckelbrytare

•

Verktygsförvaringslåda

•

Pallyftare, utrustad med två gafflar

•

Elektronisk, helautomatisk mastuppriktning

•

Maskinen får endast användas enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen. Gällande
säkerhetsföreskrifter och relevanta lagstadgade bestämmelser samt försäkran om överensstämmelse
måste därvid beaktas.

•

All annan användning betraktas som ej avsedd och är förbjuden!

•

Gällande lagstadgade säkerhetsföreskrifter och olycksförebyggande föreskrifter på användningsplatsen
måste följas.

Användaren måste före varje användning försäkra sig om att
•

maskinen är lämpad för den planerade användningen

•

den är i felfritt skick

•

de laster som ska lyftas är lämpade att lyftas.

Kontakta tillverkaren i tveksamma fall innan maskinen tas i drift.

OBS! Den här maskinen får endast användas på låg höjd ovanför marken (➔ kapitel ”Säkerhet vid
användning”)!
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•

Lasten (stenplattan) som ska sugas fast och transporteras
måste uppvisa tillräcklig egenstabilitet eftersom det annars
föreligger risk för att den bryts av när den lyfts!

•

Stenplattor får aldrig böjas när de lyfts – var särskilt
uppmärksam vid lyft av tunna och stora stenplattor!

•

Generellt får laster (stenplattor) bara sugas fast mitt på
eftersom lasten annars hänger snett i maskinen vilket kan
leda till brott på lasten – särskilt vid lyft av stora stenplattor
med en liten sugplatta.

•

Standardsugplattor är inte lämpade för transport av
glasskivor!

Endast sugplattor från tillverkaren Probst får användas!
Vissa sugplattor som kan monteras på maskinen minskar lyftförmågan.
Den tillåtna lyftförmågan är angiven på varje sugplatta.
Endast sugplattor som är tillåtna för maskinen får användas!
Det är absolut förbjudet att överskrida den tillåtna och den angivna lyftförmågan!
Fara: Fallande last!

Det är förbjudet att använda sugplattor som har lägre lyftförmåga än lyft- och manöverenheten!
Fara! Fallande last!
(Sugplattor med högre lyftförmåga än lyft- och manöverenheten är tillåtna.)

52220012
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Översikt och uppbyggnad

4

6

3
2

5
7

11
8
9

1.

Larvbandschassi

2.

Drivning (dieselmotor)

3.

Styrenhet

4.

Vakuumförsörjning

5.

Mast

10

1

6. Ledad bom
7.

Vakuum-tillförselslang

8. Lyftenhet
9. Vakuum-manöverenhet
10. Gafflar (från pallyftare)
11. Parkeringsposition för vakuum-manöverenhet

3.3

Tekniska data

Typ
TM-150-D-A-XL
TM-150-D-ASILENT-XL

Gafflar

52220012

Drivning

max. utliggning
[mm]

Lyftkraft
vakuumlyftenhet1 [kg]

Nyttolast2 [kg]

Egenvikt [kg]

Dieselmotor
9,6 kW

3 000

150

1 5002

~1 540

Bredd [mm]

Höjd i transportläge
[mm]

Längd i transportläge
[mm]

Max. körhastighet
[km/h]

1 910

2 290

2 300

~2,2

Nyttolängd [mm]

Lyfthöjd [mm]

Lyftkraft2 [kg]

1 090

340

1 5002

V2
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1

Med stark lyftenhet, tillhörande sugplatta och motviktsplattform TM-GGP
kan lyftkraften ökas med upp till 200 kg vid full utliggning och med upp till
250 kg vid 500 mm kortare utliggning.

2

Maximal nyttolast (gafflarnas lyftlast) för transport av en hel pall byggmaterial uppgår till 1 500 kg.
Maximal nyttolast för larvbandstransportören minskas till 1500 kg på grund av egenvikten hos de
monterade vakuumkomponenterna
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Driftsanvisning

Starta drivningen

Före idrifttagningen måste man förstå och beakta alla säkerhetsanvisningar/piktogram för att skydda
operatören och maskinen mot skador.

Beakta de medföljande bruksanvisningarna till dieselmotorn (Hatsz) och larvbandstrucken (HINOWA)!

Före varje arbetspass måste man kontrollera oljenivån i maskinen och vid behov fylla på olja (bild A och B).
Se även övriga underhållsanvisningar i bruksanvisningarna till dieselmotorn (HATZ) och larvbandstrucken
(HINOWA).

Bild A

Bild B

Kontrollera oljan varje dag, dra ut oljemätstickan.

Kontrollera och rengör luftfiltret för smuts varje dag.

Bild D

Bild C

52220012
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1.

Öppna huven. (Bild 1)

2.

Koppla till huvudbrytaren (ställ den i lodrät position) (Bild 2)
Innan man kan starta dieselmotorn måste vredet på styrenhet I ställas på ”Manuell” (och lämnas i denna
position) (bild 3).

Bild 1

Bild 3

Bild 2

3.

Starta motorn. Ställ brytaren på ”ON” (), sätt i tändningsnyckeln och vrid den () (bild 4)

4.

Reglera motorvarvtalet ( ). (Bild 5)

Bild 4

52220012

Bild 5
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Köra med chassiet
1.

Bekanta dig med manöverspaken på chassiet. Se
medföljande bruksanvisning (Hinowa) (bild 1) för
information.

2.

Man kör maskinen genom att manövrera
funktionsspaken med tillhörande markering, se
symboldekalen (bild 2).

Bild 2
Bild 1
3.

Fäll ner ståbrädan (bild 3)

4.

Bild 4

Bild 3

52220012

Operatören ställer sig på ståbrädan (bild 4)
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Det är förbjudet att köra när man har sugit fast lasten. Skador på grund av att lasten svängs runt samt
fallrisk kan leda till allvarliga person- och sakskador!!!
När man kör med maskinen måste
vakuumslanglyften vara skyddad mot att
svänga runt (bild 5).
Risk för personskador!

Fjäderspärren () måste vara spärrad så att
vakuumslanglyften inte kan glida ut ur
hållaren (bild 6).

Bild 5

4.3

Bild 6

Kranarmens konstruktion

Innan man kan starta dieselmotorn måste vredet på styrenhet I ställas på
”Manuell” (och lämnas i denna position).

1.

Starta motorn för uppriktning av kranarmen (se kapitlet ”Starta drivningen”). (Bild 1; 1A)

Bild 1

52220012

Bild 1A
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2.

Tryck bak joysticken för att rikta upp kranarmen (mot operatören). (Bild 2; 2A).

3.

Alternativ: Använd automatisk drift. Om väljaren ställs på ”Auto” rör sig armen ”automatiskt” uppåt. (Bild 3).
Därmed måste man absolut kontrollera att inte någon befinner sig i riskområdet. Risk för personskador!
Ställ väljaren på ”Manuell” igen för att stoppa automatisk drift!

Bild 2A
Bild 2
4.

Bild 3

Rikta först armen i 45 grader. (Bild 4)
Stoppa genom att åter ställa väljaren på
”Manuell”.

5.

Bild 4

52220012

Frigör spärren av armen. Dra ner dragsnöret
(bild 5).

Bild 5
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7.

Fäll ut armen helt (bild 6) tills armens främre och
bakre del är i linje.

Aktivera spärren av kranarmen så att armen är stel
för följande monteringsarbeten. Gör det genom
att dra ner dragsnöret (bild 7)

Bild 6
Bild 7
8.

Lyftslangen är fäst med gummiband i den flyttbara
bomkroken för att hindra den från att svänga ut.
Ta av lyftslangen från spärren och lägg den på
marken (bild 8).

9.

Bild 9

Bild 8

52220012

Häng fast lyftenheten i en flyttbar kranarmskrok
(bild 9).
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10. Sätt på lyftslangen på kopplingen (lyftenheten)
(bild 10)

11. Stäng spännlåset (bild 11).
OBS! Risk för handskador!

Bild 10

Bild 11

12. Rikta upp armen helt i 90°. Gör det genom att åter ställa väljaren på ”Manuell” och dra joysticken bakåt (mot
operatören) för att rikta upp armen. (Bild 12; 12A).
13. Alternativ: Använd automatisk drift. Om väljaren ställs på ”Auto” rör sig armen ”automatiskt” uppåt. (Bild 13).
Därmed måste man absolut kontrollera att inte någon befinner sig i riskområdet. Risk för personskador!
Ställ väljaren på ”Manuell” igen för att stoppa automatisk drift!

Bild 12A
Bild 12

52220012

Bild 13
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Rikta upp masten
Före varje arbetspass måste maskinen anpassas efter lutningen i terrängen där den ska användas. Detta
görs genom att rikta upp masten.
1.

Ställ åter väljaren på ”Manuell” och flytta joysticken åt höger, vänster, framåt eller bakåt. (Bild 1).

2.

Lodet i den övre änden av masten visar terrängens lutning (bild 2)

3.

Alternativ: Använd automatisk drift. När väljaren ställs på ”Auto” riktas masten automatiskt efter terrängens
lutning (bild 3).

Bild 1

4.

5.

Anslut manöverenheten till sugplattan. Kroka fast
båda spännlåsen i krokarna i sugplattan. (Bild 4).

Stäng manöverenhetens båda spännlås (fäll ner
dem) så att sugplattan är fast ansluten till
manöverenheten. (Bild 5).

Bild 5

Bild 4

52220012

Bild 3

Bild 2
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Lyftenhet
1.

Manövrera vakuumslanglyften genom att manövrera funktionsspaken med tillhörande markering, se
symboldekalen (bild 1).

Bild 1
2.

Öppna båda fjäderspärrarna vid hållaren för
vakuumslanglyftenheten (). (Bild 2)

3.

Bild 2

52220012

Ta långsamt ut vakuumslanglyftenheten från
hållaren. (Bild 3). Risk för personskador!

Bild 3
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5.

Reglera motorvarvtalet (bild 4)

Ställ in motorvarvtalet så att manometer på
vakuummanöverenheten visar minst -0,42 bar så
snart en last sugs fat (bild 5).

Bild 4
Bild 5
6.

Öppna båda karbinhakarna (från
lyftslangskorsetten) (bild 6) och häng fast dem
längre upp på lyftslangskorsetten (bild 7).

7.

Bild 6
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Nu är lyftslangen redo för arbete

Bild 7
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Manöverenhet

4.6.1

Ställa in svävningstillståndet utan last

Svävningstillstånd utan last måste ställas in före idrifttagningen.
Lyftenhetens svävningstillstånd måste anpassas efter griparens aktuella vikt. Detta görs med ett spjäll i
manöverenheten
Spjällets (2) läge kan justeras
När du sätter på suggripen på lasten öppnas spjället helt med tryckstången. Därmed sugs lasten fast och
lyfts.
Tillvägagångssätt:
•

•

Vrid inställningsskruven (1) på manöverenheten (tillgänglig underifrån)
o

Vridning medurs ➔ Spjället öppnas mer

o

Vridning moturs ➔ Spjället stängs

Ju mer spjället öppnas desto lägre svävar enheten

Om spjället är helt stängt åker enheten abrupt upp när fläkten startas!

•

Positionera manöverenheten mitt över lasten och tryck ner
reglerspaken (1). Lyftenheten blir slak och manöverenheten
sänks.

•

Ställ ner manöverenheten mitt på lasten/kantstenen.

•

Tryck långsamt upp reglerspaken på manöverenheten. Lasten
sugs fast och lyftenheten dras ihop.

Manöverenheten får max. lämnas stående på ”Suga/lyfta” i 90 sekunder eftersom fläkten annars kan
skadas och sluta fungera (garantin gäller inte) och man slösar energi.

52220012
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Ställ in svävningstillståndet med last

Svävningstillståndet med last ställs in genom att justera inställningsskruven (2)
– försiktig, ska inte förväxlas med svävningstillståndet utan last.
•
•

Vrid medurs➔ Svävningstillståndet sänks
Vrid moturs➔ Svävningstillståndet höjs

Manöverenheten får max. lämnas stående på ”Suga/lyfta” i 90 sekunder eftersom fläkten annars kan
skadas och sluta fungera, (garantin gäller inte) och man slösar energi.

Svävningstillstånd med last ska inte befinna sig i högsta lyftenhetsläget eftersom fläkten kan skadas på
grund av den fastsugna lasten och sluta fungera (garantin gäller inte) och man slösar energi.
•

Transportera försiktigt lasten/kantstenen till
destinationsplatsen och ställ ner den i önskad
position genom att långsamt trycka ner
reglerspaken (1). Lyftenheten blir slak och
manöverenheten sänks med lasten.

•

Tryck inte ner reglerspaken abrupt till anslag
samtidigt som manöverbygeln (3) hålls fast.
Lasten kan plötsligt falla ner när vakuumet
avlastas helt.

•

Ställ ner lasten (kantstenen), tippa därmed
manöverenheten något och lossa
lasten/kantstenen.

Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen till manöverenheten/lyftenheten.

Bild A

52220012

Bild B
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Inställning av ventiltryckstången

Ventilstößel

Ventiltryckstången på sugplattans ovansida (manöverenhetens
monteringssida) är från fabrik inställd på 63 mm och säkrad med
låsmutter.
Detta avstånd får absolut inte ändras eftersom det kan leda till att
stenen som har sugits fast kan falla ner. Olycksrisk!
Anbauseite Bedieneinheit

Tack vare den monterade tryckstången öppnas spjället (2) som
används för inställning av svävningstillståndet utan last när
sugplattan sätts ner på en last.
Därmed blir fastsugningen avsevärt enklare. Det ger även en
avsevärd säkerhetsvinst vid lyft av porösa material, eller upptagning
av en last utanför tyngdpunkten.

Om det ofta inträffar att ventiltryckstången kläms fast vid mycket dammiga, smutsiga kantstenar/plattor
kan man i undantagsfall arbeta utan ventiltryckstången.
Förutsättning för detta är mycket lufttäta material. Användaren måste först testa detta vid varje enskilt fall.
Om du är tveksam måste ALLTID ventiltryckstången användas och rengöra denna oftare.
•

Om motorn slutar fungera faller inte lasten av
(backventil)

•

Restvakuumet sänker långsamt ner
manöverenheten/lyftenheten med den
fastsugna lasten.

•

Reglera motorvarvtalet så att det finns ett
minsta vakuum på -0,42 bar.

Slit inte av last som sitter fast!
Inga arbetsavbrott (pauser) med last som sugits fast,
risk för överhettning av vakuumfläkten!
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Svängområde
Olycksrisk!
Vid arbeten nära körbanan föreligger risk för olycksfall på grund av att kranarmen svängs ut i körbanan!
Förbipasserande fordon kan gripas av kranarmen!

Vid arbeten nära körbanan måste svängområdet begränsas så att kranarmen inte kan
koma ut i körbanan.
För detta används de medföljande stickbultarna.

För att begränsa svängområdet placeras kranarmen så att anslaget befinner sig till vänster om mitten (se
bild).
Sätt sedan i stickbulten.
Nu kan kranarmen bara svänga åt höger (i körriktningen).

V
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Spärr av kranarmen
Risk för personskador!
Kranarmen kan svänga ut av sig själv och gripa tag i personer i
svängområdet om den inte styrs av operatören!
Så snart arbetet med vakuumlyftenheten avbryts måste kranarmen
spärras! Därmed förhindras kranarmen från att svänga runt båda
axlarna.

•

Dra i det vänstra dragsnöret (se bild) tills att bulten hakar fast i kuggkransen för
att spärra kranarmen.

•

Båda kranarmsaxlarna spärras samtidigt med en dragstång.

•

Dra i det högra dragsnöret för att frigöra spärren.

4.10 Hantering av laster
5.

Lägg ner lasten

1.

Lägg sugplattan på lasten

3.

Bygg upp vakuum med
manöverspaken

Lyft lasten så snart vakuumet
är tillräckligt

6.

2.

Lossa lasten med
manöverspaken

4.

Flytta lasten till avsedd plats

7.

Nu kan nästa last
transporteras
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Skada på sugplattan
Risk för personskador!
Fara på grund av nedfallande last på grund av skadad gummitätning!
För att förhindra skador (sprickor, materialnötning) på gummitätningen på sugplattan ska följande beaktas:
•

4.12

Under arbetet måste man se till att sugplattan inte stryker eller stöter mot andra laster eller andra
föremål vid upplyftning, nerställning eller transport av laster.

Arbetets slut
Ställ huvudbrytaren i läget OFF (FRÅN) efter arbetets slut.

1.

•

Därmed kan inte obehöriga starta motorn (stöldskydd)

•

Maskinen kopplas från elnätet på ett säkert sätt
2.

Ställ batterihuvudbrytaren i vågrät position (se
bild)

3.

Stäng huven igen

Öppna huven.

Vi rekommenderar att fylla dieseltanken på kvällen. Annars kan det bli svårt att starta motorn nästa dag
(kraftig rökbildning) på grund av kondensvatten som kan bildas i dieseltanken på grund av
temperaturvariationer (natten).

52220012
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Transport

Maskinen kan transporteras på en släpvagn.
Maskinens mått samt tillåten totalvikt ska beaktas!

Det är strängt förbjudet att transportera
maskinen med upplyft arm (se bild)

Vid transport måste armen vara helt hopfälld och
placerad i hållaren (se bild)

Olycksrisk!

✔
Vid transport måste vakuumlyftenheten och
tillförselslangen vara frånkopplade från
maskinen. (Se bild)

Spänn fast tillförselslangen med gummiband i
den flyttbara kranarmskroken för att hindra
den från att svänga ut.

Olycksrisk!

52220012
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B

A

Vid lastning av maskinen på en släpvagn eller ett flak ska maskinen förbindas med lyftmaskinen (t.ex.
grävmaskin) i lyftöglan (A) (se ovan).

Före transport på släpvagnen eller flaket måste maskinen säkras ordentligt mot att glida och välta.
Använd de båda lyftöglorna (A och B, se bild) på maskinen för att spänna fast maskinen på släpvagnen eller
flaket.
Vi rekommenderar att även spänna fast maskinen på lastytan med ett spännband tvärs över de båda
larvbanden.

6

6.1

Underhåll och skötsel

Underhåll
För att garantera felfri funktion, driftsäkerhet och livslängd hos maskinen ska de underhållsarbeten som
anges i tabellen nedan utföras enligt angivna tidsintervall.
Endast originalreservdelar får användas. I annat fall upphör garantin att gälla.
Maskinen måste vara avstängd vid alla arbeten!
Vid alla arbeten måste det säkerställas att maskinen inte kan stängas oavsiktligt.
Risk för personskador!
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Mekanik

UNDERHÅLLSFRIST

Arbeten som ska utföras

Första inspektion efter
25 drifttimmar

•

Kontrollera och efterdra samtliga fästskruvar
(får endast utföras av sakkunnig person).

Var 50:e drifttimme

•

Efterdra samtliga fästskruvar (se till att skruvarna dras åt med gällande
åtdragningsmoment för hållfasthetsklassen i fråga).
Kontrollera att samtliga säkringselement (till exempel klappsprintar) fungerar
felfritt och byt ut defekta säkringselement. → 1)
Kontrollera att alla länkar, gejder, bultar, kugghjul och kedjor fungerar felfritt och
justera eller byt ut vid behov.
Kontrollera gripkäftar (om tillämpligt) avseende slitage och rengör, byt ut vid
behov.
Smörj eller fetta in alla gejder och länkar hos rörliga komponenter eller
maskinkomponenter för att minska slitaget och optimera rörligheten.
Smörj alla smörjnipplar (om tillämpligt) med fettpress.

