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Generell information

EU-Konformitetserklæring

Tittel: Adm. direktør

Navn: Allan Laursen

Selskap: AL-vac® A/S

Lemvig d.            /   - 2012

Adm. direktør
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Fabrikant:
AL-vac® A/S
Transportvej 21-23
DK - 7620 Lemvig

Tel:   +45 97810304
Faks: +45 97810949

E-post: mail@al-vac.dk
Web:    www.al-vac.com

Herved erklærer at:

Maskin: Vakuum løfteutstyr

Merke: AL-vac®

Type: Handy Jet

Serie Nr.:          

er produsert i samsvar med det europeiske rådets tekniske direktiver:

• Maskindirektivet - 2006/42/EF

• EMC direktivet - 2004/108/EF

• Lavspenningsdirektivet - 2006/95/EF

under særlig henvisning til helse- og sikkerhetskrav i forbindelse med konstruksjon og produksjon av 
maskiner.
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Generell informasjon

Det riktige valget

Gratulerer med Deres nye AL-vac® produktet.

Et AL-vac® vakuumløfteutstyr er produsert i samsvar med det europeiske rådets tekniske 
direktiv for Maskiner 2006/42/EF under spesiell referanse til helse og sikkerhetskrav i forbindelse 
med konstruksjon og produksjon av maskiner.

Denne brukerveiledning skal sikre riktig bruk, ytelse og lang levetid på produktet.

Før bruk må du kontrollere at brukerveiledningen samsvarer med de faktiske type og modell af 
AL-vac ® vakuum løfte systemet.

Læs denne brukerveiledning nøye for du tar i bruk AL-vac® vakuumløftesystemet.

AL-vac@ anbefaler at bare originale reservedeler brukes. Se anbefalt reservedel liste side 19.

AL-vac® forbeholder seg retten til å foreta andringer i tilfelle av en teknisk utvikling, sel om disse 
instruksjonene ikke vil bli endret så lenge de viktigste funksjonene på maskinen som er 
beskrevet her beholdes. 

Riktig bruk og vedlikehold er viktig
Tilfredsstillende og sikker bruk av et AL-vac® vakuumløftesystem krever at guider og 
instruksjoner som er beskrevet i brukerveiledning bliver fulgt nøye.

Nasjonale lover og regler skal gjelde uten begrensning.

I denne bruksanvisningen brukeren forstås som enhver fysisk eller juridisk person som bruker 
utstyret selv, eller på vegne av hvilken utstyret brukes. I spesielle tilfeller (f.eks leasing og 
utleie), er brukeren den personen som har plikt til å observere de plikter angitt i henhold til 
avtalen mellom eieren og brukeren av utstyret.
Brukeren må sørge for at utstyret er kun brukt i samsvar med vilkårene nevnt, og at det er ingen 
fare for brukernes eller en tredjeparts liv eller helse.
Videre må han sørge for at de lokale myndighetenes sikkerhetsregler for arbeid, andre 
sikkerhetsforskrifter og regler for drift, service og vedlikehold overholdes. Brukeren må fastslå at 
alle operatører har lest og forstått denne Brukerveiledning.

I tilfelle bruksanvisningen i denne Brukerveiledningen  blir ignorert, er AL-vac® garanti ugyldig. 
Det samme gjelder i tilfeller der ikke-ekspert arbeid utføres på utstyret av kunden eller en 
tredjepart, uten tillatelse fra leverandørens kundeservice.

Skulle det være noen problemer, eller noen tvil om tilkopling, operasjon  eller drift av løfte-
systemet, ikke nøl med å kontakte AL-vac® for hjelp og veiledning. Med vedlikehold på en jevnlig 
basis og ved å følge retningslinjene, kan du være sikker på et perfekt fungerende system i årene 
som kommer.

For å garantere at systemet alltid fungerer riktig, anbefales det at minimum en gang i året en 
tjeneste sjekk er tatt ut med å bruke AL-vac® autoriserte personell, for justering og bevaring for 
vinteren (hvis nødvendig). 
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Generell informasjon

Mottakelse

Ved lossing og håndtering av produkter, må du bruke løfteutstyr og metoder, som ikke vil føre til 
skade på produktene.

Umiddelbart når du mottar varene må du sørge for at de er som avtalt, og at de ikke er skadet, 
(transport skade) eller at det finnes ingen feil på produktene.

Skulle det være noen grunn til å klage, må du informere AL-vac® eller lokale AL-vac® distributør 
umiddelbart.

Transport
Maskinen må alltid lagres og transporteres stående.
Den må ikke settes ned i løpet av transport. Dette for å hindre oljesøl fra pumpen.

Beskrivelse av systemet

AL-vac® vakuumløftesystem består av et antal sugekopper i passende dimensjoner, en 
kontrollenhet og en bensindrevet vakuum pumpe. Systemet er utformet som en fullstendig 
vakuumløfter med en maks. løftekapasitet på 1000 kg. Vakuumløfteren kan suspenderes på alle 
løftemaskiner med tilstrekkelig løftekapasitet.

Systemets tiltenkt bruk

AL-vac® Handy anbefales for entreprenører, anleggsgartnere, kommuner og andre i bygg-og 
anleggsbransjen, som trenger å arbeide profesjonelt med fliser og andre konkrete laster osv. 
Maskinen er beregnet på utendørs bruk.

