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1. INNLEDNING 

Denne publikasjonen inneholder instruksjoner for bruk og vedlikehold av anordningen som er kalt 

"vakuumløfter" og er designet for å løfte å og håndtere blikk med en vekt som ligger innenfor 

kapasitetsgrensen som står på konstruktørens plate. 

Les instruksjonene i denne håndboken nøye før du begynner å jobbe med utstyret 
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A 
Denne håndboken er en integrert del av produktet og må oppbevares og holdes trygt, slik at den kan bli brukt 

for konsultasjon i løpet av maskinens hele levetid. 

Konstruktøren frasir seg ethvert ansvar for skadet personer, dyr eller gjenstander som følger av feiltakelse 

eller mangel på overholdelse av instruksjoner i denne håndboken. 

Vakuumløfteren er konstruert i samsvar med forskriftene i EU-direktiv 2006/42 / CE. Når den selges, blir den 

utstyrt med: 

-  CE-merking 

-  CE-samsvarserklæring 

-  Bruk- og vedlikeholdsanvisning  

-  Test-garanti sertifikat 

1.1. GARANTI 

Ved levering er det nødvendig å sjekke vakuumløfterens integritet. Eventuelle klager må fremstilles skriftlig 

innen 8 dager fra levering. Garantien dekker ikke deler som blir skadet under transport eller håndtering. 

Garantien varer i 12 måneder fra dato til levering fra konstruktørens hovedkontor, etter kontroll og 

godkjening fra konstruktøren. Garantien inkluderer utskifting eller reparasjon av defekte deler, med unntak av 

demontering, montering på nytt og transportkostnader som er da kundenes ansvar. Erstatning av defekte 

deler fører ikke til fornyelse av garantiperioden. 

For å nyte garantien må kjøperen følge regler som står i leveransekontrakten og i denne håndboken. 

 

Garantien er ugyldig i følgende tilfeller: 

 feil valg eller stilling av løfteanordning; 

 utilstrekkelig vedlikehold; 

 overskridelse av maksimalt tillatt kapasitet; 

uautoriserte modifikasjoner i vakuumløfter og/eller maskinens tilbehør; 

 utstyret blir brukt av personer som har ikke nok opplæring; 

manglende overholdelse av instruksjonene i denne håndboken 

for løftere som forsynes med elektrisk strøm, er skader på de elektriske delene som skyldes feil i 

strømforsyning eller feil el-kontakt ekskludert. 

 

1.2. SÆREGEN BRUK 

Vakuumløfteren er designet for å gripe, løfte opp og håndtere materialeer med en flat, ikke-porøs, lyd, 

selvbærende og overflate som er holdbar nok for trykket som dannes under arbeid. 

Vakuumløfteren er designet og konstruert for å passe til løfteanordning (jib kran, brokran, osv.) gjennom en 

passende krok med en sikkerhetslås (fjærlås). 

, __________ A ___________  
Den særegen bruk som er oppgitt, er den eneste tillatte bruken: enhver annen bruk er feil og er derfor 
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fullstendig forbudt. 

1.3. SIKKERHETHSSKILT 

  

Skiltene som står på maskinen betyr og påminner om at det er nødvendig å lese nøyaktig instruksjonene i 

denne håndboken - holdes rene og intakte - før bruk. 

Det er forbudt å oppholde seg under en last som henger. 

 

1.4. BESKRIVELSE AV VAKUUMLØFTER 

Vakuumløfteren er et apparat som består av deler for å løfte blikk med flat, ikke-porøs overflate ved bruk av 

sugeplater. Den består av en metallramme, med en fast eller justerbar opphengsbrakett som er montert på 

øvre delen av apparatet. Hvis opphengsbraketten er fast, er den festet til rammen, hvis den er mobil, er den 

hengslet til det sistnevnte med stifter. 

Vakuumet er laget av vakuumpumpe som skaper et vakuum i tanken, i kretsen og i sugekoppene. 

Vakuumløfteren består av to vakuumsystem med dobbel vakuumreserve som garanterer at lasten skal ikke 

slippes umiddelbart, hvis det oppstår forstyrrelser. Vakuumet kan hele tiden være under kontroll ved hjelp av 

to vakuummålere som er installert på vakuumledningen (en vakuummåler for en vakuumledning). 

Sikkerhetssystemet er regulert av to vakuumbrytere montert på vakuumreserve. Sikkerhetsalarmsystemet 

består av lydalarm og rødt blinkende lys hvis vakuumnivået i kretsen er ikke tilstrekkelig for å løfte. Dette kan 

også hende i arbeidsfasen; I dette tilfellet må man umiddelbart gjennomføre handlinger for å skape trygge 

forhold, da det er en virkelig fare for at lasten vil falle ned. 

For å flytte maskinen og lasten, brukes det et håndtak som passer til rammen. 

Suging av lasten og lossing utføres vanligvis gjennom en dobbel glideventil, med sikkerhet mot ufrivillig 

oppstart eller ved fjernstyring.  
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1.5. VAKUUMLØFTERS FORSYNING 

Vakuumløftere, serie VB og GL, har et 12V eller 24V vakuumpumpe drevet av batterier, som er tilstede. 

1.6. VAKUUMLØFTERENS IDENTIFIKASJON 

Hver vakuumløfter har en konstruktørens identifikasjonsplate, som skal holdes ren og intakt, og som viser: 

1) navn og adresse til konstruktør  

2) modell 

3) serienummer 

4) byggeår 

5) kapasitet 

6) løfters vekt  

 

1.7. REFERANSESTANDARDER 

Generelle direktiver: 

-   Maskindirektiv 2006/42/CE 

-   Elektromagnetisk Kompatibilitetsdirektiv 89/336/CE - 92/31/CE - 93/68/CE - 2004/108/CE 

-   Lavspenning elektriskmateriell Direktiv 73/23 CE - 93/68/CE 

1.8. TILLEGG TIL HÅNDBOKEN  

TO TILBAKESLAGVENTILER 

LYD- 
OG LYS-ALARM 

TO VAKUUMMÅLERE med 
farget skala for å se vakuumnivå 
enkelt og umiddelbart  

ROTASJON BLOKK 

tilgjengelig i alle modeller 

med manuelt rotasjon 

VIPPEBLOKK med 0° og 90° tilgjengelig 
i alle modeller, vippes manuelt 

DOBBEL GLIDEVENTIL med 
vakuumåpning og lukking 
sikkerhetlås 

OPPHENG 
for å oppnå forskjellige vinkler 

BATTERILADER 

Representativt bilde 
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Eventuelle tillegg til denne håndboken som konstruktøren mener er nyttig å sende til brukerne, må beholdes 

sammen med håndboken som blir da en integrert del av denne. 

Hvis vakuumløfteren er solgt, eller brukerens adresse blir endret, ber vi om å rapportere disse 

omstendighetene til konstruktøren, slik at henvendelser kan bli sendt til det riktige stedet. 

2. GENERELLE SIKKERHETSSTANDARDER OG ULYKKESFOREBYGGING. 

Vær oppmerksom på faresymboler som vises og overhold sikkerhetstiltak, unngå feilaktige 

handlinger som kan være en fare for sikkerhet og helse  

A 
 ______________________________ ADVARSEL _______________________________  

Les nøyaktig følgende forskrifter: de som anvender seg ikke til tiltakene som er beskrevet 

nedenfor, kan alvorlig skade seg selv eller kan alvorlig skade mennesker, dyr og eiendom. 