•
•
•
•
•
•

Minst en gång per år
(minska kontrollintervallet vid
svåra användningsförhållanden)

Kontrollera alla upphängningsdelar samt bultar och fästen. Låt en sakkunnig person
undersöka om det föreligger sprickor, slitage, korrosion eller brister i
funktionssäkerheten.
1)

6.1.2

Maskinspecifikt underhåll

Underhållsfrist

Arbeten som ska utföras

Dagliga kontroller

Se medföljande bruksanvisningar för HATZ dieselmotor – 1D81C och larvbandstrucken –
HINOWA TP2000
•

52220012

Kontrollera oljenivån på
larvbandstrucken (se
bruksanvisningen från HINOWA)

V2

•

Kontrollera oljenivån i dieselmotorn
(se bruksanvisningen från HINOWA)
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•

Ta ut vakuumluftfiltret och rengör det
(med tryckluft), byt vid behov.

•

Ta av kåpan och smörj med fettspruta.

V2

•

Kontrollera gummitätningen mellan
luftfilter och lock och byt ut det om
det är skadat.

•

Kontrollera luftfiltret för smuts
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Undanröjning av störningar

Störning

Masten kan inte riktas upp

Kranarmen svänger i fel
riktning

Orsak

Åtgärd

Hydraulsystemet är inte tätt

Dra t anslutningar och skruvkopplingar

Hydraulcylindern håller inte trycket

Byt tätningssatser i cylindrarna

Ventilen har ett funktionsfel

Kontrollera och rengör ventilen, byt vid behov

Kabeln till lutningssensorn är defekt
eller inte ansluten

Byt kabel eller anslut den rätt

Svängområdet är fel inställt

Ställ in svängområdet korrekt

Arbetsstycket har sprickor, skåror eller är Arbetsstycket är inte lämpligt för fastsugning med
poröst
den här maskinen
Undertryck på -0,42 bar har Sugplattans tätningsläpp är skadad
inte uppnåtts
Manometern är defekt
Slang, skruvkopplingar otäta

Byt tätningsläppen
Byt manometern
Byt ut komponenter
Kontrollera tätningsgummit runt sugplattan
Rengör tätningsgummit i kantområdet vid behov.
Rengör spåret.

Tätningsgummi

Klistra inte fast tätningsgummit på sugplattan

Inget vakuum/maskinen
fungerar inte

Kontrollera anslutningen

Kontrollera anslutningen mellan vakuumslang och
sugplatta, anslutningen måste vara ordentligt
åtdragen

Luftfilter

Kontrollera luftfilter, anslutningar, skavställen etc.
och säkerställ att alla sitter fast ordentligt
Kontrollera alla ledningar på vakuumpumpen för
skador

Ledningar

Kontrollera att ledningarna inte skaver mot huset
Kontrollera om vakuumpumpen har undertryck och
att inte några främmande föremål har dragits in

Främmande föremål
Lasten kan inte sugas fast

Otätheter på sugplattan på grund av
Föreskrivet undertryck kan smuts mellan gummitätning och
sugplatta
inte längre uppnås
Undertrycket sjunker för
snabbt när maskinen
stängs av

Skumgummitätning sliten eller porös
(föråldrad på grund av UV-strålning)

Ta av gummitätningen från sugplattan
Rengör sugplattan och spåret i gummitätningen
Dra på gummitätningen på sugplattan igen och sätt
fast den
Byt vid behov ut gummitätningen

För att åtgärda störningar på lyftenheten/manöverenheten, dieselmotorn (HATZ) eller larvbandstrucken
(Hinowa) ska respektive bruksanvisning beaktas.
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Reparationer

•

Maskinen får endast repareras av personer som har nödvändiga kunskaper och färdigheter.

•

En sakkunnig person ska göra en ytterligare kontroll innan maskinen åter tas i drift.

Kontrollplikt

•

Maskinägaren måste se till att maskinen kontrolleras aven sakkunnig minst en gång per år och att
fastställda brister omgående åtgärdas (→ se tyska DGUV-föreskrift 1-54 och DGUV-regel 100-500).

•

Motsvarande lagstadgade bestämmelser och försäkran om överensstämmelse måste beaktas!

•

Sakkunnigkontroll kan även utföras av tillverkaren Probst GmbH. Kontakta oss på: service@probsthandling.de

•

Vi rekommenderar att efter utförd kontroll och åtgärd av fel på maskinen ska kontrollplaketten
”Sakkunnigkontroll/Expert inspection” sättas upp väl synligt (beställningsnr: 2904.0056+Tüv-dekal med
årsangivelse).

Sakkunnigkontrollen ska absolut dokumenteras!

Maskin

52220012
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Information om typskylten
Maskintyp, maskinnummer och tillverkningsår är viktiga uppgifter för att identifiera maskinen. De ska alltid
anges vid beställning av reservdelar, garantianspråk och övriga frågor om maskinen.
Den maximala bärkraften anger den maximala belastning som maskinen är konstruerad för.
Den maximala bärkraften får inte överskridas.
Den egenvikt som anges på typskylten ska beaktas via användning med lyftdon/bärmaskiner (till
exempel kran, kättingstalja, gaffeltruck, grävmaskin).

Exempel:

6.6

Information om uthyrning/utlåning av PROBST-maskiner
Vid uthyrning/utlåning av PROBST-maskiner måste ovillkorligen den tillhörande originalbruksanvisningen
medfölja (om ett annat språk talas i användningslandet ska dessutom en översättning till detta språk
medfölja originalbruksanvisningen)!
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Förvara för framtida användning!
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Specialutförande
Maskinen har följande specialutförande(n):

(se bilagan för särskilda manövreringsanvisningar eller reservdelar)
Om specialutförandet/-ena kräver särskilda reserv-/slitagedelar,
blir standardversionen av reserv-/slitagedelslistan ogiltig.
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1 Säkerhet
1.1 Anvisningar för
driftsföretaget

Vakuum-slanglyften är tillverkad enligt senaste tekniska standard och är
driftsäker. Ändå uppstår det faror från den,
 om den inte används av utbildad eller åtminstone undervisad personal,
 om den inte används enligt dess avsedda användning (se 1.5).
Under dessa omständigheter kan det uppstå faror för:
 användarens och tredje parts liv och lem,
 lyftenheten och andra sakvärden som tillhör användaren.

1.2 Anvisningar för
installations-,
underhålls- och
manöverpersonalen

Vakuum-slanglyften får endast installeras och underhållas av kvalificerad
fackpersonal, mekaniker och elektriker. Arbeten på elsystemet får endast
utföras av behöriga elektriker.
Varje person som har fått i uppdrag av maskinägaren att utföra uppställning,
idrifttagning, manövrering, underhåll och reparation av enheten måste ha läst
och förstått bruksanvisningen och särskilt kapitlet ”Säkerhet” och
”Manövrering”.
Genom interna åtgärder måste maskinägaren säkerställa,
 att alla som använder lyftenheten instrueras,
 att han/hon har läst och förstått bruksanvisningen,
 att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig.
Ansvarsområdena för de olika uppgifterna vid enheten måste vara tydligt
fastställda och följas. Det får inte förekomma några otydliga kompetenser. Vi
rekommenderar att skydda lyftenheten mot obehörig användning, till exempel
med en nyckelbrytare.

1.3 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är markerade enligt följande:
i denna
bruksanvisning
Betecknar en direkt hotande fara. Om den inte undviks kan den leda till dödsfall
eller mycket allvarliga personskador.

Gefahr

Betecknar en eventuellt farlig situation. Om den inte undviks kan den leda till
lättare eller obetydliga personskador.

Vorsicht
Vakuum-slanglyften får normalt utförande inte användas i explosionsfarliga
1.4 Krav på
uppställningsplatsen utrymmen. Enheten kan om så önskas
levereras i explosionsskyddat utförande.
Omgivningstemperaturen måste ligga i intervallet mellan +0 °C till +40 °C
(om den överskrids ska tillverkaren först kontaktas).

1.5 Avsedd användning

Gefahr

BA 30.11.02.00094

Säkerställ genom företagets egna anvisningar och kontroller att arbetsplatsens
omgivning alltid är ren och överskådlig.
Vakuumslanglyften används för att lyfta och transportera föremål. Tillåten
bärlast får inte överskridas.
Beakta typskylten!
Lasterna måste vara så stabila att de inte kan förstöras under lyftet!
Det är förbjudet att transportera personer eller djur med lyftenheten!
Egenmäktiga ombyggnader och förändringar av lyftenheten är förbjudet av
säkerhetsskäl!
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Sidan4/16
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Endast sugplattor från tillverkaren Probst får användas!
Vissa sugplattor som kan monteras på maskinen minskar dess lyftförmåga. Den

tillåtna bärlasten är angiven på varje sugplatta.

Endast sugplattor som är tillåtna för maskinen får användas!

Gefahr

Förbud

Det är absolut förbjudet att överskrida sugplattornas tillåtna och angivna last!
Fara: Fallande last!
Det är förbjudet att använda sugplattor som har lägre lyftförmåga än lyftoch manöverenheten! Fara: Fallande last.
(Sugplattor med högre lyftförmåga än lyft- och manöverenheten är tillåtna)
Den här maskinen får endast användas på låg höjd över marken.
Lasten får inte lyftas högre än 1,8 m!

1.6 Emissioner

Ekvivalent ljudtrycksnivå ligger under användning (arbetsstycke fastsuget)
under 70 dB (A).

1.7 Särskilda risker

Lasten hålls fast med undertryck vid maskinens suggrip. Om vakuumalstringen
bortfaller minskas undertrycket vid suggripen.
Maskinens lyftslang blir slak och lasten sänks ner.
Detta sker vid plötsligt strömavbrott. En monterad returventil i vridinföringen ser
till att undertrycket minskar med fördröjning, dock endast om reglerhandtaget
är inställt på ”Lyfta”.
Sätt om möjligt omgående ner lasten vid strömavbrott. I annat fall måste du
omedelbart lämna riskområdet.
Maskinen genererar ett mycket kraftigt sug som kan suga in hår och kläder.
Titta inte in i suggripens öppning och håll inte små föremål framför
sugöppningen när maskinen är igång.

1.8 Arbetsplats

Operatörens arbetsplats är framför manöverenheten.
Se till att det inte är möjligt för obehöriga att starta och stänga av lyftenheten,
t.ex. med ett hänglås vid huvudbrytaren.
Ingen får uppehålla sig under lasten.

Gefahr
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1.9 Anvisningar för
användaren

Som användare måste du ha instruerats före idrifttagning av lyftenheten. Du
måste ha läst och förstått bruksanvisningen och särskilt kapitlet ”Säkerhet” och
”Manövrering”.
Se till att endast auktoriserade personer arbetar med enheten. Du ansvarar för
tredje part i arbetsområdet.
De lokala säkerhetsföreskrifterna, i Tyskland bland annat UVV VBG 9a
”Lastupptagningsanordningar ...”.
Säkerhetsanvisningarna i den här bruksanvisningen upphäver inte dessa utan
ska betraktas som en komplettering.

1.10 Personliga
skyddskläder

Använd alltid skyddsskor vid manövrering av enheten.
Vid transport av farligt gods måste lämpliga skyddskläder tas på.

1.11 Agerande vid nödfall Ett nödfall föreligger till exempel vid ett plötsligt strömavbrott (maskinen stängs
av oavsiktligt!).
Vid ett strömavbrott ska genast reglerspaken ställas på ”Lyfta” så att inte lasten
faller ner. Restvakuumet ser därmed till att suggriparna sjunker sakta med
lasten.

BA 30.11.02.00094
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En backventil är monterad i lyftenhetens vridinföring. Den förhindrar att lasten
1.12 Kontrollera
säkerhetsanordninga faller av från suggripen vid strömavbrott.
Kontrollera denna backventil i början av varje arbetsskift (vid avbruten drift),
r
resp. en gång per vecka (vid oavbruten drift). Håll dig utanför riskområdet under
kontrollen.
Tillvägagångssätt:
 Starta lyftenheten.
 Lyft lasten och ställ vridhandtaget helt i läget ”Lyfta”.
 Stäng av lyftenheten. Lyftenheten måste sänka sig långsamt. Lasten får
inte plötsligt falla ner.
Åtgärda bristen innan enheten tas i drift. Koppla från enheten och åtgärda
brister som uppstår under drift.

2 Tekniska data
Omgivningstemperatur

+0 – 40 °C

Max. lyft

ca 1 550 mm

BA 30.11.02.00094
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3 Beskrivning
3.1 Delar

Lyftenheten består huvudsakligen av:
Pos. Beteckning
Anmärkningar
1
Kopplingsstyck
Anslutning hos kunden
e
2
Vridinföring
Anslutning hos kunden
3
Lyftslang
Anslutning hos kunden
4
Manöverenhet
med reglerspak
5
Hållnät
6
Skyddsslang
-

3.2 Vridinföring

Vridinföringen håller tillförselsslangen (2) från fläkten och vakuumlyftslangen (3).
Lyftenheten hängs upp i vridinföringen.
Tack vare vridinföringen kan lyftenheten rotera oändligt.

3.3 Lyftslang

Via lyftslangen leds vakuumet vidare till suggripen
och enhetens lyftrörelse utförs.

3.4 Manöverenhet

Med manöverenheten styrs lyftning och sänkning av LYFTENHETEN genom att
ändra vakuumet i slanglyften. Detta sker genom att ändra tillförseln av
omgivningsluften till slanglyften.
Här regleras tillförseln av omgivningsluft och därmed vakuumet med en strypfläns.
Strypflänsen justeras med en reglerspak (pos. 4.2). Lasten lyfts upp när
styröppningen stängs helt av sliden.
Ju mer styröppningen är öppen desto mer omgivningsluft sugs in.
Lasten sänks ner.

BA 30.11.02.00094
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3.5 Tillbehör
Dammfilter

Vi rekommenderar starkt att montera ett dammfilter i sugledningen för att skydda
fläkten mot alla typer av föroreningar. (Omgivningsdamm, smutsigt transportgods)
Beakta monteringsanvisningarna i bruksanvisningen som följer med till dammfiltret!
Hänvisning: Utan dammfilterinsats gäller inte garantin för driftsavbrott som orsakas
av främmande föremål/partiklar.

Motorskyddsbrytare

Kan användas för att starta och stänga av fläkten. Ett integrerat överströmsskydd
förhindrar skador på fläktmotorn på grund av för höga strömmar.

Slangcylinderförlängnin Slangcylinderförlängningen har konstruerats för upptagning av delar från djupa lådor,
kartonger, gallerboxar etc. Slangcylinderförlängningen är monterad mellan suggripen
g
och manöverenheten.

Manometer

Manometern visar undertrycket vid sugen och därmed hela enhetens drifttillstånd.
Manometern är monterad vid manöverenheten.

Skyddsslang

Skyddsslangen skyddar lyftslangen.

Hållnät

Hållnätet används för platsbesparande transport och förvaring av lyftenheten.
Lyftslangens längd reduceras därmed till ett minimum.

4 Installation
4.1 Tillvägagångssätt
vid installationen

Vakuum-slanglyften får endast installeras och underhållas av kvalificerad
fackpersonal, mekaniker och elektriker. Arbeten på elsystemet får endast utföras
av behöriga elektriker.

Installera fläkt



Kontrollera
rotationsriktningen

Kontrollera absolut fläktens rotationsriktning före idrifttagningen enligt separat
anvisning.

Vorsicht

BA 30.11.02.00094

Installera vakuumfläkten enligt separat anvisning.

Kontrollera vid fastsättning av tillförselsslangen att slangen hängs upp spiralformat
vriden ( minst 800 mm).
Längden som hängs upp på kranbommen måste vara 1,3 till 1,5 gånger bommens
längd. Tillförselsslangen måste hänga fritt.
Det får inte vara någon risk för att den ligger emot, skavs eller fastnar någonstans.
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Häng in lyftenhetens vridinföring (7) i en av kranens transportvagnar (5) och
fäst den säkert. För in transportvagnen i kranbommen (2).
 Fäst ändanslaget (6) i änden på kranbommen.
Arbeta aldrig utan ändanslag. Annars kan lyftenheten falla ner.
 Anslut tillförselsslangen till vridinföringens anslutningsrör (4) och säkra med en
slangklämma.
Vid dragningen av tillförselsslangen måste man beakta att slangen dras samman
ca 10–15 % under vakuum. Därför måste slangen dras löst med
längdkompensation. Längre, raka sträckor kan överbryggas med plaströr. Den
totala längden ska inte överskrida 50 m. Långa tillförselsslangar minskar
slanglyftens bärlast och dynamik.

Lyftenhetens svävningstillstånd måste anpassas efter griparens aktuella vikt.
4.2 Ställa in
svävningstillstånd Detta görs med ett spjäll i manöverenheten.
Spjällets (2) läge kan ändras.
et (utan last)
När du sätter på suggripen på lasten öppnas spjället helt med tryckstången.
Därmed sugs lasten fast och lyfts.
Tillvägagångssätt:
 Vrid inställningsskruven (1) på manöverenheten (tillgänglig underifrån).
Vridning medurs
➔ spjället öppnas mer.
Vridning moturs
➔ spjället stängs.
 Ju mer spjället öppnas desto lägre svävar enheten.
Om spjället är helt stängt åker enheten abrupt upp när fläkten startas!

Gefahr
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4.3 Byta lyftslang

Lyftslangen kan bytas på användningsplatsen
På grund av lyftslangens förstärkning på undersidan får denna
endast monteras med förstärkning på undersidan!

Vorsicht

Tillvägagångssätt:
















Spänn vridinföringen med skruvarna på slangfästet i ett
skruvstäd (bild 1)
Ta av skyddslocket från slangklämmornas gängor.
Lossa slangklämmorna vid slangfästena från slangcylindern
Bild 1
(2) och vridenheten från lyftslangen (bild 3) med U-nyckel.
Dra av tejpen från den gamla lyftslangen
Vrid av den gamla lyftslangen från slangfästet på
slangcylindern (bild 4).
Vrid av den gamla lyftslangen från slangfästet på
vridinföringen (bild 5).
Bild 3
Fetta in slangfästets lindningar lätt (bild 6)
Montera den nya lyftslangen med förstärkning nedåt!
Vrid upp den nya lyftslangen helt på vridinföringens lindningar.
(Bild 7)
Vrid upp den nya lyftslangen helt på slangcylinderns
lindningar. (Bild 8)
Bild 5
Lyftslangen ska lindas in med tejp (Coroplast) så att
lyftslangen är tätad vid slangcylindern (bild 9) samt
vridinföringen (bild 10, 11) (linda runt tejp två hela varv runt
lyftslangen)
Dra upp slangklämmorna på lyftslangen och dra åt dem med
en momentnyckel med 10 Nm (bild 12)
Bild 7
Sätt på skyddslocken på slangklämmornas gängor

Bild 2

Bild 4

Bild 6

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Serienummer
Lyftslangens mått

BA 30.11.02.00094

Lyftslangens artikelnummer
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5 Användning
5.1 Säkerhetsanvisnin De lokala säkerhetsföreskrifterna, i Tyskland bland annat UVV VBG 9a
”Lastupptagningsanordningar ...”. Följande säkerhetsanvisningarna upphäver inte
gar
dessa utan ska betraktas som en komplettering:
 Använd skyddsskor.
 Vid transport av farligt gods måste lämpliga skyddskläder tas på.
 Enhetens maximala bärkraft får inte överskridas.
Se typskylten på manöverhandtaget.
 Stå inte under lasten. Håll dig alltid utanför lastens riskområde.
 Transportera aldrig personer eller djur med lasten eller lyftenheten!
 Arbeta endast med god sikt över hela arbetsområdet. Ha uppsikt över andra
personer i arbetsområdet.
 Flytta aldrig lasten över andra personer.
 Böj dig aldrig över upplyfta laster.
 Släpp inte manöverhandtaget på lyftenheten medan lasten är upplyft.
 Dra eller släpa aldrig laster snett.
 Dra inte loss fastsittande laster med lyftenheten.
 Vid ett strömavbrott ska genast reglerhandtaget ställas på ”Lyfta” så att inte
lasten faller ner.
Restvakuumet sörjer därmed för att slanglyften sänks sakta med lasten.
 Sug fast och lyft endast lämpliga laster (kontrollera egenstabilitet och täthet).
 Lyftenheten används i kranbanor med ändanslag:
vid uppkörning till ett ändanslag kan det uppstå starka horisontella krafter, som
kan orsaka att arbetsstycket lossnar i horisontell riktning.


