ABT 2000kg
Haarukkavaunun käyttöohje

HUOM! Käyttäjän tulee lukea käyttöohje ennen käytön aloittamista.

1. YLEISKUVAUS
Kapasiteetti
Max. haarukoiden korkeus
Min. haarukoiden korkeus
Haarukoiden pituus
Vaunun haarukoiden leveys
Yksittäisen haarukan leveys
Etupyörän halkaisija
Takapyörän halkaisija

2000kg
190mm
75mm
1150mm
550mm
150mm
74x55mm
180mm

2. KAHVAN KIINNITYS PUMPPUYKSIKKÖÖN
Mikäli vaunu ei ole valmiiksi koottu lähtöpaikassa, tulee seuraavat toimenpiteet tehdä.
Huom! Kahvan ja pumppuyksikön numeroiden pitää olla samat!

1. Kahva

2.Sokka

3. Akseli
Kuva 1.
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4. Jousisokka

5. Haarukka

Aseta kahva pumppuyksikön männän päälle ja lyö akseli vasaralla yksikön sivusta
sisään kahvaan (oikealta vasemmalle). (Katso kuva 2.)

Kuva 2.
Paina kahvan vipu ”Lower” asentoon ja vie säätömutteri (15), säätöruuvi (14) ja ketju
(12) akselin (66) keskellä olevan reiän läpi.
Paina kahva alas ja ota pois sokka. (Kuva 1.)
Päästä kahva takaisin ylös ja nosta levyä (46), aseta säätöruuvi (14) hahloon,
säätömutteri (15) jää hahlon alle.
Lyö vasaralla jousisokka (106) akselin (66) toiseen päähän jolloin kahva on asennettu
oikein pumppuyksikköön.
3. VAPAUTUSKAHVAN SÄÄTÖ
Kahvassa on kolme eri kohtaa:
Raise - kahva ala-asennossa
Drive
- kahva keski-asennossa
Lower - kahva ylä-asennossa, (kahva ei jää tähän asentoon).
Mikäli näissä asennoissa esiintyy ongelmia, voidaan niitä säätää seuraavasti:
3.1 Haarukoiden noustessa vaikka kahva on Drive – asennossa, käännä säätömutteria
(15) myötäpäivään kunnes haarukat eivät enää nouse.
3.2 Haarukoiden laskiessa Drive – asennossa, käännä säätömutteria (15)
vastapäivään kunnes haarukat eivät enää laske.
3.3 Mikäli haarukat eivät laske kahvasta nostamalla, käännä säätömutteria (15)
myötäpäivään kunnes haarukat laskevat kahvasta nostamalla. Tarkasta edelliset Drive
– asennon säädöt tämän jälkeen.
3.4 Mikäli haarukat eivät nouse kahvan ollessa Raise – asennossa ja pumppaamalla
kahvaa edes takaisin liikkein, käännä säätömutteria (15) vastapäivään kunnes
haarukat nousevat normaalisti. Tarkasta edellisten kohtien toiminta tämän jälkeen.
4. KUNNOSSAPITO
Haarukkavaunu on pääasiassa huoltovapaa.
ÖLJY
Tarkasta öljyt 6kk välein. Käytettävä öljy on hydrauliikkaöljyä: L-HV46, kokonaismäärä
noin 0,3l.
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ILMAN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄSTÄ
Hydrauliikkajärjestelmään voi päästä ilmaa kuljetuksen aikana. Tämä saattaa aiheuttaa
sen ettei pumppu nosta haarukoita. Ilma poistetaan seuraavin toimenpitein: vedä kahva
Lower – asentoon ja pumppaa kahvaa useaan kertaan edes takaisin.
PÄIVITTÄINEN TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO
Päivittäinen tarkastus voi pidentää haarukkavaunun käyttöikää huomattavasti.
Tarkkaile erityisesti pyöriä ja akseleita, ettei niiden ympärille pääse kiertymään mitään.
Laske haarukat aina työn päättyessä.
VOITELU
Kaikissa laakereissa ja akseleissa on tehtaalta pitkäikäinen rasva. Voitele kaikki
laakerit ja akselit 1kk välein tai aina kun vaunu puhdistetaan kunnolla.
5. TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEET
- Käyttäjän tulee lukea kaikki varoitustarrat ja ohjeet ennen käyttöä.
- Älä käytä kaltevilla tasoilla.
- Älä käytä vaunua ellet varmasti osaa käyttää sitä.
- Älä käytä vaunua jonka kunnosta et ole tietoinen.
- Vedettäessä vaunua pidä huoli, että kahva on Drive – asennossa.
Tämä helpottaa vaunun vetämistä ja pumpussa ei ole paine päällä koko ajan.
- Älä kuljeta ihmisiä vaunulla.
- Huomioi varoetäisyys laskiessasi kuormaa.
- Älä nosta kuormia kuvan 5B mukaan.
- Älä ylitä sallittua kuormaa.
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6. VIANETSINTÄ
No Vika
1
Haarukat eivät nouse
maksimikorkeuteen.
2
Haarukat eivät nouse.

3

Haarukat eivät laske.

4

Vuoto.

5

Haarukat laskevat
itsestään.

Syy
Öljy on vähissä.

Toiminta
Lisää öljyä.

- Öljy on loppu.
- Öljyssä on epäpuhtauksia.
- Säätömutteri (15) on liian
korkealla.
- Öljyn joukossa on ilmaa.
- Sylinterinvarsi tai pumppu on
vaurioitunut, johtuen
epätasaisesta kuormituksesta
tai ylikuormasta.
- Haarukat ovat olleet liian
kauan yläasennossa, jolloin
sylinterinvarsi on jumiutunut.
- Säätömutteri (15) on väärin
säädetty.
- Tiivisteet ovat vaurioituneet ja
kuluneet loppuun.
- Jokin osa on murtunut tai
kulunut liikaa.
- Öljyn joukossa olevat
epäpuhtaudet estävät venttiiliä
toimimasta.
- Jokin osa
hydrauliikkajärjestelmässä on
kulunut tai hajonnut.
- Öljyn joukossa on ilmaa.
- Tiivisteet ovat vaurioituneet tai
kuluneet loppuun.
- Säätömutteri (15) on väärin
säädetty.

- Lisää öljyä.
- Vaihda öljy.
- Säädä mutteria.
- Poista ilma.
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- Vaihda
pumppuyksikkö.
- Pidä haarukat aina
ala-asennossa kun
vaunua ei käytetä ja
voitele sylinterinvarsi
useammin.
- Säädä mutteria.
- Vaihda vioittuneet
osat.

- Vaihda öljy.

- Tarkasta ja vaihda
osat.
- Poista ilma (katso
4.2).
- Vaihda tiivisteet.
- Säädä mutteria.

Kuva 4. Kahvan asennot

Kuva 5. Kuormittaminen
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2000KG HAARUKKAVAUNUN RÄJÄYTYSKUVAT
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MAAHANTUOJA:

Asessorinkatu 3-7
20780 Kaarina
02 - 511 5511
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