A 
ADVARSEL 

Konstruktøren frasir seg ethvert ansvar for skadet mennesker, dyr eller eiendom, som skyldes av 

manglende overholdelse av sikkerhets- og ulykkesforebygging, som er fastsatt i forskrifter i 

gjeldende lovgivning og også de som er beskrevet.  

A 
ADVARSEL 

Konstruktøren frasir seg ethvert ansvar for skadet mennesker, dyr eller gjenstander som følger 

av feil bruk av løftere og/eller modifikasjoner som ble gjort, eller i tilfelle av feil valg og/eller 

installasjon av vakuumløfter og/eller løfteutstyr.  

2.1.  BRUK I TRYGGE FORHOLD 

Hovedstandardene og forskrifter for trygg bruk av vakuumløfter er følgende: 

 Feil bruk av vakuumløfteren er forbudt. Man kan aldri overskride lastekapasitet.  

Aldri bruk løfteren hvis etiketten med angivelse av lastekapasitet og/eller advarsel ser ut til 

å mangle eller være tvilsomt. 

På byggeplasser er det anbefalt å bruke mekanisk holdeinnretning. Løfting av last mens personer befinner 

seg i nærheten av arbeidsområdet er forbudt. Å manøvrere eller befinne seg under lasten og dens 

arbeidsfeltet er forbudt. Kontroller at arbeidsrommene er tilstrekkelige og passelige for arbeidet, og at 

personell kan arbeide i sikkerhet, med full synlighet av lasten og med fri adgang til sikkerhetsutgangene - 

dette er obligatorisk. 

Det er obligatorisk for operatøren å stille seg på en måte som er ikke farlig for ham. 

Det er obligatorisk å huske alltid at lasten må aldri komme inn i området som operatøren er i, for å 

forhindre farlige skader til operatøren i tilfelle der lasten slippes uventet ut eller ødelegges. 

Det er obligatorisk å flytte vakuumløfter kun ved å bruk av særegnet håndtaket. 

Det er obligatorisk (operatøren må jobbe i sikkerhet) å bruke et håndtak med lengde som passer til 

dimensjonen av materialet som skal løftes.  
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Det er obligatorisk at bare personer som er opplærte og som er egnet for arbeidet - riktig instruert 

med grunnlag i instruksjonene i denne bruksanvisningen - skal bruke vakuumløfteren. 

 Det er forbudt å legge gjenstander eller sitte/ligge på vakuumløfter. 

Det er forbudt å bruke vakuumløfteren for å løfte og transportere mennesker, dyr og materialer som er 

ikke de spesifikt fastsatte materialer. 

Det er obligatorisk å bruke vakuumløfteren bare for blikk, ikke-porøse, trygge, selvbærende materialer 

med en overflate som er sterk nok får å tåle trykket som blir dannet ved gripping og av passende 

størrelse og konsistens. (overflaten av lasten som skal løftes må være større enn støtteovarflaten på 

sugeplater). Man må aldri forsøke å løfte sprukket eller ødelagt glass eller annen skade materiale med 

denne løfteren. 

 Det er obligatorisk å fjerne alle beskyttende lag før man begynner å løfte lasten. 

Det er forbudt å løfte last med utilstrekkelig flate eller rene overflater og/eller med overflater som kan 

skade plombene, samt våte eller isdekket overflater. 

Bruk aldri løfteren hvis forseglingskanten på noen som helst vakuumkopp er kuttet eller skadet på annen 

måte. Overskridelse av lastekapasiteten til vakuumløfteren eller løfting av ubalanserte last eller slike som 

kan endre tyngdepunktet under arbeid (f. eks. beholdere med væske) er forbudt. Hvis en eller flere 

sugekopper er ekskluderte (fungerer ikke), reduseres lastekapasiteten proporsjonalt, og med hensikt i 

sentraliteten til vakuumløfterens tyngdepunkt - dette er obligatorisk (f.eks. hvis du vil bruke bare fire 

sugekopper på en vakuumløfter med 8 like store plater med en total lastekapasitet på 800 kg, med 4 

sugekopper vil kapasiteten bli redusert til 400 kg). 

Etter å ha løftet lasten forsiktig til en høyde på 20-25 cm, er det obligatorisk å verifisere umiddelbart 

dens sentralitet og gripeffektiviteten til alle sugekoppene, før man skal fortsette med arbeid. 

Det er forbudt å trykke på styreknappene på løfteanlegget gjentatte ganger. 

Det er forbudt å utføre skråbevegelser, fordi da man kunne miste kontroll over systemet. 

Det er forbudt å løfte farlig last (brennbar, eksplosiv) og last som kan endre form eller endre seg på en 

kjemisk/fysisk måte. 

Det er obligatorisk å sikre at skiven under forblir ikke festet, og hvis det skulle hende, må de to skivene 

holdes fra hverandre med et mellomlegg. 

Det er forbudt å bruke vakuumløfter i direkte kontakt med matvareprodukter i løs vekt. 

Det er forbudt å bruke vakuumløfteren i nærheten av luftstrøm eller lignende. Bruk av vakuumløfter i 

nærheten av sterke elektromagnetiske felter er forbudt. Det er forbudt å bruke vakuumløfter i en 

eksplosiv atmosfære og/eller bruk av anti-deflagrasjonskomponenter. 

Aldri legg vakuumløfteren på overflater med syrer, løsemidler eller produkter som kan korrodere 

forseglinger. 

Det er forbudt å arbeide i et miljøforhold som er uforutsigbart (f. eks. regn, snø, vind, tåke, osv.), til 

tross for værmelding. 

Det er forbudt å bruke en vakuumløfter som er skadet, har funksjonsfeil eller mangler deler, selv om 

det er usikkerhet og tvil. Umiddelbart gi beskjed til vedlikeholdsingeniøren og ikke bruk løfteren frem til 

alle problemene er løst. 

Det er forbudt å bruke utstyr og verktøy for å koble løftekrok til vakuumløfteren. 

Det er obligatorisk å kontrollere at det finnes ingen gjenstander mellom sugeplatene og lasten som 

skal løftes. 

Det er obligatorisk å arbeide bare når løftekroken forblir vinkelrett på platenes gripepunkt. 

Det er obligatorisk at bryteboltene på sugekopper er bleke og at hjulene eller stempelfjær på 

sugekoppene er riktig utstyrt eller festet og at kontrollpinner i de avtakbare armene skal settes riktig inn. 

Det er obligatorisk å kontrollere ventilens effektivitet i løpet av hver gripearbeid. 
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Det er forbudt å trekke materialet som skal flyttes med løfteren. Materiale må presses på motsatt side 

til bevegelsesretningen. 

Det er obligatorisk å være oppmerksom på at man ikke senker kjede heise for langt, slik at den ikke 

løfter seg på deler av systemet, slik at det oppstår fare for skade og/eller ødelegelse av vakuumløfter. 