Gefahr

5.2 Lyfta, sänka, ställa
ner laster

Om lyftenheten (lyftslangen) inte är läge för att lyfta den fastsugna lasten
är det inte tillåtet att försöka stötta lasten för att lyfta den. Gripens
hållkraft kan vara otillräcklig. Lasten kan falla ner → Risk för
personskador.
Nedanstående manöversteg måste kontrolleras av en kompetent mekaniker
innan första idrifttagningen av manöverpersonal.
Brister som upptäcks måste åtgärdas helt innan arbetet påbörjas.
Svävningstillstånd utan last måste ställas in före idrifttagningen.




Positionera suggripen rakt över lasten.
Tryck ner reglerspaken (1). Vakuumlyftslangen
blir slak och suggripen sänks.
 Ställ suggripen på lasten. Var uppmärksam på jämn lastfördelning.
 Tryck långsamt upp reglerspaken (1). Lasten sugs fast.
Obs! Reglerspaken (1) får stå kvar på ”Lyfta” i max. 90 sekunder
annars
 fläkten kan skadas och sluta fungera,
garantin upphör att gälla!
 slösas onödig energi bort.

Lyfta:

Gefahr
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Ställ in
svävningstillståndet
med last

Svävningstillståndet med last ställs in genom att justera inställningsskruven (2)
(försiktig, ska inte förväxlas med svävningstillståndet utan last).
 Vrid medurs
svävningstillståndet sänks
 Vrid moturs
svävningstillståndet höjs
Obs! Svävningstillståndet med last ska inte befinna sig i det högsta
lyftsslangsläget eftersom (när lasten har sugits fast)
 fläkten kan skadas och sluta fungera,
garantin upphör att gälla!
 slösas onödig energi bort.

Gefahr
Sänka, lägga ner

Gefahr
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För långsamt ner reglerspaken (1) – ”Sänka” Vakuumlyftslangen blir slak och
suggripen sänks med lasten.
 Tryck inte ner reglerspaken abrupt till anslag samtidigt som manöverbygeln (3)
hålls fast. Lasten kan plötsligt falla ner när vakuumet avlastas helt.
 Sänk ner lasten till önskad plats.
 För att lägga ner lasten trycks reglerspaken helt ner, tippa ventillådan lätt och
lyft den.
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6 Felsökning, åtgärd
Vakuum-slanglyften får endast installeras och underhållas av kvalificerad
fackpersonal, mekaniker och elektriker. Arbeten på elsystemet får endast utföras
av behöriga elektriker.
Kontrollera alltid säkerhetsanordningarna efter reparations- eller
underhållsarbeten enligt beskrivning i kapitlet ”Säkerhet”.
Gå igenom följande lista för att hitta och åtgärda felet om det inte går att lyfta
lasten.
Fel
Fel rotationsriktning på motorn
Nödvändigt vakuum uppnås inte

Åtgärd
Vänd fläktanslutningens faser



Lastens vikt är för hög
Lasten är för porös eller slak
Tillförselsslangen är skadad
Lyftslangen är skadad
Suggripanslutningen är otät
Suggripen är otät
Lasten faller av vid sänkning
Vakuum uppnås inte men JUMBO kan inte lyfta
porösa laster
När fläkten är igång hänger slanglyftens
manöverenhet, även utan last, i den övre
blockpositionen och kan inte sänkas ner genom
att manövrera reglerspaken

BA 30.11.02.00094

Undersök tillförselsslangen och slanglyften
gällande täthet
 Kontrollera monteringen av gripen
 Rengör eller byt ut manöverenhetens
dammfilterpatron och filter
Minska lasten, använd annat lyftdon
Kan inte lyftas, använd vid behov annan suggrip
Dra ny slang eller skär bort skadade ställen, anslut
restbitarna med rörnippel och slangklämmor
Sätt på ny lyftslang
Kontrollera tätningsgummit vid slangcylindern, byt
vid behov
Kontrollera tätningsgummit vid suggripen, byt vid
behov
Kontakta tillverkaren
Kontakta tillverkaren



Skruva in inställningsskruven för
svävningstillståndet utan last åt höger
 Rengör eller byt manöverenhetens dammfilter
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7 Underhåll
7.1 Allmänna
anvisningar

Vakuumslanglyften får endast installeras och underhållas av kvalificerad
fackpersonal, mekaniker och elektriker.
Kontrollera alltid säkerhetsanordningarna efter reparations- eller
underhållsarbeten enligt beskrivning i kapitlet ”Säkerhet”.

7.2 Rengöring

Underhållsuppgifterna med tillhörande underhållsintervall finns i vår servicetabell.
Använd kallrengöringsmedel vid rengöring av maskinen (Använd inte tvättbensin
eller frätande vätskor. De gör att tillförsels- och lyftslangen blir otäta eller förstörs.).
Rengör suggripen från fastsittande föremål och smuts såsom lim, spån och damm
minst en gång i veckan. Använd glycerin vid rengöring. Byt genast ut skadad eller
sliten suggrip (sprickor, hål, vågbildning).

7.3 Sakkunniggodkän För att uppfylla arbetarskyddsföreskrifterna måste krananläggningen och
lyftenheten kontrolleras en gång per år av en sakkunnig. Som en särskild service
nande
erbjuder tillverkaren ett inspektionsavtal för årlig kontroll med sakkunnigintyg inom
Tyskland.

7.4 Servicetabell
Intervall
dagligen

varje
vecka

varje
månad

varje
halvår

årlig kontroll

Slanglyft
Är lyftslangen i bra skick (inte porös,
inga skavställen, inga hål och därmed tät)?
Är fastsättningen av lyftslangen OK?
(trådklämman sitter korrekt, tätning)
Kan man enkelt röra på vridinföringen?
Kan reglerspaken flyttas lätt?
Är alla förbindningar ordentligt åtdragna, slangklämmor osv.?
Finns typ- och bärlastskylten kvar på enheten?
Finns bruksanvisningen tillgänglig och
känner arbetarna till den?
Är handtaget resp. manöverbygeln fast?
Är filtermattan på manöverenheten fortfarande kvar
och ren?
Kontroll av bärande delar (t.ex. upphängning av jumbo) för
deformation, slitage, rost eller andra skador.

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Funktion
Kan enheten lyftas och sänkas utan fastsugen last? (Inställning
av spjället i manöverenheten)
Kan svävningstillståndet med last ställas in
bra med JUMBOSPRINT? (Vrid på inställningsskruven på
manöverenheten)
Fungerar returventilen vid strömavbrott?
Har kontrollplaketten från UVV förnyats?
Enhetens allmänna skick

BA 30.11.02.00094
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8 Information om
typskylten

På typskylten anges några viktiga uppgifter för vakuumslanglyften.
Typskylten är monterad enhetens utsida och fast
förbunden med denna.
Följande uppgifter finns på typskylten:

Maskintyp
Maskinnummer
Ordernummer
Maximal bärlast
Egenvikt

Maskintyp och maskinnummer är viktiga uppgifter för att identifiera maskinen. De
ska alltid anges vid beställning av reservdelar, garantianspråk och övriga frågor
om maskinen.

Vorsicht

Den maximala bärlasten anger den maximala belastningen som maskinen är
konstruerad för. Maximal bärlast får inte överskridas.

9 Förvaring
När vakuumslanglyften inte används bibehålls produktens kvalitet bäst genom en
korrekt förvaring, denna omfattar:




Rengör produkten (se 7.2) och låt den torka
Förvara produkten i ett utrymme som garanterat är skyddat mot fukt och frost,
rekommendation: i tillverkarens förvaringsväska
 Förvaringstemperatur +0 °C till 40 °C
Utför återidrifttagningen enligt kapitel 4 Installation

10 Garanti, reserv- och slitagedelar
För denna enhet lämnar vi garanti enligt våra allmänna försäljnings- och
leverantörsvillkor. Samma sak gäller för reservdelar, så till vida det handlar om av
oss levererade originaldelar.
Vi frånsäger oss ansvar för skador som orsakas av att andra delar än
originalreservdelar eller originaltillbehör har använts
Garantin gäller inte för slitagedelar.
I följande lista finns de viktigaste reserv- och slitagedelarna.
Förklaring:

BA 30.11.02.00094

- Reservdel

=R

- Slitagedel

=S

- Slitagedelskomponent, innehåller slitagedelar

= SK
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Underhållsintyg
Garantianspråk för den här maskinen gäller endast om föreskrivna underhållsarbeten genomförs (av en
auktoriserad verkstad)! Efter varje genomfört underhållsintervall måste det här underhållsintyget (med
underskrift och stämpel) ovillkorligen skickas till oss 1).
1) via e-post till service@probst-handling.de / per fax eller post

Ägare: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Maskintyp:

________________

Artikelnr:

_______________

Maskinnr:

____________

Tillverkningsår:

____

Underhållsarbeten efter 25 drifttimmar
Datum:

Typ av underhåll:

Underhåll utfört av:

Stämpel
………………………………………………………………
Namn
underskrift

Underhållsarbeten efter 50 drifttimmar
Datum:

Typ av underhåll:

Underhåll utfört av:

Stämpel
………………………………………………………………
Namn
underskrift

Stämpel
………………………………………………………………
Namn
underskrift

Stämpel
………………………………………………………………
Namn
underskrift

Underhållsarbeten en gång per år
Datum:

Typ av underhåll:

Underhåll utfört av:

Stämpel
………………………………………………………………
Namn
underskrift

Stämpel
………………………………………………………………
Namn
underskrift

SE

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Tyskland

Telefon +49 7144 3309-0
Fax
+49 7144 3309-50

www.probst-handling.de
info@probst-handling.de
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1

3000
2507
1500

max. Tragfähigkeit
200 kg
max. carrying capacity
440 lb

E

ca. 2683

ca. 2666

HE 150
Hubkraft 150 kg
lifting capacity 330 lbs

ca. 2286
Transportmaß / transport dimension

E

F

ca. 2508

F

max. Tragfähigkeit
250 kg
max. carrying capacity
550 lb

D

D

ca. 2454
Transportmaß / transport dimension

ca. 1340
ca. 1860
ca. 1906

C

C

B

B

Installation carrier TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Tragkraft 200 / 250 kg
Lifting capacity 440 / 550 lbs

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

1510,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 22.1.2013
Gepr.

Name
Ralf.Northe

Benennung

TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Ausführung Diesel Automatik

mobiles Transport- und Verlegegerät für Bordsteine und
Platten, mit Knickausleger
WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

D52220012

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

5

4

2

3

1

F

F

42220128

siehe separate Liste
see separate list

E

E

D

D

42100132

C

C

42100568

siehe separate Liste
see separate list

42100539
B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 22.1.2013

A

Gepr. 8.10.2018

Name
Ralf.Northe
I.Krasnikov

Benennung

TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Ausführung Diesel Automatik

A

mobiles Transport- und Verlegegerät für Bordsteine und
Platten, mit Knickausleger
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E52220012
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

8

6

7

5

4

2

3

1

F

F

33501437

E

E

20540033

42100567

D

D

20020006

C

C

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Name
Erst. 13.10.2011 Perumal.Hurth

A

Gepr. 15.9.2016

I.Krasnikov

Benennung

Aufnahme für Bedieneinheit BE
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42100568

1

Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

A

von 1
Ers. d.

1

6

7

8

5

4

2

3

1

F

F

42220110
siehe separate Liste
see separate list
42220142
siehe separate Liste
see separate list
E

E

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

D

D

42220153
siehe separate Liste
see separate list

C

C

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 22.1.2013

A

Name
Ralf.Northe

Gepr.

Benennung

Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220128
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

A

6

7

8

4

5

2

3

1

21050017
42220132

siehe separate Liste
see separate list
F

F

42200417

42220135

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

20110001
30300024
20100016
33250132
33250133
20530012

20000017
20000018

E

42300012
21050017

42200101

42200331
21010051

42200017

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

D

30310209
20100015
20400002
20400002
20000013

21050017

E

42220164

siehe separate Liste
see separate list

20530012
30300024
42220062

D

20000251
42220152

42220129

siehe separate Liste
see separate list

C

C

20100018
42220057

33250130
33502964
20440008
20000026

B

B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 6.5.2013

A

Gepr. 25.2.2016

Name
Ralf.Northe
R.Northe

Benennung

Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220153
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

A

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

siehe separate Liste
see separate list
42220138

E

E

21350025

siehe separate Liste
see separate list
42220136

D

D

21350025
C

C

33250115
20440006
20000025

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

92,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 14.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Ausleger kompl. TM150-XL

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220135

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

20350013
20100015
F

20420002
F

42220106

20000150

21700050
42220039

20420002

21070105
20400020

20100015

E

20000015

20900001
E

20000013

42220105
20000015

42220096

20400020

20000011

20100014

21070105

20100014

20000130

20400002
20000010

D

20540024

21070105

D

42220060
41500064

20000015

20100015

42220061

20000010

20100015
42220137

C

C

20100015

20000015
20400020
21070105
20000013

B

B

20400002

42220059

20100015

20900001

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

20000130

A

21700050

Datum

42220096
20100014

20350013
8

7

57,82 kg

6

Ralf.Northe

Gepr. 7.11.2019

P.Hafenbrak

WA:

5

4

1

Zust.

Name

Erst. 30.1.2013

Benennung

Auslegerarm TM150-XL hinten kompl.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220136

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

42710050
F

F

20100017

33250188

20100017
E

E

33250188

42220139
D

D

20000074

20000074

20100016

42220140
C

C

20000061

24100277
42200042

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

34,6 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 14.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Knickausleger Vorderteil TM150-XL kpl.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220138

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

20000008
20400002

F

42220134

4

5

2

3

1

20530079
20000159
F

20100018
21460028
E

E

20450008
30310208
20100015
20400002
D

20530079

20000013

D

20000159
20530012

30300005
C

C

42220133
B

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

B

© all rights reserved conform to ISO 16016

20530012

A

Datum
Erst. 24.1.2013
Gepr. 30.4.2019

Name
Ralf.Northe
I.Krasnikov

30300005
21460028
7

6

5

Mast kompl. TM150-XL

A

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220132
Zust. Urspr.

8

Benennung

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

6

7

8

5

4

2

3

1

F

F

E

E

42220130

D

D

20450008

20000016

20000035

20000018
42220085

21070105

C

20100018

B

20000036
20440008

C

20400003
20400003

42220063

42220063

B

20100016
© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 4.2.2013

A

Gepr. 30.4.2019

Name
Ralf.Northe
I.Krasnikov

Benennung

Konsole kompl. für TM150-XL
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220129
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

A

von 1
Ers. d.

1

6

7

8

4

5

2

3

1

F

F

21020009

E

E

D

D

21050070

20390001

C

C

21000115
21020009

B
B

21050070

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 13.7.2018

A

Gepr. 13.7.2018

Name
R.Seidel
R.Seidel

Benennung

Bolzen mit Handgriff mit
Seilsicherung und Karabiner
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42200417
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

A

von 1
Ers. d.

1

8

6

7

4

5

2

3

1

F

F

E

E

D

D

20100015
21650001
20040004

C

C

21000075

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
A

Datum
Name
Erst. 20.11.2013 Ralf.Northe

42220120

Gepr. 9.3.2015

M.Wunder

siehe separate Liste
see separate list

6

A

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220164

Zust. Urspr.

7

Vakuum-Gebläseeinheit
für Trans Mobile TM-150-XL

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse und HD-Motor

1

8

Benennung

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

6

7

8

33170037
21100001

F

2

3

F

25200008

42200277

33170042

E

E

22140426

22140021 22140074

22140031

33503903

33250160

22160044
21050004

33170081

20100014

21060002

21410003
21110020

27150002
22040007

42200071

20000002

D

42200029

22130001

22140449
22140128
22140031

1

20100015
20400002
20100015
22600005
20100015

33170041
22140146
22140249

21410001
42220200
21110002
22140423
33170044
33170082

D

4

5

33100141

22140426

25050002

22140426

C

20000026
20530072
20100017

42200441

22140418 20040043

C

25000008

B
B

20000021
20100005
20000014
20450006
21070001

20000012
42220029
A

7

Datum
Erst. 26.6.2012

42200032

20440004
42200027
21070075
8

© all rights reserved conform to ISO 16016

Gepr. 9.9.2015

Michael.Wunder
M.Wunder

5

4

Gebläseeinheit für TM-2
ohne Schalldämmkasten

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220120

2
1

Zust. Urspr.

6

Benennung

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse
und HD-Motor, Vacuvane Gebläse

20000010

20040014

Name

3

Ers. f.

2

A

Blatt
1
von 1

Ers. d.

1

8

7

6

5

4

3

2

1

21050003
42220084

20000008

20400002

F

F

33050001

20000009

20000127
24900017

21050003
20000008
E

E

33503517
20000126
20400001

20000002

33503562

20400001

20400001
20100014

20400001
20100014

D

D

33503562
20000126
20400001
20400001
20100014

C

C

21050003
20100014
20400001

20040012
20100015

B

20000008

33503562
20250082

20100014

B

20400001
42200384

20100014

20400002
20000009
Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

16,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 25.4.2013
Gepr.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Umbauteile auf TM-D-A-XL

Steuersäule, Steuerung
WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220110

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

6

7

4

5

2

3

1

F

F

26100032

20000126
E

42220148
26200015

24100013
24100013
24110009
20000002
24200021

D

C

20400001
33010047
22600057

21050157
42220089
42220146

20100014

E

D

21990003
20000009
20200035
21070001
42220078
20040010

20440004
20000013
33500064

C

20000126
33700594
20450017
20000018

24100226

B
B

20100016

A

20100014

siehe separate Liste
see separate list

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 23.1.2013

20100015
20100015

42220143

Gepr. 17.7.2019

Name
Ralf.Northe
R.Northe

Benennung

Umbauteile auf TM-D-XL
bestehend aus D-Motor,

Pumpe, Batterie,Halterung, HD-Schaltplan und Abgasrohr
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220142

2
1

Zust. Urspr.