Under arbeid er det obligatorisk å gi maksimal oppmerksomhet til vakuumrørene som går til 

sugekoppene, for å hindre at gjenstander vil være i kontakt med byggets konstruksjon. 

Det er obligatorisk at kjede heisen skal alltid være under strekk i løpet av belastningsfasen med 

vakuumløftere i vertikal stilling for å hindre systemets rask nedstigning. 

Det er forbudt at lasten blir uten tilsyn, og det er nødvendig å fullføre arbeidet i minst mulig tid. 

Det er obligatorisk å bruke løfteren bare for svært kort flytting av materiale, ikke løfte lasten høyere 

enn nødvendig og aldri la lasten henge. Det er forbudt  å bruke vakuumløfter hvis lydalarm og rødt lys 

er aktivert. Det er obligatorisk at ingenting skal ligge i de lys- og lydfeltene mellom 

sikkerhetsalarmkontrollen og vakuummåleren og operatøren (f. eks. legg ikke hansker eller andre 

gjenstander her). Det er obligatorisk å være veldig oppmerksom for å ikke slå vakuumløfter og 

løfterens last mot en bygning, gjenstander, maskiner, konstruksjoner og systemer. 

Det er forbudt å losse lasten før den er helt ned. 

Det er forbudt å gå fra kontrollhåndtaket når lasten er ikke balansert eller er ikke i en horisontal 

posisjon, spesielt for løftere med manuell vipping, for å forhindre farlig sving eller lignende. 

Det er forbudt å svinge lasten, gjøre plutselige bevegelser eller skifte retning brått. 

Det er obligatorisk at lastens bevegelse under rotasjon eller helling, er effekten av ubalansering av 

lasten og ikke effekten av operatørens handling. 

Ved bruk av låsesystemet, er det obligatorisk å være veldig oppmerksom på belastningsbalansering for 

å ikke overbelaste mekanismen (dvs. for horisontal løft skal stykket som skal løftes skal gripes muligens 

mest på midten og i vertikal løft skal stykket gripes på sitt øvre del) for å unngå en plutselig lastrotasjon 

som kunne skade operatøren, bør kontrollpinnene knuse. Hvis rotasjonen er låst, må stykket som skal 

løftes blie grepet i midten (så nær midten som mulig). 

Skal det brukes roterende eller vippende låser, er det obligatorisk å feste det før man skal bruke 

løfteren og ikke mens man griper.  

Det er obligatorisk for å holde sikkerhetsavstanden i forhold til platedimensjon, selv om rotasjon eller 

vipping er låst. 

Det er forbudt at vakuumløfter skal være i nærheten til varmekilder med høy temperatur og ugunstige 

atmosfæriske forhold (regn, snø, vind osv.), til og med hvis løfteren er ikke i bruk. 

Det er forbudt at vakuumløfteren skal ligge på siden under transport. 

Det er forbudt å løfte flere laster samtidig, med mindre noe andre er bestemt. 

 

 

 

2.2. BEVARE VAKUUMLØFTER I SIKKERT FORHOLD 

A 
For å bruke vakuumløfteren, er regelmessige kontroller og forsiktig vedlikehold nødvendige for 

at løfteren og sikkerhetssystemene til utstyret kunne fungere riktig. 

Regelmessig kontroll av tetthet til festeskruene på platen og rørkoblinger er obligatorisk. 

Regelmessig kontroll av integritet til sugekopper er obligatorisk. 

Å holde vakuumløfteren ren og i orden er obligatorisk. 
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Det er obligatorisk å kontrollere slitasje av kroken på løfteanordningen og vakuumløfteren. 

Regelmessige kontroller av integriteten og funksjonaliteten til vakuumløfteren er obligatorisk. Det er 

obligatorisk å utføre de vanlige vedlikeholdsarbeidene i henhold til den fastsatte planen og erstatte deler 

som ikke lenger er gode. 

Endring av vakuumløfterens funksjonelle egenskaper og bruk av reservedeler som ikke er originale deler er 

forbudt. 

Hvis det oppstår problemer med vakuumløfteren anbefaler vi å ta kontakt med konstruktøren. 

Det er forbudt å utføre unødvendige inngrep og foreløpige reparasjon eller utføre vedlikeholdsarbeid av 

personell som er ikke opplært for dette. 

 

3. FØRSTE BRUK 

Vakuumløfteren leveres vanligvis allerede satt sammen, og det kreves ingen montering; Derfor kan den bli en 

del av løftesystemet. 

A 
Operatøren må lese og forstå alle bruksanvisninger, inkludert alle advarsler, før bruk av 

løfter. 

3.1 MONTERING OG INSTALLASJON 

Når man fjerner emballasjen og håndterer vakuumløfter, må man være veldig oppmerksom for å ikke skade 

komponentene til vakuumløfter. 

Vær oppmerksom på at emballasjen er beregnet bare for transport og er ikke egnet for oppbevaring. Det er 

nødvendig å pakke løfteren ut og oppbevare den trygt og riktig (se punkt 5.3). 

Ved håndtering av vakuumløfteren man må vurdere størrelsen og vekten. De store vakuumløftere, som veier 

over 20 kg, må håndteres med maksimal oppmerksomhet og bruke egnet løfteinnretninger. For å sikre 

vakuumløfterens stabilitet, er det forbudt  å svinge den eller å legge den vertikalt eller på side. 

Kontroller også at løfteinnretningen i sine forskjellige bruksstillinger har en lastekapasitet som er lik eller 

større enn vakuumløfterens maksimale last. 

 

A 
Hvis vakuumløfteren leveres demontert pga. transport, følg monteringsanvisningene før du 

begynner med installasjonen! 

Før du begynner med installasjonen, sørg for at: 

 egenskaper til vakuumløfteren er i samsvar med planlagt bruk, 

 løfteinnretningen som vakuumløfteren skal installeres på, er egnet, kompatibel og har passende 

lastekapasitet (også når det gjelder vekten av vakuumløfteren og lasten som skal løftes), 

 sted og rom er passende for arbeid med vakuumløfter, og at de har passende underskrift iht gjeldende 

forskifter, 

 vakuumløfterens lastekapasitet er lik eller større enn vekten som skal løftes. 

 EF-plate og lastekapasitetsindikasjoner er tilstede og er tydelig lesbare. 

 vakuumløfter og dens komponenter er integrerte, passer perfekt og viser ingen defekter (metallstrukturen 

til løfter, slanger, sugekopper, forseglinger på vakuummåler og andre komponenter), 

 slangene er plassert på en måte som hindrer rørbøyning eller krasj i løpet av bevegelser, 
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 kontroller at det er ikke dannet kondens i pre-vakuumtanken; Hvis noen har det, skal man fjerne den ved 

bruk av utstyrte utladninger (skru- eller ventiltype), 

 kontroller tilstand av batteriladning og opplad det hvis det er nødvendig, 

 kontroller at sikkerhetsenheten fungerer, 

 krok til løfteinnretning er passende og utstyrt med en sikkerhetslås. 

 

Legg vakuumkopparm og vakuumkopper i en mest hensiktsmessig stilling i henhold til vekt og dimensjon til 

materialet som skal løftes (avtakbare- eller teleskoparme typer) - advarsel: ta hensyn til kapasiteten til hver 

enkelt vakuumkopp. 