8

7

6

A

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

BRUKS- OCH
UNDERHÅLLSANVISNING
Översättning av originalanvisningen – Denna bruksanvisning ska alltid förvaras vid
maskinen.

Larvbandstruck
PT20GL/TO2000/169835
TP2000/17189300CA
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BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

LARVBANDSTRUCK

TP2000

INTYG OM CE-ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR TP2000

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

MUTP200017189341216

LARVBANDSTRUCK

TP2000

3

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

TP2000

LARVBANDSTRUCK

INLEDNING

• Denna handbok har tagits fram för att beskriva korrekt användning av den
hydrauliska Hinowa-enheten för den av honom tillverkade maskinen.
• Läs noga genom handboken innan den hydrauliska enheten ansluts
mekaniskt och hydrauliskt till din maskin.
• Hinowa strävar efter att ständigt förbättra sina produkter. Därför är det
möjligt att bilderna i denna handbok inte helt motsvarar de använda
komponenterna.
• Vår tekniska kundservice står alltid till förfogande för användbar
information, oberoende av i vilket land ni befinner er eller var arbetsplatsen
finns. Tveka inte att kontakta oss vid frågor gällande originalreservdelar för
en unik kvalitetsgaranti och utbytbarhet.
• Ange alltid serienumret på larvbandschassiet vid förfrågan om
reservdelar.

4

MUTP200017189341216

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

LARVBANDSTRUCK

TP2000

INBYGGNADSFÖRKLARING
Förutsatt, att produkten hydraulisk enhet, som är en del av en delvis fullbordad
maskin, inte kan användas direkt, oberoende och självständigt , eftersom den inte
är utrustad med någon enhet, verktyg eller annat för speciell användning, lyder
den inte under maskindirektivet kapitel I, artikel 1 och behöver inte uppfylla
bestämmelserna i kapitel I, artikel 5 och kapitel II, artikel 8. Den är avsedd att
monteras i en maskin eller på andra maskiner (bilaga II, punkt B (se kapitel I,
artikel 4, punkt 2) varvid en maskin konstrueras som lyder under
maskindirektivet.

La società HINOWA S.p.A.
Via Fontana 37054 NOGARA (VR) ITALIA
Tel. 0442/539100 Fax. 0442/539075

FÖLRKLARAR
att det är förbjudet att ta den HYDRAULISKA HINOWA-ENHETERNA i drift
innan maskinen som den har monterats i uppfyller bestämmelserna i
maskindirektivet (riktlinje 2006/42/CE) och efterföljande ändringar.

MUTP200017189341216

5

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

TP2000

LARVBANDSTRUCK

FÖRKLARING AV BEGREPP
För att underlätta läsningen av säkerhetsföreskrifterna, bruks- och
underhållsanvisningarna för larvbandstrucken TP2000 förklarar vi här nedan de
olika begreppen som maskinens komponenter betecknas med.

9
10

8
11

5

4
6

3
7

2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6

Styrhjulsgrupp
Chassiram
Löphjul
Drivhjul
Kördrivning
Larvband
Gafflar
Ståbräda
Hydraultank
Lyftstyrningar
Tippcylinder

MUTP200017189341216

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

LARVBANDSTRUCK

TP2000

12

14

16
13

12
13
14
16

Styrspaksskydd
Lyftcylinder
Hydraulisk reglerstyrenhet
Anslagspunkter

MUTP200017189341216

7

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

LARVBANDSTRUCK

TP2000

MANÖVERPANEL

Manöverpanelen finns baktill på maskinen, varvid operatören står på ståbrädan
och håller sig i styrspaksskyddet.

OBS!
ATTENZI
ONE
Operatören måste manövrera maskinen från manöverpanelen. Maskinen har
konstruerats med fokus på maximal säkerhet och framför allt med avseende på
användning i terräng. Om operatören inte intar den avsedda ställningen, finns det
dock säkerhetsrisker vid användning av maskinen, till exempel klämrisk för de
nedre kroppsdelarna på grund av larvbanden.

8

MUTP200017189341216

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

TP2000

LARVBANDSTRUCK

SÄKERHETSINFORMATION
För att förhindra olycksfall måste man känna till samtliga skyddsåtgärder och
säkerhetsanvisningar som beskrivs här och omsätta dem i praktiken.

Denna symbol står för en säkerhetsvarning. Om du ser
denna symbol på maskinen eller i denna handbok ska
du vara särskilt uppmärksam eftersom det föreligger
potentiell risk för personskador. Beakta absolut alla
säkerhetsföreskrifter och rekommendationer.
Begreppen FARA och OBS! används tillsammans med symbolen för
säkerhetsvarningar.
Ordet FARA hänvisar till potentiella farosituationer
som kan leda till personskador och dödsfall om de
inte förhindras. Dessutom kan maskinen tillfogas
allvarliga skador.

Ordet OBS! hänvisar till potentiella farosituationer
som kan leda till skador och lätta personskador om
de inte förhindras.
Detta uttryck kännetecknar även anvisningar som
endast gäller för ev. maskinskador.

PERICO
LO
FARA

ATTENZI
OBS!
ONE

VIKTIG
IMPORTAN
ANVISNING
TE
Hinowa har noga undersökt vilka risker som är förknippade med normal drift
av maskinen och dess underhåll och tagit särskild hänsyn till dem.
Trots detta kan en felaktig användning och felaktigt utfört underhåll innebära
faror för operatören.

MUTP200017189341216
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PIKTOGRAM OCH ANVISNINGSSKYLTAR PÅ TP2000
1) Läs bruks- och underhållsanvisningen (pos. 8 översikt 01)
Läs noga genom bruks- och underhållsanvisningen
innan du påbörjar arbete med eller på maskinen.
Skyltens placering: framför operatören på ramen till den
hydrauliska reglerstyrenheten
2) Maskinen i drift (pos. 13 översikt 01)
Håll dig utom räckvidd när maskinen är i
rörelse.
Placering av skyltarna: till höger och vänster på lyftgejderna
3) Körriktning (pos. 5 översikt 01)
Denna skylt visar rekommenderad körriktning så att
stötar på grund av påkörning av eventuella hinder
dämpas av styrhjulsfjädern.
Skyltens placering: på chassiets ram

Skyltens placering: på
huset till den hydrauliska
reglerstyrenheten

07 063 600

4) Manövrering av hydr. reglerstyrenhet tp2000 bensinutförande utan
spårviddsinställning (pos. 1 översikt 01)

AKUU

5) Säkerhetsavstånd (pos. 21 översikt 01)
Denna skylt talar om att man ska vara uppmärksam och
alltid hålla ett säkerhetsavstånd till maskinen som är i drift,
eftersom nerfallande laster kan leda till allvarliga
personskador.
Skyltens placering: på lyftgejderna

10
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6) Hydraulik (pos. 16 översikt 01)

7) Arbetskläder och personlig skyddsutrustning
(pos. 4 översikt 01)

06 059 800

Skyltens placering: på hydraultanken

Vid manövrering och underhåll av maskinen är det
föreskrivet att använda fasta huvudskydd,
skyddsglasögon, skyddsskor, handskar och
hörselskydd, som först ska kontrolleras att de är
oskadade.
Skyltens placering: framför operatören på huset till den hydrauliska reglerstyrenheten
9) Hydrauloljefilter (pos. 12 översikt 01)
Denna skylt hänvisar till hydrauloljefiltrets placering.
Skyltens placering: framför operatören på
hydraultanken under huset till den hydrauliska
reglerstyrenheten
10) Oljenivåindikator hydraulik (pos. 7 översikt 01)
Denna skylt hänvisar till hydrauloljenivåindikatorns
placering.
Skyltens placering: framför operatören på
hydraultanken

12) Anslagspunkter (pos. 6 översikt 01)
Denna skylt hänvisar till de punkter som är
avsedda att lyfta maskinen i.
Skyltens placering: vid anslagsöglorna på
lyftgejderna

MUTP200017189341216
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15) Max. tillåten last (pos. 22 översikt 01)
Denna skylt hänvisar till högsta tillåtna last
och minsta avstånd mellan gafflarna i
vertikal och horisontell riktning.
Max. last och avstånd till tyngdpunkten
måste absolut följas.
Skyltens placering: på ramen till den hydrauliska
reglerstyrenheten

16) Förbjudet att lyfta personer (pos. 14 översikt 01)
Denna skylt hänvisar till att det är förbjudet att gå upp
på gafflarna och använda lyfttrucken som höj-/sänkbar
arbetsplattform.
Skyltens placering: på lyftgejderna

17) Förbjudet att utföra underhåll vid maskindelar
som är i rörelse (pos. 18 översikt 01)
Denna skylt hänvisar till att det är förbjudet att
utföra underhållsarbeten när maskindelar är i
rörelse.
Skyltens placering: framför operatören på
hydraultanken

18) Obs! Risk för avkapning av de övre
kroppsdelarna (pos. 15 översikt 01)
Denna skylt hänvisar till att det är förbjudet att
utföra underhållsarbeten när maskindelar är i
rörelse.
Skyltens placering: vid lyftgejderna/framför operatören
på huset till den hydraulisk reglerstyrenhet

12
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19) Obs! Heta ytor. Risk för brännskador (pos. 10
översikt 01)
Denna skylt hänvisar till att vara uppmärksam på
maskinens heta delar.
Skyltens placering: vid avgasröret

06056300

20) Klämrisk för fötterna (pos. 23 översikt 01)
Den här skylten hänvisar till att vara extra uppmärksam på
delar som är i rörelse under arbetet.
Skyltens placering: på chassiet till larvbandet.

06041200A

ERSÄTT DEKALER OCH ANDRA SKYLTAR NÄR DE ÄR SKADADE.

Om en hänvisning eller en föreskrift ignoreras på grund av att skylten
har skadats eller förlorats kan leda till allvarliga olycksfall. Samma
sak gäller vid ouppmärksamhet.

MUTP200017189341216
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PIKTOGRAMMENS OCH HÄNVISNINGSSKYLTARNAS PLACERING
PÅ TP2000

2
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TP2000

SÄKERHETSANORDNINGAR OCH ARBETARSKYDDSFÖRESKRIFTER

1

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1.1

LÄS GENOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

PERICO
FARA
LO

Innan arbetet med resp. på maskinen påbörjas ska samtliga säkerhetsföreskrifter
och anvisningar i denna handbok läsas genom för att därefter tillämpa dem
praktiskt.
1.2

FÖLJA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

Läs och följ de säkerhetsföreskrifter som är listade i denna handbok och
beakta även säkerhetsanvisningarna på maskinen. Piktogrammen och
hänvisningsskyltarna måste hållas i felfritt skick och ersättas om de är
skadade.
Kontrollera alltid att ev. nya delar på maskinen eller ny utrustning är försedda
med rätt skyltar.
Lär dig hur maskinen ska manövreras och användas på rätt sätt.
Tillåt inte att obehöriga eller outbildade personer tar maskinen i drift och/eller
underhåller den.
1.3

ARBETSKLÄDER OCH PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Använd inte löst sittande kläder, ringar, klockor och annat som kan fastna i
maskinens rörliga delar. Undvik att ha på kläder som har smutsats ner av olja eller
bensin eftersom de är lättantändliga.
Vid manövrering och underhåll av maskinen är det föreskrivet att använda fasta
huvudskydd, skyddsglasögon, skyddsskor, skyddsmask, handskar och
hörselskydd, som först ska kontrolleras att de är oskadade.
Om man arbetar åtta timmar i sträck vid en bullernivå på mer än 85 dB måste
bullerskyddshuv användas.
1.4

EJ AUKTORISERADE ÄNDRINGAR

Det är strängt förbjudet att utföra ändringar på maskinen som kan påverka dess
funktion och säkerhet. Hinowa åtar sig inte något ansvar för personskador eller
materiella skador som orsakats av ej auktoriserade ändringar.
1.5

SÄKERHETSVENTILER

Det är uttryckligen förbjudet att ändra hydraulikens säkerhets- och styrventiler eller
ändra inställningarna på elektroniken. Hinowa ansvarar inte för person-, sak- eller
maskinskador som orsakas av att hydraulventilernas standardinställning har
ändrats.

MUTP200017189341216
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SÄKERHET VID ANVÄNDNINGEN

2

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS
INNAN ARBETET PÅBÖRJAS

2.1

SÄKERHET VID ANVÄNDNINGSPLATSEN

PERICO
FARA
LO
Kontrollera markens beskaffenhet på användningsplatsen innan motorn startas
för att fastställa eventuella förhållanden som kan göra arbetet farligt eller
maskinen instabil.
Var alltid uppmärksam på personer som närmar sig maskinens arbetsområde
Uppmärksamma alltid personer i närheten om att inte någon får befinna sig
i maskinens arbetsområde när den är i drift.
Maskinen är INTE utrustad med en vält- eller fallskyddsanordning.

OBS!
ATTENZI
ONE
Säkerställ
innan arbetet påbörjas att det inte föreligger risk för att maskinen
kan välta eller att föremål kan falla ner eftersom det är förbjudet att utföra
arbetet under dessa omständigheter.

16
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3

SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER ARBETET

3.1

SÄKERHET NÄR MOTORN STARTAS

TP2000

PERICO
OBS!
LO

Kontrollera maskinen dagligen genom att utföra en
fullständig inspektion före idrifttagningen.
Instruera personer som står runt omkring om att du
startar maskinen. Tillåt inte någon att stiga upp på
maskinen.
3.2

SÄKERHET VID KÖRNING

För att förhindra olycksfall eller förlorad kontroll ska du inte stiga upp på chassiet.
Ställ dig alltid på ståbrädan på baksidan av maskinen och håll fast dig i handtaget.
Barn och djur ska hållas på avstånd från maskinens arbetsområde för att förhindra
skador till följd av att de kommer i kontakt med maskinen.
Larvbandstrucken får endast användas nattetid om arbetsområdet är tillräckligt
upplyst.
3.3

SÄKERHET VID TRANSPORT AV LASTGODSET

För att förhindra olycksfall eller att maskinen välter ska lastgränserna som
angetts i denna bruksanvisning beaktas.
Säkerställ att korrekt upptaget lastgods inte skjuter ut ovanför kanten på
larvbandstrucken och att den inte hindrar operatörens sikt. Säkerställ även att
lasten inte kommer i kontakt med avgasröret.
För att förhindra att maskinen välter ska körriktningen inte ändras i sluttningar.
Använd inte trucken på sluttningar som lutar mer än 20°.
Säkerställ att det inte finns risk för att välta innan lasten transporteras på
sluttningar.
Var särskilt försiktig vid backning eftersom risken för att maskinen välter och
larvbanden slirar ökar.
Körning upp och ner för sluttningar ska alltid ske i lägsta hastighet.
Backa inte ner för sluttningar och var särskilt försiktig vid ändrad
lutning.

MUTP200017189341216
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TRANSPORT AV MASKINEN

Följ alltid del lokala trafikreglerna när maskinen transporteras på allmänna vägar.
Använd en lastbil eller en trailer med lämplig lastförmåga för transport av
maskinen.
Lasta alltid av maskinen på jämnt och fast underlag. Använd alltid
lämpliga uppkörningsskenor eller en lastramp.
Här ska inte snabbväxeln användas.
Undvik att korrigera riktningen vid körning upp resp. ner för lastrampen. Om
det är nödvändigt at korrigera riktningen, kör först tillbaka till marken eller
lastyta, placera maskinen rätt och börja om med lastningen eller lossningen.
Manövrera inte några andra reglage än körspaken vid upp-/nerkörningen,
eftersom det då föreligger risk för att jämvikten förloras. Vid slutet av
lastrampen ändras lutningen i höjd med lastytan.
Var särskilt försiktig när det här stället passeras.
Säkerhetskedjor eller -rep måste fästas i maskinens chassi.
Detta beskrivs i kapitlet Transport.
3.5

SÄKER PARKERING AV MASKINEN

Parkera alltid maskinen med gafflarna nersänkta på fast, jämnt underlag där det
finns tillräckligt utrymme.
Om detta inte är möjligt och du måste parkera i en sluttning ska kilar läggas
under larvbanden.
3.6

NÖDFALLSÅTGÄRDER

Var alltid förberedd för brand.
Innan arbetet påbörjas är det viktigt att ta reda på var första-hjälpen-lådan och
brandsläckaren är placerad på användningsplatsen för att kunna agera på rätt
sätt vid brand eller olycksfall.
Ha alltid telefonnummer till räddningstjänsten, akutläkare, sjukhus och
brandkår inom räckhåll.
3.7

ARBETSKLÄDER

Använd alltid kläder och personlig skyddsutrustning som är lämplig för arbetet.
3.8

HÖRSELSKYDD

Den som utsätts för buller under längre tid kan drabbas av hörselskador eller
hörselnedsättning.
Skydda därför hörseln genom att använda lämpliga hörselskydd.

18
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ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

4.1

MANÖVERPANEL OCH REGLAGE

E

D

C

B

A

07 063 60
0

F

TP2000

LARVBANDSTRUCK

AKUU

A
B

‐
‐

D
E
E
F

‐
‐
‐
‐

Höger körspak
Styrspak för lutning av
gafflarna
Vänster körspak
Växelspak 2:a växeln
Styrspak gaffellyft
Vakuum

MUTP200017189341216
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4.2 MANÖVRERING AV LARVBANDSTRUCK TP2000
4.2.1

KÖRA

- Köra rakt fram
Tryck fram båda spakarna för att köra rakt fram. Dra båda spakarna
mot dig för att backa.

- Vända åt höger eller vänster.
För att vända åt höger trycker du fram vänster spak. För att vända åt
vänster trycker du fram höger spak.

- För att vända runt den egna axeln
Tryck en spak framåt samtidigt som du drar den andra spaken mot dig.

20
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4.2.1.1 LÄGGA I 2:A VÄXELN
Lägg i andra växeln genom att ställa spaken i visat läge. Den andra växeln ska
endast användas vid körning på jämnt och kompakt underlag.

4.2.1.2 LUTA GAFFLARNA

För att luta dem utåt trycker du spaken framåt.
- För att luta dem inåt drar du spaken mot dig.
4.2.1.3

LYFTA OCH SÄNKA GAFFLARNA

- För att lyfta drar du spaken mot dig.
- För att sänka trycker du spaken framåt.

MUTP200017189341216
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SÄKERHET VID ANVÄNDNINGEN

OBS!
ATTENZI
EftersomONE
larvbandstrucken inte har någon strålkastare är det förbjudet att
använda maskinen vid dålig sikt.

OBS!
ATTENZI
ONE startas ska det säkerställas att alla spakar för den hydrauliska
Innan maskinen
reglerstyrenheten står i neutralläge.

PERICO
FARA
LO

Säg till alla personer runt om att de ska avlägsna sig från maskinens arbets- och
rörelseområde
Manövrera UTESLUTANDE TRUCKEN TP2000 FRÅN MANÖVERPANELEN.