 

Kontroller integriteten til maskinen (og dens komponenter) og riktig drift av alarmsikkerhetsenheter og 

vakuumbryteren som følger: 

 

Slå på vakuumløfter uten last og sjekk at den grønne lysdioden lyser og simuler mangel på vakuum 

ved å koble fra vakuumledning og kontroller at alarmen vil ikke begynne å fungere i minst 30 

sekunder. 

Kontroller at blinkende røde lysdioden lyser og samtidig aktivering av lydalarmsignalet. 

Koble til vakuumledning på nytt og vent til den grønne lysdioden lyser, som vil føre til at røde 

lysdioden og lydalarmen blir slått av. 

Kontroller at terskelverdier og tilbakestilling av lys- og lydalarmen til sikkerhetsalarmenheten 

samsvarer med indikasjonene i gitte områder. 

Kontroller effektivitet til vakuumbryter, og bekreft at den er i samsvar med indikasjonen på 

vakuummåleren som er da 0,6 bar (-0,6 MPa). 

 

Installasjon foregår på følgende måte: 

 Støtt vakuumløfter på en stabil måte og ta løfteinnretning nær den 

Sett kroken på løfteinnretning i vakuumløfterens hengekrok, og sjekk at sikkerhetsstoppet lukkes 

 Pass på at hengekrok blir ikke tvunget på noen som helst måte, uten stive tilkoblinger og utgjør et 

leddhengsel 

 Hvis vakuumløfteren brukes på en vinsj, er det nødvendig å plassere kjede heisen under spenning og 

feste vakuumløfterens koblingsring og heisekroken med plastbånd for å hindre feil under 

nedstigningen og påfølgende uegnet kobling i løftefase. 

 Slå på vakuumløfteren og bekreft at sikkerhetsalarmen er på og klar. 

 Vent til lys- (blinkende røde lysdioden) og lydalarmen slås av, som vil betyr at det optimale 

vakuumnivået i vakuumløfter ble nådd. 

 

Før vakuumløfteren blir brukt, er kunden ansvarlig for å utføre driftstestene (se pkt. 3.2). 

 

3.2 DRIFTSTEST – kundens ansvar 

Før man begynner å bruke vakuumløfter, må kjøperen utføre driftstester og kontrollere bruksegnethet. 

 __________ A ____  
Det er forbudt å bruke vakuumløfteren før bruksegnetheten er kontrollert! 

Under driftstester er det nødvendig å være maksimalt oppmerksom og å overholde sikkerhetsstandardene 

fastsatt av lovgivning og de som er beskrevet i denne håndboken. 

Funksjons- og ytelsestestene til vakuumløfteren som er installert for å bekrefte at bruk av vakuumløfteren og 

hele installasjonen er i orden, utføres av opplært og kvalifisert personell. 

En gang i året er det obligatorisk å utføre dynamiske og statiske belastningstestene i henhold til prosedyrene 

som er beskrevet. 
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 kontroller integritet og effektivitet til vakuumløfter og alle komponenter som tilhører den 

 kontroller at vakuumløfteren er riktig tilkoblet til løfteinnretningen og slik det er beskrevet i punkt 

3.1 

 ordne massen for dynamisk test: nominell lastekapasitet til vakuumløfter x 1.1 = 110% av lasten 

 støt sugeplater på lasten og pass på å plassere vakuumløfter i midten av blikken 

 flytt glideventilen til ON-stilling 

 bruk vakuummåler til å sjekke at vakuumet er nådd, og at den røde lysdioden og lydalarm er 

deaktiverte 

 vent til den grønne lysdioden lyser 

 kontroller fungering til vakuumløfter uten å løfte lasten 

 koble vakuumledning fra for å kontrollere effektiviteten til tilbakeslagventiler og sjekk at den 

grønne LED-lysen forblir slått på 

 
 

Utføring av dynamisk belastningstest — testen utføres ved å løfte blikken i noen få centimeter! 

 ved å bruke løfteinnretningen, legg vakuumløfter sakte under spenning 

 øk lasten sakte og sjekk om dette skjer uten vanskeligheter og at det ikke oppstår noe uvanlig 

(merkelige lyder, deformasjoner, osv.) 

 i løpet av testen må man holde sikkerhetsavstand og ikke komme seg nær, for å unngå farene 

ved plutselig lossing av lasten 

 koble vakuumledning fra og kontroller effektivitet til tilbakeslagventiler og kontroller at grønne 

lysdioden lyser i minst 15 sekunder 

 etter at røde lysdioden begynner å lyse, sørg for at lasten holdes av vakuumløfteren i minst et par 

minutter 

 etter at lasten er satt ned, sjekk om det er ikke deformasjoner i strukturen og i komponentene til 

vakuumløfter  

Ved strømbrudd må vakuumløfter holde lasten i 5 minutter.  

 

Utføring av statisk belastningstest: 

- ordne belastningen for de statiske tester i samsvar med: 

- nominel lastekapasitet x 1,5 = 150% av lasten hvis nominel lastekapasiteten til 

løfteinnretningen er større enn vakuumløfterens lastekapasitet. 

- nominel lastekapasitet x 1,25 = 125% av lasten hvis nominel lastekapasiteten til 

løfteanordningen er samme som for vakuumløfterens lastekapasitet. 

Hver enkelt vakuumkrets må testes ved å frakoble rørene i den andre kretsen, for å kontrollere at gitt kretsen 

fungerer riktig. 

 plasser sugeplatene på lasten, i samsvar med tyngdepunktet, flytt glideventilen til ON-stilling 

 bruk vakuummåleren for å sjekke at vakuumet er nådd, og at røde lysdioden og lydalarmen er 

deaktiverte 

 vent til den grønne lysdioden lyser 

 gi vakuumløfteren liten spenning og øk lasten sakte og sjekk om dette skjer uten vanskeligheter 

og at det ikke oppstår noe uvanlig (merkelige lyder, deformasjoner, osv.) 

 stopp lasten i en høyde på 10/15 cm fra bakken i en periode på 10-15 minutter for å utføre statisk 

test 

 i løpet av den statiske testen må ingen bevegelse av heisen eller vognen aktiveres 

 kontroller stabiliteten til lasten 

Kontroller at det er ikke deformasjoner og/eller strukturelle feil - etter å ha satt lasten ned, sjekk om det er 

ingen deformasjoner i konstruksjonen eller i vakuumløfterskomponenter. 
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4. BRUK AV VAKUUMLØFTER  

4.1. FORELØPIGE ADVARSLER 

 ___ A 
Det er obligatorisk å ordne passende opplysninger, advarsler eller «adgang forbudt» skilt i de 
farlige områder, slik det står i gjeldende lovgivning. 

 __  A 
Før vakuumløfteren blir brukt, må kunden utføre driftstester (se pkt. 3.2) 

 

Alle kontroller på korrekt drift må utføres ved hver gripeprosess. 

Operatøren må bruke personlig verneutstyr og overholde andre forholdsregler som er nødvendige for å 

håndtere lasten på en trygg måte. 

Før og under arbeid, er det obligatorisk å sørge for at det er ingen mennesker, dyr eller gjenstander i 

nærheten og for å advare personell i begynnelsen av lasting. Vær sikker på at materialet som skal løftes er 

egnet for løfting (kapasitet, dimensjoner, overflate, porøsitet eller andre). 

Sørg for at maskinen er godt bevart, og at komponentene er integrerte og sugekopper (inkludert 

vakuummålerforsegling) er ikk skadet 

Sørg for at vakuumløfteren er riktig tilkoblet ved hjelp av passende hull på oppheng for riktig helling av 

lasten, og at kjede eller ledning på løfteinnretningen er ikke i en diagonal stilling. 

For å støtte maksimal lastevekt må alle vakuumkoppene installeres og tilkobles. Vær sikker på at håndtaket 

er lange nok i forhold til dimensjon til det som skal løftes og gjør det mulig for operatøren å holde en 

sikkerhetsavstand.  

Sørg for at konfigurasjonen til sugekoppramme er riktig, både for vekten og for dimensjonene til lasten som 

skal løftes. 

Sørg for at driftsmiljøet er passende, godt opplyst, tørt og beskyttet mot atmosfæriske forhold, med 

temperaturen minst: -5°C, maks.: +40 ° C, maksimal fuktighet 85% og maksimal høyde 1000 moh. 

Sørg for at batteriene er tilkoblet (sjekk om den røde støpsel er tilkoblet) og fulladet. Sørg for at det ble 

ikke dannet kondens i pre-vakuumtanken, og hvis det er kondens, må den slippes ut. Sørg for at 

alarmenhetene er på og at de fungerer. 

Sørg for at glideventilen er i OFF-stilling (hvis den er). 

Når man bruker vakuumløfteren, er det obligatorisk at vakuumløfteren blir alltid slått på! 

 

4.2. BETJENING AV VAKUUMLØFTER 

Etter å ha kontrollert omstendighetene i punkt 4.1, og i henhold til anbefalingene i punkt 2.1, må 

prosedyren beskrevet nedenfor følges for å kunne arbeide med vakuumløfteren: 

- sjekk om batteriene er tilkoblet (kontroller om den røde støpsel er tilkoblet) 

- slå på alarmsystemet/vakuumstyringsboksen 
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- på fjernstyrte løftere slå på fjernkontrollen og i noen få sekunder trykk samtidig to «release» (løslate) 

knapper på fjernkontrollen og vent til styreventilen lukkes 

On/off fjernkontroll 

 

 

 

 

 

 

 vent til den blinkende røde lysdioden slutter å lyse, og lydalarmen stopper samtidig, noe som betyr at 

vakuumverdien som er satt på vakuummåleren er nådd i tanken, 

 sørg for at batteriene er ladet. Ikke bruk vakuumløfteren hvis batteriet ikke er helt oppladet. 

 sørg for at rotasjon- eller vippesystemet er i vertikal/vertikal eller horisontal/horisontal bevegelse, sjekk 

om de er riktig sperret og sjekk blokken i løftestartfasen; 

 legg sugekoppene på lastens overflate for å løfte: ved horisontal løfting, pass på å plassere 

vakuumløfteren på tyngdepunktet av det som skal løftes. Ved vertikal løfting, bruk vakuumløfteren på 

øvre delen av blikken (behold minst 10 cm sikkerhetsavstand fra kanten av blikken). For rotasjon og 

vipping se punkter 4.4 og 4.5. 

 hvis en eller flere av sugekopper er ekskludert, må lastkapasiteten reduseres proporsjonalt (f.eks. hvis på 

en løfter med 8 sugekopper med en total kapasitet på 800 kg ønsker vi å bruke bare 4 sugekopper, vil 

lastekapasiteten reduseres til 400 kg); 

 for å aktivere sug, flytt glideventilen til ON-stilling; 

 bruk begge vakuummålere for å sjekke at vakuumet er opprettet (grønt område indikerer vakuumnivåer 

som er tilstrekkelige til å løfte, rødt område indikerer vakuumnivåer som ikke er tilstrekkelige til å løfte) 

og kontroller at den grønne lysdioden lyser (på alarmsystemet). 

  

sug 

løslate 

bilde 1 - vakuummålere bilde 2 - glideventil bilde 3 - alarmsystemet til  

vakuumstyreenhet  
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 ___  ____ A 
Vakuummålere må være synlige for operatøren for å kontrollere vakuumnivået gjennom hele 

løfting 

 

 løft lasten sakte for å sjekke dens barycentrisk grip og gripeholder 

 nå kan man begynne å arbeide. Pass på å sjekke lastens stabilitet og ved å gjøre jevne bevegelser, med 

lav hastighet og uten raske bevegelser. 

 i løpet av arbeid må operatøren ha lasten under kontroll, i henhold til alle sikkerhetsforskrifter 

 ved bruk av løfteren må vakuumpumpen bli slått på (i ON-stilling) 

 ha glideventilen i ON-stilling i løpet av løfting, loss ikke lasten før den er trygt og helt ned 

 etter å ha satt ned lasten, må sikkerhetsinnretningen på glideventilen være deaktivert (for å hindre 

ufrivillig bevegelse) ved å stille denne til OFF-stillingen (bilde 7) for å losse lasten. Trykk to «release» 

knapper på fjernkontrollen. 

 
SLÅ AV: TRYKK O + 3 x <£ 

Slå vakuumløfter alltid av da den er ikke i bruk. Sørg 
for at batterien er ladet opp. Hold den vekk fra vann og 

fuktighet. 
 

Bilde 3 – vakuumstyreboks 

Slå av vakuumstyreboks 

For å slå av vakuumstyreboks, trykk på OFF knappen og samtidig trykk 3 ganger On/Off knappen raskt. 

4.3 I TILFELLE AV STRØMBRUDD 

Løfteren er utstyrt med vakuumreserve som garanterer at lasten slippes ikke umiddelbart hvis det oppstår en 

plutselig strømavbrudd. 

Vakuumløfteren er også utstyrt med lyd- og lysalarmsystem, som varsler operatøren om eventuelle farlige 

situasjoner.  

I tilfelle av strømbrudd, hold alt personell vekk fra hengende lasten frem til den kan plasseres trygt på bakken 

Rød lys = farlig situasjon 

r—ir"in A 
• • • • O 

BATTERY LEVEL DANGER 

BATTERINIVÅ FARE 

 

M1 M2 

PUMPS 
PUMPER 

Lysdiode på 

vakuumpumpe 

ON / OFF knapp 

righetti 
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eller en stabil støtte. Hold deg vekk fordi da er det en stor fare for at lasten faller ned. 

Korriger eventuelle mangler før du skal fortsette med vanlig arbeid med løfter. 

4.4 VIPPING 

4.4.1 VIPPING FRA HORISONTAL TIL VERTIKAL 

Sett vakuumløfter på øvre delen (hold passende avstand fra kanten). Sørg for at det er nok synlighet og plass 

til vippearbeid, med tanke på platens bevegelse. Åpne vakuumet (med glideventilen) og lås opp vippelåsen. 

Løft lasten litt, beveg ikke brått, for at lasten skal ikke svinge. 

Bruk håndtaket for å ha lasten i kontroll, og hold sikkerhetsavstandene til operatøren. Når arbeidet er ferdig, 

sett inn vippelåsen hvis det er nødvendig. 