Hinowa TRUCK TP2000 är konstruerad för transport av pallastat gods och lådor.
Lastgodset får väga max. 2 000 kg och lastens tyngdpunkt får vara max 500 mm
från gaffelbladet och gaffelryggen. Lasterna som transporteras måste vara fast,
kompakt styckegods, som är staplade på pallar med standardmått 1 000 x 1 200 mm
eller 800 x 1 200 mm. Höjden på lastgodset får inte överstiga 1 800 mm (kontrollera
alltid att lastens tyngdpunkt är max 500 mm från gaffelbladet och gaffelryggen).
Operatören måste alltid titta i körriktningen för att hålla ögon på körsträckan och
undvika olycksfall. Om lastgodset hindrar sikten ska maskinen köras bakåt. Om
detta inte är möjligt måste en andra person instruera operatören från lämpligt
säkerhetsavstånd från trucken. Kör i gånghastighet och stanna genast maskinen om
synkontakten med den instruerande personen förloras.
Kontrollera att marken på byggplatsen är tillräckligt bärkraftig för maskinen.
Var uppmärksam på tipprisk vid nedisad terräng. Ta hänsyn till att marken kan bli
mjuk och därmed instabil när temperaturen stiger.
Kontrollera alltid att truckens kör- och upplagsområde på maskinen är fria från
främmande föremål och material som kan påverka truckens rörelse.

22
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DEN HÖGSTA LASTEN SOM KAN LYFTAS ÄR 2 000 KG, VARVID LASTENS TYNGDPUNKT INTE
FÅR VARA LÄNGRE FRÅN GAFFELBLADET OCH GAFFELRYGGEN ÄN MAX 500 MM.
DET ÄR FÖRBJUDET ATT ÖVERSKRIDA DE ANGIVNA GRÄNSERNA FÖR LASTFÖRMÅGA OCH
AVSTÅNDEN TILL LASTENS TYNGDPUNKT.

OBS!
ATTENZI
ONE

RÖR ALDRIG STYRSPAKEN SOM LASTGODSET FLYTTAS MED UNDER FÄRD.

4.2.2.1 ARBETA ALDRIG I FARLIGA OMRÅDEN

PERICO
FARA
LO
På grund av konstruktions- och byggsvårigheter är inte möjligt att utrusta
TRUCKEN TP2000 med anordningar för att skydda mot nerfallande föremål och
vältskydd.
Kontrollera att det varken föreligger risk för att trucken välter eller för nerfallande
föremål uppifrån på arbetsplatsen.

MUTP200017189341216
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4.2.2.2 HANTERA LASTEN
Endast oskadade pallar får hanteras som inte överskrider de tillåtna måtten.
Lastgodset måste vara kompakt och homogent och dess vikt och
tyngdpunktsavstånd måste ligga inom föreskrivna värden.
Närma dig lasten som ska tas upp och bromsa sakta in så att trucken placeras
framför lastgodset. Tippa ut gafflarna för att ställa masten vertikalt.

OBS!
ATTENZI
Tippa alltid
ONE ut lyftmasten och därmed gafflarna långsamt för att förhindra att
trucken välter eller att lastgodset faller av från gafflarna.
Kör långsamt framåt och se till att lastgodset som ska tas upp inte skadas och att
det hamnar vid gaffelböjen, stanna sedan maskinen
Kontrollera att lastens tyngdpunkt ligger exakt mellan de båda gaffelarmarna.
Sedan kan du lyfta lasten.
Vid denna punkt lutar du in gafflarna för att säkerställa att lastgodset befinner sig
så nära manöverpanelen som möjligt.
Kontrollera att transportsträckan är fri från hinder. Nu kan du starta, accelerera
långsamt och bromsa inte abrupt under körningen. Minska hastigheten i
svängarna.
Hänvisning: Vid körning uppför eller nerför ska lasten vara placerad uppåt, kör
aldrig tvärs mot lutningar eller svängar.
Stanna inte och parkera inte trucken i hängläge.

OBS!
ATTENZI
ONE
Var särskilt försiktig vid manövrering med reglagen vid transport av stort
lastgods, vars höjd når över manöverpanelen.
Om lastgodset plötsligt kommer i rörelse kan det leda till att armar och fingrar
kläms mellan den hydrauliska reglerstyrenheten och själva lasten.
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4.2.2.3 KÖRA PÅ MJUKT UNDERLAG
Undvik att köra på mjukt underlag som inte är tillräckligt bärkraftigt för
maskinen.
KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS RISK FÖR ATT MASKINEN VÄLTER.
Maskinen har inte något vältskydd.

4.2.2.4

UNDVIK ATT ARBETA I SLUTTNINGAR

Obs! Det är farligt att arbeta i sluttningar. Kör långsamt för att undvika
att köra över lutningar eller att glida.
Undvik om möjligt att vända i sluttningar. Om detta är oundvikligt ska du vända
långsamt och endast på fast underlag.
Undvik att köra tvärs över sluttningar eftersom maskinen kan välta.
Var särskilt försiktig vid ändrad lutning och kör alltid med lägsta hastighet i
sådana fall.

4.2.2.5 STANNA OCH PARKERA I SLUTTNINGAR
Obs! Det är farligt att stanna och parkera i sluttningar. Om du måste
stanna i branta sluttningar ska följande säkerhetsföreskrifter beaktas:
1. Kontrollera alltid att marken är tillräckligt bärkraftig för att garantera
maskinens stabilitet.
2. Om du måste stanna maskinen, om så bara i
kort tid, i sluttningar ska alltid kilar läggas
under de nedåtriktade larvbanden.
3. Kontrollera, innan du kör i sluttningar, att
lutningen inte är högre än 20° och att motorn
och hydrauloljan är tillräckligt varm. Annars
kan maskinens långsamma rörelse i branta
sluttningar orsaka problem.

MUTP200017189341216
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4.2.2.6 BOGSERA MASKINEN
VIKTIG

IMPORTAN
ANVISNING
TE
Det är förbjudet att bogsera maskinen.
Varje försök att bogsera maskinen kan skada truckens växellåda.
4.2.2.7 TRANSPORT AV MASKINEN
LASTA MASKINEN PÅ EN LÅGLASTARE
Lastning och lossning måste alltid ske på fast och jämnt underlag.
Obs! Använd alltid lämpliga lastramper.
1. Lastrampernas bärkraft måste klara maskinens vikt. Kontrollera att
lastrampens lutning är lägre än 20°.
2. Lastramperna måste ha tillräcklig bredd och bärkraft. Lutningen får inte heller
vara för stor, för att säkerställa att maskinen kan köra upp/ner utan att glida.
3. Innan maskinen lastas ska rampen och lastytan på transportfordonet rengöras.

MAX. LUTNING:
20°
INCLINAZIONE
INFERIORE
A
15°

Obs! Under den kalla årstiden måste maskinen köras varm innan den lastas eller lossas.
OBS!
1. Undvik att korrigera riktningen under lastning och lossning. Om det är
nödvändigt att göra en styrningsmanöver ska du först köra tillbaka maskinen
till marken eller lastytan, korrigera riktningen där och börja om med
lastningen eller lossningen.
2. Använd inte några andra reglage än körspaken vid upp-/nerkörningen,
eftersom det föreligger risk för att jämvikten förloras.
3. I den övre änden av lastrampen finns en tippunkt. Var särskilt försiktig när
det här stället passeras.
4. Kör därför alltid mycket långsamt vid lastning och lossning.
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5. Maskinens centrumlinje måste överensstämma med låglastarens eller trailerns
centrumlinje.
VIKTIG
IMPORTAN
ANVISNING

TE

Säkerhetskedjor eller -rep måste fästas i maskinens chassi. Dra inte
fästmaterialet över hydraulledningarna.
6.

Lägg en kil framför och bakom larvbanden.

7.

Gör fast maskinen med kedjor eller vajrar i lämpliga anordningar på
transportfordonet.

Under transport ska bränsleventilen ställas i läget OFF och kontrollera att motorn
är jämnt lagrad så att inte bränsle kan läcka ut. Bensinångor eller -läckage kan
nämligen antändas.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID TRANSPORT AV MASKINER MED GUMMILARVBAND

Maskiner med gummilarvband måste säkras extra försiktigt. Gör fast chassiets ram
på höger och vänster sida av transportfordonets lastyta med stålvajrar varvid
gummilarvbanden ska förses med skyddskåpor.
Stålvajern får inte komma i kontakt med gummilarvbandet.
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4.2.2.8 LYFTA MASKINEN
För korrekt lyftning av maskinen måste följande säkerhetsföreskrifter beaktas:
- Det får inte finnas något lastgods på maskinen.
- Ställ maskinen på jämnt underlag.
- När maskinen lyfts får inte någon stå vid manöverpanelen.
- Kontrollera att inte någon uppehåller sig i lyftområdet.
- Använd tillräckligt bärkraftiga lyftremmar för
maskinens vikt (som anges på CE-skylten).
ANSLAGSPUNKTER
Det finns två anslagspunkter A på maskinen. Båda finns ovanför lyftgejderna.
A

A

4.2.2.9 ANVÄNDNING AV GUMMILARVBAND
Följande ska beaktas vid arbete med en maskin med gummilarvband:
1. Undvik att köra på hård, stenig mark och över schakt- och rivningsmaterial,
stenblock osv.
2. Utsätt inte gummilarvbanden för direkt solljus mer än tre månader.
3. Undvik att utföra abrupta styrningsmanövrer på asfalt eller betong eftersom det
orsakar kraftigt slitage på larvbanden. Flytta inte heller maskinen på asfaltvägar
om körbanans temperatur är högre än 60 °C eftersom detta kan skada
larvbandens beläggning och vägbeläggningen.
4. Kontrollera alltid larvbandsspänningen. Om ett larvband inte är bra spänt kan
det lossna under färd och därmed skadas.
5. Gummilarvband ska inte användas på hårda, steniga marker eller på
rivningsmaterial (sand, sten, mineral etc.). På sådant underlag slits larvbanden i
förtid.
6. Undvik att köra över skarpa kanter på betongdelar eller annat med
gummilarvbanden.
7. Bränslen och syntetiska oljor får inte komma i kontakt med gummilarvbanden.
Om det ändå skulle inträffa ska gummilarvbanden genast rengöras.
8. Man ska undvika att använda gummilarvband i havsområden eftersom
salthaltig luft samt salt överhuvudtaget påverkar vidhäftningen mellan gummit
och metallkärnan.
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UNDERHÅLL

5.1

KORREKT INSPEKTION OCH UNDERHÅLL AV MASKINEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TP2000

Lär dig hur man utför underhållsarbeten och inspektioner på trucken med
hjälp av den här handboken.
Underhållsarbeten ska alltid utföras på jämnt, fast underlag.
Man ska varken smörja eller utföra annat underhåll på maskinen medan den är
i drift.
Om chassiet måste lyftas upp för att utföra underhållet ska den stöttas upp väl.
Vid underhållsarbeten på hydrauliken ska man vara särskilt försiktig eftersom
oljan fortfarande är varm efter att motorn har stängts av.
I hydraulkretsarna råder högtryck, även efter att arbetena har slutförts.
Kontrollera att samtliga delar är i bra skick och är korrekt monterade.
Reparera genast skador av alla slag och byt genast slitna eller trasiga delar.
Åtgärda alltid fett-, olje- och smutsansamlingar.
Kontrollera regelbundet att inte olja läcker ut från hydraulledningarna och att
hydraulledningarna inte är skadade.
Använd endast rekommenderade smörjmedel. Blanda inte smörjmedel från
olika tillverkare.
Använd endast Hinowa originalreservdelar.
Håll styrhjulens smörjnipplar samt hydraulcylinderns bultar rena.
De angivna underhållsintervallen gäller för drift under normala
arbetsförhållanden.
Under svårare arbetsförhållanden måste underhållsintervallen kortas ner.
Smörjmedel ska avfallshanteras miljövänligt. Vårdslös avfallshantering av
smörjmedel kan orsaka skador på miljön. Du måste alltid ta reda på vilka lagar
som gäller vid avfallshanteringen i det aktuella användarlandet.
Använd en lämplig behållare för att tappa ur smörjmedlen i. Använd aldrig
livsmedelsbehållare för att förhindra olycksfall på grund av förväxling.
Häll aldrig ut smörjmedel på marken, i avlopp, kanaler eller andra vattendrag.
Beakta samtliga miljöskyddsföreskrifter vid avfallshantering av smörjmedel.
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5.2 HYDRAULIK
UNDERHÅLLSINTERVALL

NR

Mängd

1

1

DAGLIGE
EN GÅNG
N
PER MÅNAD

3

HYDRAULOLJEFI
LTER
VÄXELLÅDSOLJ
A NEDVÄXLING
FRÅN
KÖRDRIVNING
OCH
SVÄNGDRIVNIN
G

Byte

l 35

*•

Byte

1

*•

EN GÅNG
PER ÅR

•
•
•

Nivåkontroll
Byte

1

MÅNAD

•

Nivåkontroll
1 HYDRAULOLJA

2

VAR 3:E

l.0.5
Varje

*•

•

* FÖRSTA BYTET

5.2.1

HYDRAULOLJA

Kontroll
Placera maskinen på jämnt underlag för att
kontrollera hydrauloljenivån. Kontrollera om
nivån är ungefär på halva höjden av synglaset
A. I annat fall ska olja fyllas på via
påfyllningsskruven B som finns under huset
till den hydrauliska reglerstyrenheten.

D

A
B

Byte
Gör så här för att byta hydraulolja:
- Skruva upp påfyllningsskruven B under huset till
den hydrauliska reglerstyrenheten.
- Skruva av avtappningsskruven C under
hydraultanken.
- Låt alla olja rinna ut.
Rengör tanken noga innan den fylls på igen.
Skruva i avtappningsskruven C igen och fyll
tanken via påfyllningsskruven B. Produkter från
olika tillverkare får inte blandas.

C

För att garantera larvbandstruckens prestanda under tiden ska uteslutande oljan
HINOWA HYDRAULIC EP EXTRA användas.
För filtrering rekommenderas ß10 (>2).
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HYDRAULOLJEFILTER

Byte
Hydrauloljefiltret D finns uppe på hydraultanken under huset till
reglerstyrenheten. Ta av påfyllningsskruven B innan filterlocket öppnas (se foto
avsnitt 5.3.1) för att förhindra att det bildas övertryck i tanken.
För att få åtkomst till filtret måste huset till reglerstyrenheten tas av, skruvarna till
filterlocket skruvas upp och därefter byts filterinsatsen ut.
5.2.3

VÄXELLÅDSOLJA FÖR KÖRDRIVNINGEN

Oljenivåkontroll på kördrivningarna
Oljenivån i kördrivningarna ska kontrolleras varje
100 drifttimmar. Stanna maskinen så att
skruvarna till kördrivningen ligger på den
horisontella axeln. Skruva av skruvarna som
visas på bild A och kontrollera att oljenivån är i
den höjden. Om så inte är fallet fyller du på olja
via en skruv och kontrollerar nivån i de andra
skruvarna.
A
Byta växellådsolja
Det första bytet ska ske efter 100 drifttimmar
medan efterföljande byten ska ske varje 1000
drifttimmar. Gör så här för att byta
växellådsoljan:
- Stoppa maskinen så att skruvarna ligger på den
vertikala axeln, som bild B visar.
- lossa båda skruvarna och tappa ur all olja.
- kör sedan maskinen så att skruvarna på ligger på
den horisontella axeln (se bild A) och fyll på olja
via en av skruvarna medan du kontrollerar nivån
via den andra skruven.

B

VIKTIG

IMPORTAN
ANVISNING
TE
Undvik att blanda oljor från olika tillverkare eller som har olika beskaffenhet.
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Val av växellådsolja
För kördrivningen rekommenderar vi oljor för kugghjul med EP-tillsatser och
viskositet i klass ISO VG150 eller SAE 80W/90.
Inom användningsområden med stora temperaturvariationer rekommenderar vi
syntetiska smörjmedel med EP-tillsatser och en lägsta viskositet på 165 samt
viskositetsklass VG150 eller VG220.

VG100
ISO 3448

‐20 °C +5 °C
IV 95min

VG150
+5 °C +40 °C
IV 95min

VG320

VG150‐200

+30°C +50°C
IV 95min

‐30°C +65°C
IV 165min

I varje fall rekommenderar vi att välja oljor som inte åldras i förtid vid den aktuella
drifttemperaturen. Konstant drifttemperatur får inte överstiga 90 °C.

32
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5.3 UNDERHÅLL AV GUMMILARVBANDEN

5.3.1

KONTROLL AV KEDJESPÄNNINGEN

Underhållsarbeten ska alltid utföras på jämnt, fast underlag. Lyft endast maskinen
vid säkra förhållanden och ställ under stabila stöd under chassiets ram. Mät
avståndet A från rull-UK till gummilarvbandets insidan i höjd med chassiets
mittersta löprulle. Larvbandsspänningen är korrekt när måttet A är mellan 10 och
15 mm.
Om larvbandspänningen inte uppfyller ovan angivna mått, dvs. larvbandet är för
löst eller för hårt spänt, ska du följa anvisningarna i följande avsnitt.

A

5.3.2

JUSTERA LARVBANDSSPÄNNINGEN

Fettet i spänncylindern står under tryck. Lossa därför inte smörjventil 1 mer än ett
varv. Om ventilen skruvas ut för mycket finns det risk för att den slungas ut på
grund av fettrycket och orsakar personskador. Se till att aldrig lossa smörjnippel 2.
Om stenar eller smuts kläms fast mellan drivhjulet och larvbandslänkarna ska detta
först tas bort.
1. Lossa larvbandet genom att långsamt vrida ventil 1 moturs max. ett varv. Ett
varv med ventil 1 räcker för att lossa för hårt spänt gummilarvband.
2. Om det inte kommer ut något fett ska larvbandet roteras långsamt.
3. När rätt larvbandsspänning har uppnåtts ska ventil 1 vridas medurs och dras åt.
Åtgärda noga spår av utläckt fett.
4. Spänn kedjan genom att ansluta en fettspruta till smörjnippel 2 och fyll på fett
tills gummilarvbandet är spänt inom föreskrivna värden.
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2

1
FARA
PERICOL
O
Det föreligger ett problem om larvbandet fortfarande är för hårt spänt efter att
ventil 1 har vridits upp eller om det fortfarande är för löst efter att fett har fyllts på i
smörjnippel 2. Demontera dock aldrig chassidelar eller spänncylindern eftersom
fettet som står under högt tryck är farligt.

5.3.3

KONTROLL AV GUMMILARVBANDEN

Gummilarvbandens konstruktion visas på bild A. Stålkordtrådarna och
metallkärnan är inbäddad i gummit. Profilblocken har som syfte att ge maskinen
stabilitet vid körning på mjuk mark. De finns på larvbandets utsida och bildar
därmed uppställningsytan medan mittgejderna på insidan ser till att löprullarna i
gör spår i kedjan.
PROFIL
SCULTUR
A

FBILD
g. A
A
CORDE
STÅLTRÅDAR
D'ACCIAIO

FORO
KUGGHJUL
RUOTA
OCH
DENTATA
ANIMA
METALLKORD
METALLICA

LATO
HJULSIDA
RUOTA

Möjliga skador
A) Brott på stålkordstrådarna
För hård spänning leder under följande omständigheter till att stålkordstrådarna
brister:
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- Om stenar eller andra främmande partiklar samlas mellan
larvbandet och chassiets ram.
- Om larvbandet kommer ut från styrningen.
- Vid kraftig friktion samt till följd av abrupt riktningsändring.
B) Slitage och brott på metallkärnan
Som i de ovan beskrivna fallen med brott på stålkordstrådarna kan för hård
larvbandsspänning även leda till att metallkärnan böjs eller går sönder. Likaså kan
följande faktorer vara orsak till skadan:
- Drivhjulet och gummilarvbandet griper inte i varandra korrekt.
- Innerhjulens rotation.
- Körning på sandiga marker.
C) Metallkärnan lossnar
Metallkärnan fungerar som häftyta för gummit,
särskilt
mellan
samma
kärna
och
stålkordstrådarna.
Om kärnan lossnar från gummit kan det i
följande fall leda till för hög spänning, precis
som vid brott på stålkordstrådarna:
- Om metallkärnan förs över ett slitet drivhjul
SLITNA DELAR
PARTI
som bilden visar.
USURATE
När sådant slitage och nötning har fastställts måste drivhjulet genast bytas.
Vid skador som de som beskrivs i avsnitt A-B-C måste larvbandet absolut bytas,
eftersom denna typ av skador betyder att delen har förlorat sin fullständiga
funktion.

D) Slitnings- och utmatningssprickor
1. Sprickor på profilblocken uppstår till följd av böjningsutmatning av gummit och
driv- och styrhjulet som foto 4 visar (se bilagan).
2. Brott och knäck på gummit vid kanten på larvbandet
orsakas av körning över kantstenar eller betongkanter.
CRACK

3.

Sprickor och nötning av gummit på löphjulens spårytor beror på utmatning
genom kompression av gummit till följd av hjulvikten tillsammans med körning
på sandiga marker och abrupt riktningsbyte, som fotona 6-8-9 (se bilaga) visar.
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4. Nötning av profilblocken beror särskilt på att man styr mot betongytor, grusytor
eller andra hårda marker (se foto 7 i bilagan).
Skadorna som visas i avsnitt D under punkterna 1, 2 och 3 påverkar inte
larvbandets funktion och man kan fortsätta köra fast man ska hålla ögonen på hur
skadan utvecklas.
Förloppet för skadan som visas under punkt 3 leder till att metallkärnan blottläggs.
När metallkärnan är öppen längs mer än halva larvbandets längd är det dags att
byta gummilarvbandet även om det fortfarande går att använda det.

E) Sprickor som orsakats av yttre påverkan
Sprickor på larvbandens utsida (uppställningsytan) beror ofta på kontakt med grus,
spetsiga stenar, material som plåt, spikar och glas, som foto 10 (se bilaga) visar.
På grund av gummits egenskaper går det inte att undvika dessa skador, dock gäller
det att vara uppmärksam på användningsförhållandena.
Sprickor på insidan och på gummilarvbandets kant orsakas av att larvbandet
kommer i kontakt med chassiets ram eller vassa betongkanter, som foto 12 och 13
(se bilaga) visar.
Omfattningen av dessa sprickor är förhållandevis liten.
Även om de inte är vackra så påverkar inte dessa sprickor ens larvbanden vid
svårare arbeten.

5.3.4

BYTE AV LARVBAND

PERICO
FARA
LO
Fettet i spänncylindern står under tryck.
Lossa därför inte smörjventil 1 mer än ett varv. Om ventilen skruvas ut för mycket
finns det risk för att den slungas ut på grund av fettrycket och orsakar
personskador.
Se till att aldrig lossa smörjnippel 2.
Om stenar eller smuts kläms fast mellan drivhjulet och larvbandslänkarna ska detta
först tas bort.
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Dra av gummilarvbandet

2

1. Ställ maskinen på jämnt, fast underlag
och lyft den under säkra förhållanden
med stöd.

1

2. Lossa kedjan genom att lossa ventil 1
långsamt moturs och max ett varv. Ett
varv med ventil 1 räcker för att lossa för
hårt spänt gummilarvband.
5

3. Om det inte kommer ut något fett ska
larvbandet roteras långsamt.
4. Sätt tre stålrör (4) på insidan mellan
löprullarna,
chassiets
ram
och
larvbandet. Rotera drivhjulet bakåt (5) så
att stålrören följer med larvbandet.
för att slutligen blockera styrhjulet.
Tvinga det åt sidan (6) för att dra av det
lossade larvbandet från styrhjulet.

4

6

FARA
Dra på gummilarvbandet
1.

Ombesörj säkra arbetsförhållanden när ett larvband ska dras på
och maskinen måste lyftas.

2.

Kontrollera att fettet i spänncylindern har tappats ur.

3.

Ställ larvbandslänken och drivhjulet så att de griper i varandra och
positionera larvbandets andra ände på styrhjulet.
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4. Rotera drivhjulet bakåt (7) och tryck in
larvbandet i chassiets ram (8).

7

TP2000

5. Positionera gummilarvbandet korrekt med
hjälp av ett stålrör och rotera åter
drivhjulet.
6. Kontrollera att driv- och styrhjulets spår
ligger korrekt.
8

7. Reglera kedjespänningen (se
avsnitt 5.4.2 Justera
kedjespänningen).
8. Sätt åter ner larvbandschassiet på
marken.

5.4

KONTROLL AV ÅTDRAGNINGSMOMENTEN

Beroende av truckens användning är det absolut nödvändigt att regelbundet
kontrollera skruvar och allmänna delar som kan lossna.
Kontrollera speciellt chassiets komponenter, som styrhjul, drivningens
växelmotorer, drivhjul och löprullar. Kontrollera åtdragningsmomenten på dessa
delar enligt följande tabell.

Gängdiameter
mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30

38

Stigning
mm
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5

kgm
1,3
3,2
6,5
11
17,5
27
37
53
73
92
135
184

± 0,15
± 0,3
± 0,6
± 1
± 2
± 3
± 4
± 6
± 8
± 10
± 15
± 20
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TILLFÄLLIG URDRIFTTAGNING

1. Kontrollera maskinen. Reparera slitna och skadade delar. Montera nya delar vid
behov.
2. Rengör luftfilterinsatsen.
3. Smörj maskinen.
4. Lägg brädor under larvbanden. Smörj alla larvbandens länkbultar (endast
larvband av stål).
5. Tvätta maskinen.
6. Lackera ev. de delar som behöver det för att förhindra rost.
7. Ställ in maskinen i ett torrt utrymme. Om ställs utomhus måste den täckas över
med en presenning.
Återidrifttagning
Obs! Starta endast motorn i välventilerat utrymme.
1. Tanka bränsle. Kontrollera alla nivåer.
2. Starta motorn och låt den köra några minuter i det mellersta varvtalsområdet
innan arbetet påbörjas.
3. Manövrera samtliga hydraulkomponenter flera gånger.
4. Testa samtliga maskinfunktioner innan du övergår till faktiskt arbete.
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TEKNISKA DATA
TEKNISKA DATA

CHASSI
Larvbandsbredd ....................................................................................................... 250 mm
Löprullar per sida ................................................................................................................ 5
Körhastighet .................................................................................................... 1,5–2,2 km/h
ARBETSVIKT

Arbetsvikt obemannad (utan spårviddsjustering) ................................................ 845 kg
PRESTANDA

Max. stigförmåga................................................................................................ 20° (36,4 %)
Transportmängd....................................................................................................... 2 000 kg
Max. tyngdpunktsavstånd ...................................................................................... 500 mm
Max. lyfthöjd. ............................................................................................................ 300 mm
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra ................................................................... 86 dB (A)
Ljudeffektnivå, uppmätt .................................................................................... 102 dB (A)
Vibration överförd till operatörens hand-arm-system
under normal användning av offroad-maskin (HAV) .............................. Aw 1,75 m/s2
Vibration överförd till operatörens hela kropp
under normal användning av offroad-maskin (WBV) .............................. Aw 1,13 m/s2
STANDARDUTRUSTNINGAR

- 2 växlar
- Halksäker ståbräda
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6.2 HYDRAULSCHEMA

6.2.1 FÖRKLARING HYDRAULSCHEMA

42

1

‐

5

2
3

‐
‐ Returfilter

6
7

4

‐ Hydraulisk reglerstyrenhet HCD9/6

8

‐ Kördrivning vänster
larvband
‐ Tippcylinder
‐ Kördrivning höger
larvband
‐ Lyftcylinder
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7 FELDIAGNOS
För att garantera så lång och optimal drift som möjligt rekommenderar vi att inte ta
i sär trucken om det inte är absolut nödvändigt. Om de följande anvisningarna inte
är tillräckliga för en feldiagnos för felfri drift av maskinen ska en auktoriserad
Hinowa-återförsäljare kontaktas.
Motorn startar inte.
• Finns det tillräckligt med bränsle?
• Finns det tillräckligt med olja i motorn?
• Bildas gnistor vid tänd-/glödstiftet?
a. Ta av anslutningen från tänd-/glödstiftet. Avlägsna ev. smuts från tänd/glödstiftet och ta ut stiftet.
b. Sätt i tänd-/glödstiftet i anslutningen. Ställ
motorbrytaren på ON.
d. Anslut elektroden på sidan till jordledaren och dra i startsnöret för att
kontrollera att det slår gnistor mellan elektroderna.
Obs! Om det läcker ut bränsle, kontrollera att området är torrt innan tänd/glödstiftet kontrolleras eller motorn startas. Bensinångor och bränsleläckage kan
nämligen antändas.
Varningsanvisning: Utför endast kontrollen i ett väl ventilerat utrymme.
Kontrollera följande om motorn är igång men larvbandstrucken inte fungerar
felfritt:
- HYDR. ARBETSSPEL FÖR LÅNGSAMT:
Oljan kall
få hydrauliken till normal temperatur
Fel olja
Fyll på rätt olja
Motorn roterar för långsamt
Anlita återförsäljaren för service
Hydraulpump defekt
Anlita återförsäljaren för service
- OLJETEMPERATUR FÖR HÖG:
Fel olja
Oljefiltret smutsigt
Hydraulpump defekt
Övertrycksventil defekt
Oljan smutsig
Hydraulkrets skadad

MUTP200017189341216

Fyll på rätt olja
Byt filter
Anlita återförsäljaren för service
Anlita återförsäljaren för service
Byt olja
Reparera eller byt
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BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

- HYDRAULOLJAN SKUMMAR:
Felaktigt luftintag mellan tank
åtgärda och pump
Fel olja
Vatten i oljan
Nivån för hög eller låg

TP2000

LARVBANDSTRUCK

Sök efter luftintaget och
Fyll på rätt olja
Byt olja
Korrigera oljenivån

- OLJETRYCKET FÖR LÅGT ELLER INGET OLJETRYCK:
Fel olja
Fyll på rätt olja
För lite olja i systemet
Korrigera oljenivån
Övertrycksventilen defekt
Anlita återförsäljaren för service
- HYDRAULIKEN FUNGERAR INTE (OLJUD FRÅN PUMPEN):
Hydraulpump defekt
Anlita återförsäljaren för service
För lite olja i systemet
Korrigera oljenivån
Sugledningen defekt
Reparera sugledningen
- HYDR. ALSTRAD KRAFT ÄR FÖR LITEN:
Hydraulpump defekt
Anlita återförsäljaren för service
Oljetrycket i returen för lågt inställd Anlita återförsäljaren för service
För lite olja i systemet

Korrigera oljenivån

- KÖRSPAKEN FUNGERAR INTE:
Oljeövertrycksventilen fungerar inte korrekt Anlita återförsäljaren för service
Ledningar eller skruvkopplingar –
defekta eller lösa Reparera eller byt
Skruvkopplingar lösa
Hydraulpumpen defekt

Dra åt
Anlita återförsäljaren för service

- ENDAST EN KÖRSPAK SOM INTE FUNGERAR:
Ledningar eller skruvkopplingar
Reparera eller byt
defekta eller lösa
Skruvkopplingar lösa
Dra åt
- EN KÖRDRIVNING FUNGERAR INTE:
Växelmotorn defekt
Anlita återförsäljaren för service
Hydraulkrets skadad
Reparera eller byt
- KÖRDRIVNINGEN OREGELBUNDEN:
Larvbandet för hårt eller för löst spänd Korrigera larvbandsspänningen
Effektförlust för pumpen
Anlita återförsäljaren för service Effektförlust
för motorn
Anlita återförsäljaren för service Mek. Defekt
på chassiet
Reparera eller byt
Stenar eller smuts påverkar
Ta bort
larvbandsrörelsen
Fel funktion hos styrventilen
Anlita återförsäljaren för service
44
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BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

LARVBANDSTRUCK

TP2000

BILAGA

FOTO nr 1
AVKAPADE STÅLKORDTRÅDAR

FOTO nr 2
NÖTNING OCH BROTT PÅ
STÅLKÄRNAN

FOTO nr 3
STÅLKÄRNAN HAR LOSSNAT

MUTP200017189341216
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LARVBANDSTRUCK

TP2000

FOTO nr 4
BROTT VID BASEN TILL
PROFILBLOCKEN TILL FÖLJD AV
BÖJNINGSUTMATTNING

FOTO nr 5
BROTT PÅ UTSIDAN AV GUMMIT
UNDER KANTEN TILL STÅLKÄRNAN

FOTO nr 6
BROTT PÅ INSIDAN AV GUMMIT
UNDER KANTEN TILL STÅLKÄRNAN
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LARVBANDSTRUCK

TP2000

FOTO nr 7
NÖTNING PÅ PROFILBLOCKEN

FOTO nr 8
NÖTNING PÅ GUMMIT PÅ
GRUND AV LÖPRULLARNA
(STARTSKEDE)

FOTO nr 9
NÖTNING PÅ GUMMIT PÅ
GRUND AV LÖPRULLARNA
(SLUTSKEDE)

MUTP200017189341216
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LARVBANDSTRUCK

FOTO nr 10
SNITT PÅ GUMMITS UTSIDA

FOTO nr 11
BROTT OCH NÖTNING PÅ
GUMMITS UTSIDA TILL FÖLJD AV
HÅRD MARK

FOTO nr 12
SNITT PÅ GUMMITS
INNERKANT PÅ GRUND AV
ATT HÅRDA KANTER HAR
KÖRTS ÖVER
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FOTO nr 13
BROTT PÅ GUMMITS INSIDA TILL
FÖLJD AV KONTAKT
MED
CHASSIETS RAM

MUTP200017189341216
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En ny HATZ dieselmotor arbetar nu för Er
Denna motor är uteslutande avsedd för det ändamål, som fastställts och utprovats av tillverkaren av
den maskin i vilken motorn är inbyggd, Varje annat bruk är inte enligt bestämmelserna.
För fara eller skada av sådant handhavande fråntager sig Motorenfabrik HATZ allt ansvar.
Annan användning sker på brukarens risk.
Till användning enligt bestämmelserna hör iakttagandet av för denna motor föreskrivna anvisningar
för tillsyn och underhåll. Annan åtgärd kan leda till motorhaveri.
Läs ovillkorligen instruktionsboken före första start. Det hjälper Er att förhindra olyckor, handha och
sköta motorn på rätt sätt och därmed hålla den driftsduglig längre.
Var vänlig och överlämna den här instruktionsboken till nästa användare eller till den följande motorägaren.

För rådgivning, reservdelar och service står det världsomspännande HATZ-servicenätet till Ert förfogande. Adresser till närmaste HATZ-service framgår ur bifogad förteckning.

Använd endast original HATZ-reservdelar. Endast dessa delar garanterar en dimensionell hållbarhet
och kvalitet. Beställningsnumren framgår ur bifogad reservdelslista. Observera de färdiga reservdelssatserna på Tavla M00.
Vi förbehåller os rätten till ändringar tillkomna av tekniskt framåtskridande.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
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Denna symbol står för viktiga säkerhetsanvisningar.
Beakta dem noga för att utesluta fara för mäniskor och materiel.
I övrigt gäller lagstiftares och yrkesinspektions allmänna säkerhetsföreskrifter.
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1.

Viktiga anvisningar om säkerhet vid handhavande
av motor

HATZ dieselmotorer är ekonomiska, robusta och långlivade. Därför är de mestadels inbyggda i maskiner för yrkesmässigt bruk.
Maskintillverkarna beaktar eventuellt om maskinsäkerheten. Motorn är en del av maskinen.
Trots detta lämnar vi ytterligare anvisningar om säkert handhavande.
Beroende på motorns insats och inbyggnad kan det för såväl maskintillverkare som användare bli
nödvändigt att bygga på säkerhetsanordningarna för att utesluta icke sakkunnigt användande. T.ex:
– Delar av avgassystemet liksom ytan på motorn är naturligtvis varma medan motorn går, men även
när motorn svalnar efter att ha använts och skall därför inte vidröras.
– Felaktig kabeldragning resp. felaktig hantering av el.-systemet kan medföra gnistbildning och måste
därför undvikas.
– Roterande delar måste, sedan motorn byggts in i maskinen, förses med beröringsskydd.
Remskydd för kylluftsfläkt och laddningsgenerator är levererbara från HATZ.
– Innan motorn tages i drift måste instruktionsbokens startanvisningar beaktas; detta är särskilt
viktigt för motorer som startas med startvev.
– Mekaniska startanordningar skall ej handhas av barn eller mindre fysiskt starka personer.
– Fördelarna med den backslagsdämpande startveven är endast verksamma när handhavandet exakt
följer anvisningarna i denna instruktionsbok.
– Före start skall tillses att förekommande skydd är monterade.
– Motorn får bara skötas, tillses och repareras av för detta arbete anvisade personer.
– Startnyckeln skall skyddas mot otillbörligt tillgrepp.
– Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Andas inte in avgaser - förgiftningsfara!
– Även bränsle och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar. Var vänlig följ oljetillverkarens
anvisningar.

3

Viktiga anvisningar om säkerhet vid handhavande
av motor
– Motorn måste ha stannats innan fillsyn, rengöring eller reparation utförs.
– Stoppa motorn före bränslepåfyllning.
Fyll aldrig på bränsle nära öppen eld eller gnistalstrare. Rök inte. Spill inte bränsle.
– Håll explosiva och brännbara ämnen borta från motorn emedan avgaserna blir mycket heta
under drift.
– Bär åtsittande kläder när arbete skall utföras på motor som är igång.
Var vänlig bär inte halsband, armband eller andra saker du kan fastna med.
– Var uppmärksam på alla anvisnings- och varningsdekaler som finns på motorn och håll dem i
fullgott skick. Om en dekal har lossnat eller är oläslig kontaktar du din närmaste HATZ-service
och ber om en ny.
– Ansvar tages ej för skador uppkomna på grund av osakkunnig förändring på motorn.
Endast den regelbundna tillsyn som beskrivs i denna instruktionsbok bibehåller motorns
driftsäkerhet.
Om tvivelsmål uppstår innan motorn tages i drift ber vi Er kontakta närmaste HATZ-service.

4

2.