4.4.2 VIPPING FRA VERTIKAL TIL HORISONTAL 

Sett vakuumløfter på øvre delen (hold passende avstand fra kanten). Sørg for at det er nok synlighet og plass 

til vippearbeid, med tanke på platens bevegelse. Åpne vakuumet (med glideventilen) og lås opp vippelåsen. 

Løft lasten litt, beveg ikke brått, for at lasten skal ikke svinge. 

Legg forsiktig ned den nedre kanten av platen og da, alltid veldig forsiktig, legg lasten horisontalt. 

Når arbeidet er ferdig, sett inn vippelåsen. 

 

  
4.5 ROTASJON 

Sett løfteren på den sentrale og balanserte delen av lasten. 

Sørg for at det er nok synlighet og plass til rotasjon, med tanke på platens bevegelse. Åpne vakuumet (ved 

glideventilen) men bare etter å ha blokkert rotasjonslåsen. Løft lasten forsiktig, beveg ikke brått, for at lasten 

skal ikke svinge eller rotere uforutsigbart. Begynn å rotere i valgt retning, sørg for at du har nok plass til å 

gjøre dette trygt. 

Stempelfjær har to posisjoner: en for 360° rotasjon, en for delvis rotasjon. 

Bruk håndtaket for å ha lasten i kontroll, og hold sikkerhetsavstand. 

 

A 
Slipp aldri vippe- og rotasjonslåsene samtidig! 

 

 

4.6 TILKOBLING TIL OPPGENG 

Koble løfteren til løftesystemet med passende systemer som har sikkerhetslås. Bruk hullet som er egnet for å 

bilde 4 
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oppnå riktig helling av løfteren og lasten.

  

4.7. BATTERILADING I BATTERIDREVET LØFTERE  

Kontroller alltid tilstand til batterilading i batteridrevne vakuumløftere. Det er operatørens ansvar å sørge for 

at batteriet har nok energi til å fullføre løftet trygt. For batterilading må man bruke bare en batterilader som 

leveres sammen med løfter. Sjekk om spenningen er passende og koble batteriladeren, kontroller om den 

lader riktig. Lad batteriet så snart som mulig etter å ha brukt løfteren lenge. 

 

Slå løfter alltid av når den ikke er i bruk! 
 

A 
For å unngå batteriskade, må de lades etter bruk og minst en gang hver andre måned hvis de er 

ikke i bruk. 

Det anbefales å lade batteriene så snart som mulig (for eksempel også i løpet av pauser) og slå på løfteren 

bare når det er nødvendig for ikke å ødelegge ladning. 

For at batteriene skulle vare lenger, er det mulig å kjøpe et ekstra batterisett. 

 

VACUUMLØFTER DEAKTIVERING, DEMONTERING OG LAGRING 
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5.1 DEAKTIVERING 

Hvis på slutten av arbeid må vakuumløfteren forbli på samme løfteinnretning, må man følge følgende 

regler: 

- løft vakuumløfteren slik at det ikke oppstår forstyrrelser eller farlige situasjoner, muligens opp til en 

høyde på ikke mindre enn 2.5 m og plasser løfteinnretningen med vakuumløfteren for ikke å skape farlige 

situasjoner og/eller forstyrrelser med andre systemer, på et underlag i et tørt sted 

- stopp løfteinnretningen 

- fjern spenningen som tilfører elektrisitet til vakuumpumpen ved hjelp av en bryter eller i venturi 

rørsystemet, lukk lufttrykkledning. 

 

5.2 DEMONTERING 

For å fjerne vakuumløfteren fra løfteinnretning som den er installert på, fortsett på denne måten: 

- legg vakuumløfteren horisontalt på bjelker eller treplanker av passense størrelse eller skrå på lengste 

side, og kontroller stabiliteten slik at sugeplatene ødelegges ikke (se punkt 5.3) 

- fjern spenningen som tilfører elektrisitet til vakuumpumpen ved hjelp av en bryter eller i venturi 

rørsystemet, lukk lufttrykkledning. 

- koble vakuumløfteren fra strømmen ved å koble fra luft- eller vakuumledning 

- demonter vakuumløfteren fra løfteinnretning krok 

- løft kroken på apparatet muligens i en høyde på ikke mindre enn 2.5 m. 

 

5.3 LAGRING 

Løfteren kan ikke oppbevares i pakningen som brukes til transport, fordi den er ikke egnet for 

oppbevaring. Det er nødvendig å pakke opp løfteren så snart som mulig og lagre den trygt og på en måte 

som vil ikke skade sugekoppene. 

- vakuumløfteren kan oppbevares etter å ha plassert den horisontalt på bjelker eller treplanker av 

passense størrelse, for å ikke ødelegge forseglinger på sugeplatene og for å garantere maksimalt stabilitet. 

Plasser aldri platene på bakken eller på flate overflater for å hindre at forseglinger blir ødelagte (se bilde 

12). 

- vakuumløfteren må oppbevares på et underlag og i et tørt sted, og være riktig pakket for å forhindre 

rusting av metalldelene; De sistnevnte kan beskyttes med fett eller rustforebyggende stoffer. 

- miljøet må beskyttes mot atmosfæriske forhold, med temperatur fra -10 ° C til + 50 ° C og med relativt 

fuktighet ikke høyere enn 85%. 

- før lagring av vakuumløfter, skal batteriet til alarmsikkerhetsenhetene lades, og i batteridrevet 

vakuumløftertype med vakuumpumpe, skal  batteriet også lades opp. 

- maksimal anbefalt lagringsperiode er to år, alarmbatteri og batteri i vakuumpumpe (i batteridrevet 

modeller) skal lades hver 6. måned 

- før man skal begynne å arbeide etter lagring, må man utføre følgende kontroller: 

 -  sjekk vakuumløfteren og alle komponenter, erstatt og/eller reparer skadet deler 

 - sjek integriteten og riktig festing av komponentene, funksjonaliteten til sikkerhetsinnretningene 

(vakuumbryter, vakuummåler, lys- og lydalarmer), kontroller at det ble ikke dannet kondens i pre-

vakuumtanken, og hvis den har, tøm den med kranen som er med 

- hvis det var brukt, fjern eventuelle spor av fett eller rustforebyggende stoffer, rengjør vakuumløfter og 

vær særlig oppmerksom på overflatene som vil ha kontakt med lasten som skal løftes (for eksempel 

gummiplomber). 
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6. VEDLIKEHOLD 

Den punktlig utførelse av vedlikeholdstiltak garanterer bruk av vakuumløfter under sikre forhold og med lang 

levetid for komponentene. 

Brukeren må registrere kontroll- og vedlikeholdsaktiviteter i et kontrollregister, i samsvar med måtene som er 

angitt og oppbevares i forventet maskinens levetid (10 år). Alle inngrep utføres av fagpersoner, opplært for 

dette formålet. Bruk av aktuelle sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter er obligatorisk. 

Vedlikehold og reparasjoner utføres alltid etter lossing av lasten. 

 

6.1.VANLIG VEDLIKEHOLD  

Vanlige vedlikeholdshandlinger er det som følger; De ekstraordinære vedlikeholdshandlinger (reparasjoner av 

deler) må utføres kun av opplærte fagpersoner som er godkjente av konstruktøren. 