Motorbeskrivning

Motor 1D41 • 1D50 • 1D81 • 1D90 S / Z

2391 / 12

2391 / 7

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kylluftintag
Torrluftfilter
Dekompressionsarm
Stopp-arm
Kylluftutlopp
Ljuddämpare
Styrhylsa för startvev
Ventilkåpa
Doseringsanordning för kallstartsolja
Lyftögla

11 Tanklock
12 Oljeavtappningsplugg
transmissionssida
13 Oljeavtappningsplugg servicesida
14 Varvtalsarm
15 Oljepåfyllningsstos och oljesticka
16 Bränslefilter
17 Oljefilter
18 Typplåt
19 Avtappningsskruv på tank
20 Insugöppning för förbränningsluft

5

Motorbeskrivning
Kapslat utförande Motor 1D41C • 1D81C • 1D90C

2392 / 1

2392 / 4

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kapsellock
Dekompressionsarm
Doseringsanordning för kallstartsolja
Inloppsöppning för förbrännings
och kylluft
Oljefilter
Rengöringslucka
Sidoinklädnad
Öppning för startvev
Lyftögla

10 Ljuddämpare (kapslad)
11 Kylluftutlopp
12 Batterianslutning och centralkontakt för elektriska systemet
13 Stopparm
14 Vartalsarm
15 Oljeavtappningsplugg
16 Oljepåfyllningsöppning och oljesticka
17 Typplåt

6

3.

Allmänna anvisningar

3.1.

Tekniska Data

Typ

1D41.

1D50.

1D81.

1D90.

Utförande

S, Z, C

S, Z

S, Z, C

S, Z, C

Driftsätt

Luftkyld 4-takt dieselmotor

Förbränningssätt

Direkt-insprutning

Antal cylindrar

1

1

1

1

Cylinderdiam. / slaglängd

mm

90 / 65

97 / 70

100 / 85

104 / 85

Cylindervolym

cm³

413

517

667

722

Smörjoljemängd utan oljefilter
med oljefilter

ca. ltr.
ca. ltr.

1.1
1.2 1)

1.4
1.5 1)

1.8
1.9 1)

1.8 1)
1.9 1)

Skillnad mellan
„max“ och „min“ markering

ca. ltr.

0,4 1)

0,5 1)

0,9 1)

0,9 1)

Smörjoljeförbrukning
efter inkörningsperiod

1)

1)

1)

ca. 1% av Bränsleförbrukningen vid Fullast

Smörjoljetryck
Oljetemp. 100 ± 20 °C

min. 0.6 bar vid 850 rpm

Rotationsriktning med blick
på svänghjul

moturs

Ventilspel vidt 10 - 30 °C
Insug
Avgas

mm
mm

0.20
0.20

0.10
0.20

0.10
0.20

0.30
0.30

Max tillåten lutning i alla riktningar
vid kont drift

max.

30° 2)

30° 2)

30° 2)

30° 2)

Vikt (inkl. tank, luftfilter,
ljuddämpare och elektrisk start)
Motor modell S
Motor modell Z
Motor modell C

ca. kg
ca. kg
ca. kg

75
77
96,5

76
78
–

89
91
121

90
92
122

Modell S: okapslad, normalt balanserad
Z: okapslad, tilläggsbalanserad
C: SILENT PACK, tilläggsbalanserad
1)
2)

Dessa data är ca.-värden. Oljestickans max.-markering gäller.
Överskridande av dessa gränser orsakar motorhaveri.
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3.2.

Transport

3.4.

Den seriemässigt monterade lyftöglan
är avsedd för säker transport av motorn
med utrustning. Den är ej avsedd eller tilllåten
för lyft av hela maskiner (kap. 2).

3.3.

Körs motorn en längre period utan belastning
eller med en mycket låg belastning kan detta
påverka dess driftegenskaper.
Vi rekommenderar därför en lägsta motorbelastning med 15 %.
Om den arbetat med så låg belastning är det
bäst att köra motorn en kort stund med avsevärt
högre belastning innan den stängs av.

Instruktioner för installation

Handboken, „Val av, och installationer av
motorer“, innehåller all den information Du behöver för att göra en ny-installation av motorn i
den maskin eller anläggning som skall drivas.
Se även anvisningar om korrekta driftsanordningar. Du kan erhålla en kopia av denna handbok från Din närmaste HATZ Service Verkstad.

3.5.

Typplåt
+CO KG
MOTORENFABRIK HATZGMBH
D-94099 RUHSTORF

TYP

START

STOP

Belastning av motorn

F<
– 10 N
<
M – 0.35 Nm

KENNZ.

MOTOR / FABRIK NO.

ABE /AUSF.

MIN-1

PV

NH

CM 3

F<
– 120 N
<
M – 12.6 Nm

+

MADE IN GERMANY

70°
4

Typlåten är placerad på vevhuset resp. på kapseln (kap. 2) och omfattar följande motorinformation:
➀ motortyp
➁ kod (endast för specialutrustning)
➂ motornummer
➃ max. motorvarvtal

3

De tillåtna belastningarna och momenten på varvtalsreglaget och stopparmen skall följas emedan en överddrift kan
medföra skada på reglagen och inre regulatordelar.

För offert liksom även vid reservdelsorder är det
nödvändigt att ange dessa data (se även reservdelslistan, sid 1).
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4.

Handhavande

4.1.

Före första start

Vid påfyllning resp. kontroll av oljenivån måste
motorn stå vågrätt.

Motorerna levereras vanligtvis utan bränsle och
smörjolja.

4.1.1. Smörjolja
Godkända är alla märken på olja, vilka uppfyller
minst en av följande specifikationer:
ACEA - B2 / E2 eller högre
API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4 eller högre

1
Om smörjolja av sämre kvalitet används reduceras bytesintervallen till var 150:e drifttimme.

6

Oljeviskositet

20

50

10

32

0

14

-10

-4

-20

-22

-30

-40

-40

4.1.2. Oljebadluftfilter

40

68

30

30

15W/40

86

10W/40

40

10W/30

50

104

10W

122

– Tag ur oljestickan „1“ och fyll på motorolja till
oljestickans övre markering (kap. 3.1.).

OIL: SAE...

5W/40

°C

5W/30

°F

2

5

Välj viskositet beroende av omgivningstemperaturen vid vilka motorn skall kall-startas.

3

1

2393 / 6

7

– Tag av oljeskålen och fyll på motorolja till
markeringen „1“.
– Montera oljeskålen och se till att tätningsringen „2“ sitter rätt resp. att fästbyglarna „3“
sitter stadigt.

9

4.1.3. Bränsle
Tanka endast när motorn står still. Fyll
aldrig på bränsle nära öppen eld eller
gnistalstrare. Rök inte. Använd endast rent
bränsle och rena påfyllningskärl. Spill inte
bränsle.
Alla dieselbränslen som uppfyller min.-kraven
hos följande specifikationer är lämpliga:
EN 590 eller
BS 2869 A1 / A2 eller
ASTM D 975 - 1D / 2D

2287 / 11

9

– Om bränsletanken inte är monterad uppe på
motorn, eller om den är lågt placerad, används
bränslematarpumpens handspak tilldess
bränsle hörbart rinner tillbaka till tanken
genom returslangen.

1

2286 / 2

8

– Före första start eller om bränsletanken körts
tom, fyll tanken full med dieselbränsle.
Bränslesystemet avluftas automatiskt vid på
motor monterad tank resp. när tank är placerad över insprutningspumpen.
2292 / 4

10

– Vid motorer i kapslat utförande trycks manschett „1“ å sidan för att förpumpa.
Se till att manschetten tätar väl efter förpumpningen.

10

Använd vinterbränsle vid yttertemperaturer
under 0°C resp. blanda i god tid med fotogen.
Lägsta omgivningstemperatur vid
start °C
0
–10
–15
–20

till
till
till
till

Andel fotogen
Sommerbränsle

Vinterbränsle

20 %
30 %
50 %
–

–
–
20 %
50 %

–10
–15
–20
–30

1

4.1.4. Mekanisk oljetrycksövervakning
(Extra utrustning)

11

– för aktivering trycks på hävarmen „1“ under
ca 15 sekunder.

Aktivering av den mekaniska oljetrycksövervakningen erfordras när:
• tanken körts tom eller fylls på första gången.
• motorn stannat automatiskt på grund av otillräcklig smörjoljeförsörjning.
• efter fri-vridning vid låga temperaturer
(kap. 4.2.4.).
• efter byte av bränslefilter (kap. 5.4.1.).
– Fyll på bränsle, kap. 4.1.3.
– Kontrollera smörjoljenivån, kap. 5.2.1.

1
2392 / 12

12

– vid motorer i kapslat utförande trycks stiftet
„1“ in under ca 15 sekunder.
– vid motorer med bränslematarpump trycks
samtidigt hävarmen ned några gånger
(bild 9 och 10).
– montera lossade delarkontrollera att kapseldelarna tätar väl.

11

050 145 00

L3 / 250

13

14

Instruktioner att aktivera den mekaniska oljetryckskontrollen är angivet på dekalen som är
fäst på motorn.

Använd aldrig startspray !

4.2.1. Förberedelse för start

Viktigt !
Även med mekanisk oljetrycksövervakning
måste oljenivån kontrolleras var 8 - 15 drifttimme, kap. 5.2.1.

4.2.

– Frikoppla om möjligt motorn från redskapet
som skall drivas.
Koppla alltid redskapet på frigåg.

Start

START

Kör inte motorn i slutna eller dåligt
ventilerade rum. - förgiftningsrisk.
Före start skall alltid säkerställas att ingen
uppehåller sig i motorns eller maskinens riskzon och att alla skyddsanordningar är monterade.

STOP
2
START
1

Kontrollera att startveven är i gott skick.
Byt ev. sprucken grepphylsa resp. och sliten
ingreppsklo!
Fetta in anläggningsytan mellan startvev och
styrhylsa.

STOP
2396 / 3

15

– För, allt efter behov, varvtalsspaken „1“ till ett
läge mellan 1/2 START och max. START.
Val av lägre motorvavtal minskar röken under
start.
– Se till att stopparmen „2“ - om den finns - är i
driftläge „START“.
12

1

5x
0
050 252 00.874

2283 / 4

16

18

Sedan den automatiska dekompressionsanordningen förts till sitt gränsläge behövs fem varv
med startveven för att motorn skall komprimera
och tända.

4.2.2. Vevstart
Förberedelser för start av motor se kap. 4.2.1.

1

0

2292 / 6

17

– Vrid dekompressionsarmen till anslag „1“.
I detta läge aktiveras dekompressions-automatiken hörbart och motor är startberedd,
bild 16 och 17.

19

Riktig startplacerin, se bild 19.

13

– Fatta startveven med bägge händerna och veva
med ökande hastighet. När dekompressionsarmen går in i läge „0“ (kompression) måste
högsta möjliga hastighet ha uppnåtts.
Så snart motorn startat drags startveven ut
ur styrhylsan.

3

– Om motorn baktänder för att startveven inte
drogs runt med tillräcklig kraft (motorn kan
t.o.m. börja gå baklänges) släpp då genast
startveven och stanna motorn (kap. 4.3.).

2

Det är risk att skadas av den roterande
startveven.

1
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– Vänta med nystart av motorn tills den står helt
still och upprepa startförberedelserna.

– Fatta alltid greppröret „1“ med bägge händerna.
– Veva först startveven långsamt till dess spärrren gör ingrepp. Veva sedan med ökande
hastighet. När dekompressionsarmen går in i
läge „0“(kompression) måste högsta möjliga
hastighet ha uppnåtts. Så snart motorn startat
drages startveven ut ur styrhylsan.

Säkerhetn
Större säkerhet vid vevstart uppnås genom att
använda den backslagdämpande startveven.

4.2.3. Start med backslagdämpande
startvev (Utrustningsbar i efterhand)

Kraftföreningen mellan motor och
startvev måste säkerställas genom
riktig fattning av greppröret och ett jämnt och
snabbt vevande. Startförloppet får under inga
omständigheter avbrytas.

Förberedelser för start av motor se kap. 4.2.1.
– För intagande av rätt placering vid start av
motor se bild 19.

Om baktändning inträffar vid start av motor på
grund av att startveven inte drogs runt med tillräcklig kraft frigörs kopplingen mellan vevskänkel „2“ och ingreppsklo „3“ (bild 20).
– Om motorn efter baktändning börjar gå
baklänges (rök kommer ur luftfiltret) släpps
startveven genast och motorn stannas
(kap. 4.3.).
– Vänta till dess motorn står helt still och upprepa förberedelserna för start innan förnyad start
sker.
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4.2.4. Start vid kyla

– Torka av smutsen kring doseringsanordningens lock och tag ur det, bild 21 och 22.

Vid temperaturer under – 5ºC fridrages motorn
alltid.

– Fyll doseringshuset ända upp med tunnflytande smörjolja. Sätt på locket och tryck ned
det kraftigt.
Två fyllningar efter varandra erfordras.

– För varvtalsarment till START-läge; bild 15.
– För dekompressionsarmen till valfritt läge före
startläge „1“, bild 16 och 17.

– Vrid dekomressionsarmen till anslaget „1“
(Bild 16 och 17).

– Veva runt motorn så länge att den går märkbart lättare att veva (ca 10 varv med startveven).

– Starta sedan motorn genast, kap. 4.2.1. /
4.2.2. / 4.2.3.

– Om mekanisk oljetrycksövervakning är monterad trycks armen „1“ eller stiftet „1“ in under
ca. 15 sekunder (bilder 11 och 12).

4.2.5. Elektrisk start
För förberedelser till start se kap. 4.2.1.
– Dekompressionsarmen förblir i läge „0“.
Startförfarande

1
2
3
4
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5
23

– Sätt in startnyckeln i bottenläge och vrid till
läge I.
– Laddningslampan „2“ och oljetryckslampan
„3“ måste tändas.
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– Vrid startnyckeln till läge II, bild 23.

Automatiska stopp-system

– Så snart motorn går släpps startnyckeln.
Den måste själv återgå till läge I och förbli i
det läget under drift.
Laddningslampan och oljetryckslampan måste
slockna omedelbart efter starten.
Lampan „1“ lyser medan motorn går.

(tilläggsutrustning)
Den signalerar med kortvarig blinkning på alla
kontrollampor när startnyckeln vrids till läge 1,
bild 23.
Viktigt !
Om motorn stannar genast eller stannar av sig
själv under drift har en avkännare i det automatiska stopp-systemet slagit ifrån. Motsvarande
indikeringslampa (bild 23, positioner 2-4) tänds.
Sedan motorn stannat fortsätter lampan lysa
ca 12 sekunder.
Den elektriska anordningen kopplar sedan automatiskt ur sig själv. Indikeringslamporna tänds
igen när startnyckeln först vridits tillbaka till
läge 0 och därefter till läge I.
Spåra och åtgärda orsaken till driftstoppet
innan motorn startas på nytt (se kapitel 6).

– Om någonting tycks vara fel, stanna genast
motorn, spåra och rätta till felet (kap. 6).
– Motortemperaturlampan „4“ (tilläggsutrustning) tänds om topplockstemperaturen blir för
hög.
Stanna motorn, spåra och undanröj orsaken
till problemet, se kap. 6.
– Vrid alltid tillbaka till läge 0 före återstart av
motorn.
Repetspärren i tändningslåset hindrar startmotorn att göra ingrepp och troligen skadas
om motorn fortfarande går.

Indikeringslamporna slocknar när motorn startas
igen.

Koppla aldrig in startmotorn när
motorn går eller är på väg att stanna.
Det är risk för att startmotordrevet eller kuggkransens tänder skadas.

Även om motorn är utrustad med automatisk
avstängning måste oljenivån kontrolleras varje
8–15:e driftstimme (kapitel 5.2.1.).

VIKTIGT !
Om en startskyddsmodul är installerad måste
startnyckeln vridas till och förbli i läge 0 under
minst 8 sekunder sedan motorn felat att starta
eller stängts av, innan förnyat försök att starta
motorn kan göras.

Förglödningsanordning med automatisk
timer (Tilläggsutrustning)
Förglödningslampan „5“ tänds dessutom vid
temperaturer under 0°C (bild 23).
– När lampan slocknat startas motorn utan
dröjsmål.
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4.3.

Stanna - Stoppa

Motorer med elektrisk start

Stanna aldrig motorn med dekompressionsarmen. Under avbrott i arbetet eller efter slutfört arbete skall startvev och
startnyckel förvaras på ett säkert ställe utom
räckhåll för obehöriga.

1
2
3

START

4
STOP
2
START

5
25

1

Laddnings- „2“ och oljetryckslampan „3“ tänds.

STOP

– Startnyckeln vrids till läge 0 och tages ur.
Varningslamporna skall därvid slockna.
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Anmärkning:
Motorer med automatiska stopp-system
(kapitel 4.2.5.) kan även stannas genom att vrida
startnyckeln till läge 0.

– För tillbaka varvtalsarmen „1“ till STOP-anslaget.
– Vid motorer med låst lägsta tomgångsvarvtal
förs först varvtalsarmen „1“ tillbaka. Därefterförs stopparmen „2“ (extra utrustning) mot
läge STOP och hålles där till dess motorn
stannat.
– När motorn stannat släpps stopparmen „2“
varvid ges akt på att den återgår till rätt
driftläge.

17

5.

Tillsyn

Utför endast tillsynsarbeten när motorn står still.
Lagstiftarens föreskrifter skall beaktas vid handhavande och förvaring av spillolja, filter
och rengöringsmedel. Skydda startvev och startnyckel mot otillbörligt tillgrepp.
Vid motorer med el.-start lossas batteriernas minuspol. Efter fullbordat tillsynsarbete kontrolleras
att alla verktyg tagits bort från motorn och att alla skydd är återmonterade.
Före start säkerställs att ingen befinner sig i motorns eller maskinens riskzon.

5.1.

8-15

Tillsynsöversikt
Tillsynsintervall

Tillsynsarbete att utföra

Kap.

var 8-15:e driftstimme
resp. före daglig start

Kontrollera oljenivå.
Kontrollera intaget för förbränningsluft.
Kontrollera luftfiltrets tillsynsvakt.
Kontrollera kylluftområdena.
Kontrollera vattenlåset.
Kontrollera oljenivån i oljebadluftfiltrets
nedre del och om smuts finns; byt olja om
slam bildats.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.4.1.
5.4.2

250

var 250: e driftstimme

Tillsyn luftfilter/Oljebad.
Byt smörjolja och oljefilter.
Kontrollera/Ställ in Ventilspel.
Rengör kylluftsystemet.
Kontrollera skruvförband.
Rengöring av gallerinsats i ljuddämpare.

500

var 500: e driftstimme

Byt bränslefilter.
Tillsyn torrluftfilter.

18

4.1.2.
5.3.1.

26

Vid ny eller renoverad motor skall efter 25 drifttimmar följande utföras:

Den här visade tillsynsdekalen är levererad med
varje motor. Fäst den på en väl synlig plats på
motorn eller redskapet.
De riktiga tillsynsintervallerna är de som fastställts i detta kapitels tillsynsresumé.

– Byt smörjolja och oljefilter, kap. 5.3.2.
– Kontrollera ventilspel och justera vid behov.
Kap. 5.3.3.
– Kontrollera skruvförband, kap. 5.3.5.
Topplocksskruvar skall inte efterdragas !
Vid korta drifttider skall, oavsett antal drifttimmmar, smörjolja och oljefilter bytas senast efter
12 månader.

19

5.2.

Tillsyn var 8 – 15:e drifttimme

5.2.1. Kontrollera smörjoljenivån
Vid kontroll av oljenivån måste motorn ha
stannats och stå vågrätt.
– Avlägsna all smuts kring oljestickan.

1
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– Kontrollera att damm-utsläppet „1“ på cyklonfiltret (beroende på utförande) inte är igensatt
och rengör om nödvändigt.

5.2.3. Tillsynsindikator för luftfilter
(Extra Utrustning)
27

– Vid daglig start av motorn körs den kortvarigt
upp på fullvarv.

– Kontrollera oljenivån på oljestickan resp. fyll
på till max.-markeringen. (Kap. 4.1.1.)

5.2.2. Kontrollera Insugsområdet för
förbränningsluften
Kraftig nedsmutsning är tecken på en stor
mängd damm i luften och intervallerna för tillsyn
av luftfilter bör reduceras.

1
– Allt efter version kontrolleras resp. rengöres
luftinsugningsöppningar från grov nedsmutsning. (Kap. 2.)
2391 / 10
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Om därvid gummibälgen drages samman och
täcker det gröna fältet „1“ skall luftfiltersystemet
ses till. Kap. 5.4.2.
Under dammiga förhållanden kontrolleras
gummibälgen flera gånger om dagen.
20

5.2.4. Kontrollera kylluftområden

– När enbart bränsle rinner ut kan sexkantskruven „1“ åter dragas till.

Kraftig nedsmutsning är tecken på en stor
mängd damm i luften och intervallerna för tillsyn
bör reduceras.

När monterad utanpåliggande vattenavskiljare
finns för vatteninnehållet kontrolleras dagligen i
samband med kontrollen av oljenivån. Uppsamlat vatten avgränsas av en tydlig gränslinje mot
bränslet ovanför.

– Kontrollera om områdena för kylluftintag och
utsläpp är igensattta av främmande föremål
(såsom löv, stora mängder damm etc., och
rengör om nödvändigt (se kap. 2. och 5.3.4.).
– Om varningslampa för hög temperatur „4“
finns, kommer den att tändas om motorn blir
överhettad (bild 25).
Om så sker, stanna motorn omedelbart
(kap. 4.3. och 5.3.4.)

5.2.5. Kontroll av vattenavskiljare
Intervaller för kontroll av vattenavskiljaren är
beroende av bränslets vatteninnehåll och hur
motorn tankas men borde utföras 1 gång i
veckan.

1
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– Öppna avtappningsskruven „1“ och samla upp
vattnet i lämpligt kärl.
– En förlängningsslang kan stickas på avtappningsskruven om den är svårtillgänglig.

1
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– Lossa skruven „1“ ca. 2 - 3 varv.
– De droppar som kommer ut samlas i ett
genomskinligt kärl. Emedan vatten är tyngre
än dieselbränsle rinner först vatten ut och
sedan bränsle. En skiljelinje syns tydligt.

21

5.3.

Tillsyn var 250:e drifttimme

– Använd en ny flänspackning när filtrets överdel
monteras.

5.3.1. Tillsyn av oljebadluftfilter

2395 / 13
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33

Tag hand om spillolja på miljöriktigt
sätt.

– På motorer 1D41 och 1D50 är detta tätningspaket monterat enl. Bild 33

– Tag av oljeskålen „1“ och gör rent.
– Avslägna smutsig olja och slam från oljeskålen
och rengör den.
– Tag av regnskyddskåpa „2“ och gör rent.

1

– Rengör alltid insugningsröret „3“.
– Kontrollera skålens tätningsring.
Byt vid behov.
– Fyll på smörjolja till oljeskålens markering och
montera samman filtret, kap. 4.1.2.
– Vid kraftig nedsmutsning av filterfyllningen
rengöres även filtrets överdel enligt följande:
Montera av filtrets överdel från motorn och
tvätta med dieselbränsle.

34

– Underläggsbrickan „1“ monteras med den
välvda sidan mot muttern.

– Dieselbränslet skall droppa av väl och torkas
av innan filtret monteras samman.

– Komplettera filtret och gör det klart för drift
genom att fylla på olja.

– Utför aldrig reparationer (svetsning, hårdlödning etc.) på oljebadluftfiltret då det kan bli
oanvändbart och motorn kan även skadas.
Vid oplan tätningsyta, sprickor i filterkroppen
och / eller om filterull saknas monteras ett
nyttfilter.
22

5.3.2. Byte av smörjolja och
smörjoljefilter
Motorn måste stå vågrätt och ha stannats.
Töm ur olja endast i varmt tillständ.
Avtappningsplugg, se kap. 2
Risk för brännskada på grund av het
olja. Tag hand om spillolja på miljöriktigt sätt.
– Lösgör oljeavtappningspluggen och låt oljan
rinna ut helt.

1
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Motorn i kapslat utförande

– Smörjoljefilter bytes mot nytt.

1
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Ge akt på att inte avtappningsröret lossnar när
avtappningspluggen „1“ skruvas ur. Håll emot
med gaffelnyckel.

37

– Rengör botten på silen försiktigt så att silduken inte böjs.
Torka ur skruvlocket eller blås ur det med
tryckluft.

– Den rengjorda oljeavtappningspluggen monteras med en ny tätningsring och drages fast.

Personer som använder tryckluft måste
använda skyddsglasögon.

Viktigt !
Ge akt på oljefiltrets „TOP“-Markering !
Bild 36

23

– Kontrollera O-ringens „1“ tillstånd och byt den
om nödvändigt (bild 36).
– Fukta lockets gänga och O-ring med smörjmedel „K“ (se reservdelslista).
– Fyll på smörjolja till oljestickans övre markering. (Kap 4.1.1.)

1

2

– Efter en kort provkörning kontrolleras oljenivån och vid behov tillfogas smörjolja.
– Kontrollera att förskruvningen på oljefilterhuset håller tätt.

3
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5.3.3. Kontroll och inställning av
ventilspel

– Kontrollera ventilspelet mellan vipparm och
ventilskaft med bladmått „1“ (Kap. 3.1.).

– Se till att dekompressionsarmen är i läge „0“,
Bild 16 och 17.

– Är ventilspelet felaktigt lossas mutter „2“.
– Vrid ställskruven „3“ så, att bladmåttet „1“,
sedan mutter „2“ dragits åt, kan föras mellan
vipparm och ventilskaft med just kännbart
motstånd.

Motorerna 1D41 C, 1D81 C och 1D90 C
Tag av kapsellocket. (Kap. 2.)
På motorer med endast handstart lossas även
dekompressionsarmen när locket tages av.

– Sätt på ventilkåpan och drag åt likformigt.
– Beroende av version monteras delar till lufttrumma.
– Kontrollera efter kort provkörning att ventilkåpan håller tätt.

1
2
0
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– Skruva av ventilkåpan „1“ tillsammans med
packningen „2“. Använd alltid ny packning.
– Drag runt motorn i rotationsriktningen till dess
kompressionsmotstånd känns.

24

5.3.4. Rengöring av kylsystemet
Före rengöring måste motorn ha stannnats och svalnat.
– Tag av luftföringsdelar.
Torr förorening
– Rengör torrt alla luftföringsdelar och hela
kylsystemet såsom topplock, cylinder och
svänghjulets fläktvingar.
Personer som använder tryckluft måste
använda skyddsglasögon.
2396 / 3
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Fuktig resp. oljig förorening
– Koppla ur batteriet. Behandla hela området
med rengöringsmedel - kontrollera avfettning
etc. - enligt tillverkarens föreskrifter och spruta rent med stark vattenstråle.
Spola inte på den elektriska utrustningen, med
vattentryck eller högtryck vid motortvätt.

Justerskruvarna för varvtalsinställning
och insprutningssystem är målade med
låslack. Efterdrag eller justera dem ej.

5.3.6. Rengöring av gallerinsats i
ljuddämpare (Extra Utrustning)

– Fastställ orsaken till nedoljningen och låt en
HATZ-service avhjälpa otätheten.
– Återmontera luftföringsdelar.
Motorn får under inga omständigheter
köras utan luftföringsdelar.
– För att förhindra rostangrepp skall motorn
varmköras omedelbart efter sammanbyggnaden.

5.3.5. Kontrollera skruvförband
Kontrollera tillstånd och åtdragning av alla
skruvförband såvida de är tillgängliga inom
ramen för tillsynsarbetet
Topplocket skall ej efterdragas !

41

– Avlägsna avlagringen på gallerinsatsen med
en lämlig trådborste.

25

5.4.

Tillsyn var 500: e drifttimme

5.4.1. Byt bränslefilter
Tillsynsintervallen för bränslefiltret beror på hur
rent det använda bränset är; minska den till 250
drifttimmar om nödvändigt.
Använd ej öppen låga och rök ej vid
arbete med bränslesystemet !
Viktigt !
Håll rent, så att ingen smuts kommer i
bränsleslangen.
Smutspartiklar kan skada insprutningssystemet.

43

– Skruva loss bränslefiltret från dess fäste.

1

1

2
42

– Stryp bränsleslangarna på inlopp och
utloppssidan av bränslefiltret enligt punkt 1.

44

– Placera ett lämpligt kärl under filtret för att
samla upp bränsle som rinner ut.
– Drag loss bränsletillförselslangen „1“ från
bägge ändar av bränslefiltret „2“ och sätt dit
ett nytt.
– Byt alltid bränslefilter - Ge akt på flödesriktningen - pil.
– Skruva fast filtret i dess fästet.
– Släpp loss bränsletilloppet resp. förpumpa.
(Kap. 4.1.3.)

26

– Aktivera den mekaniska oljetrycksövervakningen (extra utrustning), kap. 4.1.4.
– Kontrollera efter kort provkörning att bränslefilter och slangar är täta.

1

5.4.2. Tillsyn av torrluftsfilter
Det är bäst att rengöra luftfiltret endast när skötselindikatorn visar att det är dags.
Bortsett från detta bör filtret bytas efter varje
500 timmars drift.

2

4
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– På helkapslade motorer avtages kapsellocket
(se kap. 2).
På motorer med endast handstart lossas även
dekompressionsarmen när locket tages av.

46

– Filterpatron „1“ drages ut försiktigt.
– Hos versioner med indikator för luftfiltertillsyn
kontrolleras att ventilplattan „4“ är ren och i
bra skick.
Bullerreducerad modell

1

2
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1

– Vingskruven „1“ lossas och tages av tillsammmans med locket „2“.

2
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– Mutter „1“ lossas och filterburk „2“ tages av.

27

Rengöring av filterinsats
Torr smuts

1

3

2
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– Muttrarna lossas och tages av tillsammans
med filterlocket „1“.
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– Drag försiktigt ut filterpatronen „2“.

– Blås med torr tryckluft genom filtret från dess
insida och för strålen uppåt och nedåt till dess
något damm inte längere kommer fram.
Varning: lufttrycket får inte överstiga 5 bar.

– Rengör alla delar utom filterpatronen.
Spruta inte in i motorns insugsöppning.

Personer som använder tryckluft måste
använda skyddsglasögon.
– Håll filterinsatsen snett mot ljuset (eller lys
igenom med lampa) för att spåra sprickor
eller andra skador.
Viktigt !
Om det finns minsta lilla skada på pappersinsatsen „2“ eller tätningsläpparna „3“ får
filterinsatsen inte återanvändas
(bild 46 och 48).
Blöt eller oljig smuts
– Byt till ny filterpatron.
– Monteringen sker i omvänd följd.
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6.

Störningar – Åtgärd och Orsak

Störningens art

Möjlig orsak

Åtgärd

Kap.

Motorn startar inte
eller ej genast,
men låter sig dragas runt av en
startmotor.

Varvtalsarmen i stopp eller tomgångsläge.
Stopparm i stoppläge.

Ställ armarna i „START/RUN“läge

4.2.

Inget bränsle till insprutningspumpen

Fyll på bränsle.
Kontrollera Systematiskt hela
bränslesystemet.
Om utan framgång:
- Tillförselslang till motor
- Bränslefilter
- Kontrollera matarpumpens
funktion.

Otillräcklig kompression:
- Felaktigt ventilspel.

Kontrollera ventilspelet resp.
ställ in.

4.1.3.
4.1.4.

5.4.1.
4.1.3.

5.3.3.

- Cylinder och/eller kolvringsslitage.

Se verkstadshandbok.

Dålig funktion hos spridaren.

Se verkstadshandbok.

Även användbart
för motorer med
mekanisk oljetrycksövervakning.

Inget oljetryck.

Kontrollera smörjoljenivå.

5.2.1.

Aktivera den mekaniska oljetrycksövervakningen.

4.1.4

Vid låga
temperaturer.

Startgränstemperatur
understigen.

lakttag föreskrifter för kallstart.
Använd förglödningen
(Extra utrustning)
Frikoppla motorn, om så är
möjligt, från maskinen.

Maskinen ej frikopplad.
Förglödningen defekt
(Extra utrustning)

Se verkstadshandbok.
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4.2.4.
4.2.5.

Störningens art

Möjlig orsak

Åtgärd

Kap.

Vid låga
temperaturer

Bränslet grumligt på grund av
otillräcklig köldbeständighet.

Lossa bränsletillförselslangen
vid insprutningspumpen och
kontrollera om bränslet är helt
klar. Är bränslet grumligt värms
antingen motorn eller tömmes
hela bränslesystemet.
Temperaturbeständig bränsleblandning påfylles.

4.1.3.

Byt smörjolja och fyll på.

5.3.2.

Kontrollera batteriet; rådgör om
növändigt med en specialverkstad.

7.

Kontrollera elsystemet och dess
komponenter eller kontakta
närmaste HATZ-service.

7.

Frikoppla om så är möjligt motorn från maskinen.
Byt bränslefilter.

5.4.1.

För lågt startmotor varvtal:
- För tjock smörjolja.
- Dåligt laddat batteri.

Startmotorn gör
ej ingrepp resp.
motorn drages ej
runt.

Fel i elsystemet:
- Batteri och/eller andra kabelanslutningar felaktigt anslutna.
- Kabelanslutningar lösa
och/eller oxiderade.
- Batteriet felaktigt och/eller
ej laddat.
- Startmotorn felaktig.
- Felaktiga reläer, övervakningsgivare etc.

Motorn tänder
men stannar så
snart startmotorn
kopplas från

Maskin ej frikopplad.
Bränslefiltret täppt.
Bränsletillförseln bruten.

Kontrollera systematiskt helabränslesystemet

Stoppsignal från stopp-automatikens givare (extra utrustning):
- Inget oljetryck
- För hög topplockstemperatur

Kontrollera oljenivån.
Rengör kylsystemet.

- Laddningsgenerator felaktig

Se verkstadshandbok
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5.2.1.
5.3.4.

Störningens art

Möjlig orsak

Åtgärd

Kap.

Motorn stannar
av sig själv under
drift.

Bränsletillförseln bruten:
- Tanken körts tom.

Fyll på bränsle.

4.1.3.
4.1.4.
5.4.1.

Den mekaniska oljetrycksövervakningen stannar motorn p.g.a.
lågt oljetryck.

Byt bränslefilter.
Kontrollera hela bränslesystemet.
Kontrollera bränslesystemet
beträffande luftläckage.
Kontrollera avluftningsventilen.
Kontrollera smörjoljenivån.
Aktivera den mekaniska oljetrycksövervakningen.

Mekaniskt fel.

Kontakta närmaste HATZ-service

- Bränslefilter täppt.
- Matarpumpen defekt.
- Luft I bränslesystemet.

Dessutom, om
motorn är utrustad
med stopp-automatik

Motorn förlorar
effekt och varv.

Stoppsignal från kontrollgivare
på grund av:
- För lågt oljetryck.
- För hög topplockstemperatur.

Kontrollera motorn betr.
Smörjoljenivå
Täpta luftkanaler eller annan
påverkan av kylsystemet

- Laddningsgenerator felaktig.

Se verkstadshandbok

Bränsletillförseln påverkad:
- Tanken körts tom.

Fyll på Bränsle.

- Bränslefilter täppt.
- Otillräcklig anslutning av tank.
- Otäta slanganslutningar.
- Luft I bränslesystemet.

- Varvtal stannar inte i önskat
läge.
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Byt bränslefilter.
Se till att tillräcklig tankanslutning finnes.
Kontrollera att slanganslutningar
är täta.
Kontrollera bränslesystemet
beträffande luftläckage.
Kontrollera avluftningsventilen.
Lås varvtalsarmen.

5.2.1.
4.1.4.

5.2.1.
5.3.4.

4.1.3.
4.1.4.
5.4.1.

Störningens art

Möjlig orsak

Åtgärd

Kap.

Motorn förlorar
effekt och varv,
svart avgasrök.

Luftfilter igensat.

Rengör resp. byt luftfilter.

Ventilspel felaktigt.

Ställ in ventilspelet.

5.3.1.
5.4.2.
5.3.3.

Spridarinsats fungerar inte
riktigt.

Se verkstadshandbok.

Motorn blir mycket
het. Varningslampa
för hög topplockstemperatur tänds.
(Extra utrustning)

För mycket olja i motorn.
Otillräcklig kylning:
- Hela kylsystemet förorenat.
- Dåligt fästade luftledsplåtar
eller kapseldelar.
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Tappa ur olja till stickans övre
markering.

5.3.2.

Rengör kylsystemet.

5.3.4.

Kontrollera att alla luftledplåtar
och kapseldelar finns på plats
och tätar väl.

– Vid svetsarbeten på motorn eller maskinen
skall batteriet kopplas ur och svetsaggregatets
jordklämma placeras så nära svetsstället som
möjligt.
Vid växelströmsgeneratorer måste kontakten
till spänningsregulatorn lossas.

7. Det Elektriska Systemet
Batterier avger explosiva gaser. Håll
dem borta från öppen eld och gnistor
som kan få dem att tända. Rök inte. Skydda
ögon, hud och kläder mot den frätande batterisyran. Häll genast vatten över syrastänk.
Vid nödfall kalla på läkare.

– Tillämpligt kopplingsschema bipackas motorer
med elektrisk utrustning.
Ytterligare kopplingsscheman kan vid behov
beställas.

Koppla alltid bort minuspolen (–) på batteriet
före arbete med den elektriska utrustningen.

– Hatz åtar sig inte ansvar för det elektriska
systemet vilket ej är utfört enligt gällande Hatz
elschemor.

– Förväxla inte batteriets plus- (+) och
minus- (–) pol.
– Vid inkoppling av batteriet ansluts först pluskabeln och sedan minuskabeln.
Minuspol till jord = Motorkroppen!
– Vid urkoppling av lossas först minuskabeln
och sedan pluskabeln.

8. Konservering
En ny motor kan normalt lagras torrt upp till 1
år. Vid mycket hög luftfuktighet och vid havsluft
räcker skyddet upp till 6 månader.

– Undvik kortslutningar och jordkontakt med
strömförande kabel.
– Vid störningar kontrolleras först att kabelaslutningar har god kontakt.

Vid längre lagringstid ber vi Er kontakta närmaste HATZ-service.

– Byt utan dröjsmål ut en trasig indikeringslampa.
– Tag inte ur startnyckeln under drift.
– Lossa aldrig batterianslutningarna när motorn är i drift. Spänningstoppar kan orsaka
skador på elektriska komponenter.
– Vid manuell hjälpstart, låt batteriet (som kan
vara urladdat) vara inkopplat till motorn.
– Vid hjälpstart utan batteri, koppla isär kabelanslutningen till instrumentboxen före start av
motorn.
– Spola inte på den elektriska utrustningen, med
vattentryck eller högtryck vid motortvätt.
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