A __________  
Datoer på kontroller leveres som en veileder og bør justeres på grunnlag av bruk, miljøet osv. 

 

DAGLIGE KONTROLLER: 

 visuell inspeksjon og gripeffektivitet - skal utføres ved hver gripehandling av vakuumbryteren og 

sikkerhetsinnretningene (se punkt 6.2.1.) - kontroll av lysdioden på hver gripehandling 

 kondensutløp fra tanken 

kontroll av ladetilstanden til batteriet i sikkerhets- og alarmenhetene (for lang levetid og effektivitet, 

anbefaler vi daglig lading) 

 generelt rengjøring (messingfilteret, sugeplateforseglinger, osv.) 

kontroll av glideventilen, vakuummåler, tilbakeslagsventil - glideventil, vakuummåler, tilbakeslagsventil - 

på hver gripehandling 

 kontroller tilstand til batteriladning i selvdrevet vakuumløfter 

 lesbarhet til CE-plate 

  

UKENTLIGE KONTROLLER: (i tilleg til daglig kontroll) 

 kontroll av slitasje til komponentene, forseglinger, plate, vakuumrør 

 kontroll av smøring av bevegelige deler (om nødvendig) og rengjøring 

 sjekk sugekoppers spjeldfjærer (hvis de er) 

 sjekk sugekoppers sensorer (hvis de er) 

 smøring av glideventil eonolje (ingen Svitol eller andre lignende unblock  produkter) 

 

MÅNEDLIGE KONTROLLER: (i tilleg til daglig og ukentlig kontroll) 

- kontroll av strukturen, om det er sprekker, deformasjon, riper, rust,osv. 

- kontroll av tetthet til festeskruene 
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- kontroll av tettheten til rørtilkoblinger 

- smør og rengjør bevelige deler (hvis de er) med særegnet fett eller tykk olje - spesielt 0°-90° 

vippemekanisme (se p. 6.2.5) 

- smøring av pneumatisk krets hvis den er tilstede (se s. 6.2.4.) 

- smøring av bolter, hengsler, og sylinderstangen (hvis de er tilstede) 

 __________ A __________  
En gang i året er det nødvendig å utføre funksjonstesten på vakuumløfteren for å 

sjekke om den er i orden - som beskrevet i punkt 3.2. og 6.2. Resultatene av testen 

registreres i kontrollregisteret. 

 

6.2. PERIODISK VEDLIKEHOLD - spesialiserte vedlikeholdsingeniører utfører 

vedlikehold månedlig og test årlig 

- sjekk tilstanden til rørene, og erstatt hvis er bøyd, slitt osv. (i hvert fall erstatt rørene minst 

hvert annet år) 

- sjekk fungering av tilbakeslagsventilen, og erstatt den hvis det oppstår problemer (maksimal 

arbeidsperiode er to år) 

- sjekk vakuummåler og erstatt den dersom det blir upålitelige verdier (uansett erstatt etter to 

år) 

- sjekk tilstanden til sugekoppene og erstatt dem hvis de er skadet 

- sjekk komponentene som pinner, skruer, brakett - erstatt når det er nødvendig 

-kontroller regelmessig effektiviteten til sikkerhets- og alarmenhetene, lysdioden og 

vakuumbryter (se pkt. 6.2.1.) - for å erstatte de, ta kontakt med teknikere til konstruktøren. 

- kontroller og rengjør luft- og vakuumfiltre (se side 6.2.2.), erstatt dem om nødvendig (erstatt 

hvert annet år) 

- rengjør Venturi-enheten regelmessig (hvis den er) (se pkt. 6.2.3.). 

- sjekk slitasje til jekker (hvis de er) 

- sjekk glideventilen (erstatt hvert annet år) 

- kontroller lesbarhet til CE-etikett 

- generell kontroll 

 

6.2.1. KONTROLL AV SIKKERHETSENHETEN 

Det er nødvendig å sjekke regelmessig effektivitet til sikkerhets- og alarmenheter og vakuumbryteren på en 

slik måte: 

- slå på vakuumløfteren uten belastning og kontroller at grønne lysdioden er på og simuler mangel på 

vakuum ved å koble fra vakuumledning og kontroller at alarmen vil ikke begynne å fungere i minst 15 

sekunder 

- kontroller at den blinkende røde lysdioden lyser og samtidig aktivering av lydalarmsignalet 

- tilkoble vakuumledning på nytt og vent til det grønne lyset skal lyse, som vil gjøre at røde lysdioden og 

lydsignalet skal slås av 

- kontroller at innstillinger og tilbakestill grenseverdier og sjekk om alarmlys på sikkerhets- og alarmenhet 

samsvarer med indikasjonene i de gitte feltene (grønn feltebryter) 

- sjekk vakuumbryterens effektivitet ved å kontrollere at bryterens fungering  er i samsvar med indikatoren 

på vakuummåleren, som er da – 0.6 bar (-0.6 MPa) 

- hvis det hender at sikkerhetsinnretningene eller vakuumbryteren er ikke lenger effektive, ta kontakt med 

konstruktøren for å erstatte dem. 

 

6.2.2. RENGJØRING AV LUFTFILTER (hvis det er en) 

komprimert luftfilter, i vakuumløftere med venturi-rørsystem 

- utlad kondens 

- rengjør filteret ved å skru av koppen, vask med bensin, rengjør grundig og skru på igjen 

filter i sugekopper 
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- rengjør messingfilteret som er satt inn på sugeinngangshullet 

6.2.3. RENGJØRING AV VENTURI ENHET  

 rengjør Venturi-enheten (hvis den er en) ved å bruke et flytende, anti-korrosjon rengjøringsmiddel (for 

eksempel Svitol) ved å sette det inn i vakuumløfterens trykkluftsåpning, demonter lyddemperen og 

deretter gjenta dette to-tre ganger med bensin. Hvis Venturi-enheten er patronerstatningstypen, er 

erstatning tilstrekkelig. 

 

6.2.4. SMØRING AV PNEUMATISK KRETSEN (hvis det er en) 

 lukk den pneumatiske kretsforsyningen 

 etter å ha skrudd av kobling og fjerning av røret, hell inne et par dråper Vaseline 

 erstatt røret, skru på koblingen og gjenopprett forsyning 

 

6.2.5. SMØRING AV ROTASJON OG VIPPING  

- sett inn fettet slik det er oppgit 

  

6.3. FEIL 

Nedenfor står det en tabell som viser de viktigste problemene som kan oppstå, inkludert deres årsak og 

mulige løsninger.  
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Vakuumkontrollen viser batteri- og vakuumnivå, samt kontrollerer den noen komponenter i 
vakuumløfter og viser feil eller problemer. 

Der står det de viktigste feilene som vises av vakuumkontrollenhet: 
 

CODICE Led Alarm beskrivelse 

4 

   

■ ■ 

  

Ubalansert tilførsel av batterier 

5 

   

■ ■ ■ 
 

Strømforbruk til batteri 1 når/pumper av 

6 

   

■ ■ 
 

■ 
Strømforbruk til batteri 2 når/pumper av 

8 

  

■ 

 

■ 

  

Konfigurasjonsfeil 

9 

  

■ 

 

■ ■ 

 

Pumpe 1 frakoblet 

10 

  

■ 
 

■ 
 

■ Pumpe 2 frakoblet  

11 

 

□ ■ □ ■ ■ ■ 
Uvanlighet i backup-batteri  

12 
  

■ ■ ■ ■ 
  

Intern feil av tilleggstilførsel 

13 

  

■ ■ ■ ■ ■ 

 

Skade/feil i batteri 1 

14 

  

■ ■ ■ ■ 
 

■ 
Skade/feil i batteri 2 

15 
  

■ ■ ■ ■ ■ ■ For lavt batterinivå 

16 

 

■ 
  

■ ■ 
  

For lavt strømforbruk til pumper  

17 

 

■ 
  

■ ■ ■ 
 

For lavt strømforbruk til pumpe 1  

18 

 

■ 
  

■ ■ 
 

■ For lavt strømforbruk til pumpe 2  

19 
 

■ 
  

■ ■ ■ ■ Programfeil 

20 

 

■ 
 

■ ■ ■ 
  

For høyt strømforbruk til pumper  

21 

 

■ 
 

■ ■ ■ ■ 
 

For høyt strømforbruk til pumpe 1  

22 

 

■ 
 

■ ■ ■ 
 

■ 
For høyt strømforbruk til pumpe 2 

23 

 

■ 
 

■ ■ ■ ■ ■ 
Nødhjelpskontroller 

24 
 

■ ■ 
 

■ ■ 
  

Intern feil hovedforsyning 

25 
 

■ ■ 
 

■ ■ ■ 
 

Skadet utgang eller sikring til pumpe 1   

26 
 

■ ■ 
 

■ ■ 
 

■ Skadet utgang eller sikring til pumpe 2  

27 

 

■ ■ 
 

■ ■ ■ ■ 
Intern rapportfeil 

28 

 

■ ■ 
 

■■■■■■ 
  

Slås av automatisk 

32 ■ 
   

■ ■ 
  

Lavt batterinivå 

35 ■ 
   

■■■■■■ ■ ■ Slås av pga tomt batteri 

36 
■ 

  

■ ■■■■■■ 

  

For mange forsøk å slå på med tomt batteri    
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FEIL ÅRSAK LØSNING 

Problemer med å løfte lasten - ikke tilstrekkelig luft- eller 

vakuumtilførsel i tilfelle av en elektrisk 

pumpe - lekkasje fra rør eller koblinger 
– skitten suggekopp - sjekk forsyning - kontroller filtrene 

- kontroller bånd, rør og koblinger 

-rengjør vakuumkopp 

Problemer med å holde lasten -lekkasje fra rør, koblinger eller i 

glideventilen 

- upassende materiale (porøsitet, feil 

overflate osv.) 

-lad eksentrisitet -  tilleggslading 

-spenn båndene, bytt forseglinger 

eller skadet rør; Bytt ødelagte 

koblinger eller ventiler - løft lasten 

med bare flate, ikke-porøse 

overflater 

- Sett lasten i midten av 

tyngdepunktet 

- Ikke overskrid kapasiteten som 

står på CE-platen til lasten 

Problemer med 

sikkerhetsenheten 

sikkerhetsenheten backup-batteri - lad batteri, erstatt hvis den lader 

ikke  

Problemer med vakuumnivå 

(står på vakuummåler) 

-luftlekkasje 

-ikke tilstrekkelig tilførsel 

- feilaktig eller feilkorrigert vakuummåler 

- feilaktig eller feilkorrigert 

vakuumbryter 

-sjekk/erstatt forseglinger, 

koblinger, rør, ventiler 

-skift forsyningen til vanlige 

parametre - kalibrer eller bytt 

vakuummåler 

-kalibrer eller bytt vakuumbryter 

Motoren i vakuumpumpe 

starter ikke opp (hvis det er 

en) 
- høy brukfrekvens eller overbelastning 

ødelagt sikring eller feil i termisk 

kretsbryter  

- kontaktor har avbrutt tilførsel 

-batteriutladning (i batteridrevet løftere) 

- tilpass tjenesteforhold til de 

planlagte 

- bytt sikringen eller sjekk den 

termiske kretsbryter 

- sjekk kontaktoren - lad batteriet til 

vakuumpumpe 

Vakuumpumpe er for varmt 

(hvis det er en) 

- dårlig kjøling - luftveien sperret - gjenopprett riktig luftsirkulasjon 

Vakuumpumpe har problemer 

med å starte opp (hvis det er 

en) 

- spenningen synker ved oppstart - forbedre tilstanden til ledning eller 

tilførselsnettverk 

 

Hvis det er umulig å identifisere og løse problemet, eller du er i tvil eller ønsker en forklaring, vennligst 

ta kontakt med Konstruktøren eller fagpersonen godkjent av Konstruktøren.  

For reparasjoner ol. som krever teknikere til konstruktør, må vakuumløfteren sendes til konstruktørens 

hovedbyrå for å kunne utføre kontroller ved bruk av maskiner som bare er tilgjengelige i vårt verksted. 
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Vakuumløfterens levetid er knyttet til antall sykluser, løftet vekt, kvaliteten på vedlikehold; imidlertid, 

levetiden kan ikke overstige 10 år eller 20.000 arbeidssykluser hvis den blir brukt med full belastning. 

Etter forsiktig undersøkelse som utføres kun av teknikere til konstruktøren, kan man ta en beslutning 

om overhaling eller riving. 

6.4. KONTROLL- OG VEDLIKEHOLDREGISTER 

Vedlikeholds- og kontrollregistret må brukes til å notere alle handlinger (vedlikehold, reparasjoner, 

utskiftninger og tester) utført i løpet av vakuumløfterens levetid. 

 

Vedlikeholdsingeniøren må fylle registret ut med sitt navn, signatur og datoer. 

MÅNEDLIG INSPEKSJON 

komponent Inspeksjons 
dato 

Tilstand av komponenter Vedlikeholdsingeniør  

optimal godt godt nok ikke godt nok erstattet navn underskrift 

Metallstruktur         

Opphengsbrakett         

Vakuumrør         

Alarmenhet         

Vakuumbryter         

Forseglingseffektivite
t 

        

Skiveplate gummi 

  

        

Vakuummåler         

Tilbakeslagsventil         

Filter kontroll         

Komponent 
kontroll 

        

Glideventil         

Smøring         

Kondensutladning         

Notater:   
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PERIODISK ÅRLIG INSPEKSJON 

Inspeksjonstype Inspeksjons 
dato 

Inspeksjons resultater Vedlikeholdsingeniør  

godt godt nok ikke godt nok navn underskrift 

Strukturkontroll       

Effektivitet til elektriske apparater        

Skrueforbindelser, stift slitasje       

Årlig test       

Notater: 

 

7. RESERVEDELER 

Alle deler som hører til maskinen kan fås fra konstruktøren ved å spesifisere: maskintype, byggeåret, 

beskrivelse av delen og transportmiddel for sending. Vi anbefaler at mottakeren skal alltid betale kostnadene 

knyttet til sendling og eventuelle skader under transport. Konstruktøren er tilgjengelig for å hjelpe med 

utstyrer og/eller reservedeler. 

 
 