AL-vac® utvikler og produserer vakuum løfte systemer for å forbedre arbeidsmiljøet for de 
ansatte, ved å gi en ergonomisk og enkel arbeidsflyt. Vakuum løfteren må brukes, behandles og 
vedlikeholdes i henhold til beskrivelsene i denne bruksanvisningen. Andre bruksområder er ikke 
tillatt og kan forårsake skade på personer eller utstyr. 

Det er viktig at vakuum løfteren ikke blir brukt som en støvsuger. Overbelastning som skyldes 
ved bruk av laster som er for tunge, eller feilaktig lasting, må unngås. 

Merkeplaten på vakuum løfteren viser den maksimale tillatte last.

Sammenstillingen av tilbehør
Sammenstilling og montering av ekstra utstyr som forstyrrer funksjonene til utstyret eller 
forsterker dem, er kun tillatt ved mottak av skriftlig tillatelse fra produsenten. I spesielle tilfeller 
kan det være nødvendig å innhente tillatelse fra de lokale myndighetene. 
En tillatelse fra myndighetene erstatter, dog, ikke autorisasjonen fra produsenten!

EU WEEE Direktiv

Kjøpere av systemer fra AL-vac® overtar produsentenes forpliktelser i forhold til Miljøvern loven §
9 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). AL-vac® refererer til gjeldende lov ved å 
henvise miljøvern loven: ” Miljøvern loven § 9 j. Produsenter og importører skal være ansvarlig 
for avfallshåndtering og forvaltning av alt avfall, inkludert avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, 
som er produsert av produsenten eller importøren”.
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Generell informasjon

Brukte symboler

Dette symbolet er for elektrisk avfall, og er satt på komponentene. 

Symbol for sikkerhetsinstruksjoner, som må respekteres for ikke å sette folk i fare.

Symbol for henvisninger å bli respektert, ikke å utsette utstyret for skade.

Symbol for referanser og forklaringer.

Brukte begreper

Vakuum: betegnelsen på et vakuumkammer. Det er et område hvor luften er sugd ut, ved å 
forårsake undertrykk.

Sugekop: er den delen av systemet som via trykk forskjellen mellom omgivende atmosfære og 
trykket i sugekoppen, kan holde problemet fastsatt på sugekoppen. 

Sug/Slipp: er betegnelsen for når sugekoppen henholdsvis blir satt i ”Suction” og ”Release”.

SWL:  ”Safe Working Load” er betegnelsen som henviser til sugekoppens SWL må være minst 
like stor som lasten vi ønskerå løfte.



Generell informasjon

Sikkerhetsregler og Advarsler 

Maskinen skal ikke brukes hvis føreren og operatøren har problemer med å lese vakuum 
måleren, hvis vakuummåleren er defekt og/ eller hvis alarmen starter.

Maskinen skal ikke brukes uten fast dekke på remdriftboksen.

Maskinens "ON" kontroll lampen må alltid være aktiv når maskinen er i bruk.

Trykknappen On/Off må ikke slås av når en last har blitt løftet helt fra plassen.

Maskinen må ikke lagres ved å finne seg på sugekoppen. Enten hele sugekoppen må 
demonteres eller gummitetningen må fjernes.

Maskinen må løfte en maksimal belastning på 1000 kg. Det må ikke benyttes for tyngre 
laster, og SWL til sugekoppen må være minst like stor som den last som skal løftes.

Løftet laster må transporteres så nær jordet som mulig, og ikke mer enn 1,5 m over jordet. 
Ikke løft over folk. Ved høyere løft, bruk sikkerhetsutstyr for å beholde lasten. I tilfelle av
strømbrudd, må belastningen bli satt ned på jordet umiddelbart, og feilen må repareres.

Hvis vakuumet ved suge er ikke min. -0,60 bar, må belastningen ikke løftes. Hvis vakuum 
måleren har en fallende tendens under løftet, må lasten settes ned på jordet med en gang.

Sleideventilen kan være i posisjon Suction (Sug) eller Release (Slipp). Ved Release (Slipp) 
posisjon, skal sikringen aktiveres.

Maskinen må alltid lagres og transporteres stående. Det kan være brann og eksplosjon 
i motoren hvis apparatet velter mer enn 20 ° fra vertikalen. 

Motoren og vakuumpumpen kan ikke stoppes når et element har blitt løftet opp fra jordet. 
Man må aldri plassere en del av kroppen under fritthengende last.
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Sikkerhetsregler og Advarsler 

Sugekopper levert av AL-vac® A/S er dimensjonert i henhold til elementet vekt og for å gi den 
nødvendige sikkerhet ved et vakuum på -0,60 bar. Det er derfor det er et rød symbol på 
vakuummåleren. I tilfelle dette undertrykket ikke oppnås i sugetilstand må belastningen ikke 
løftes, da finnes det en lekkasje i lasten, sugekoppen eller maskinen. Det erviktiga alltid bruke 
en riktig dimensjonert sugekop. 

Heiser må aldriut føres på laster med flater som ikke er tett, eller på annen måte hvis 
vakuumet har en fallende tendens mens lasten er i luften. På samme måte, kan overflater 
som er dekket av vann eller annen væske med en ubrutt overflate aldri suges.

I tilfelle lastens gravitasjon overskrider den oppnåelige kraften ved hjelp av sugekoppens 
området og trykkforskjell, vil lasten falle fra sugekoppen. Med vanlig sikkerhetsfaktor på 2   
for løftinger, den riktige dimensjonering av sugekoppens området og tilstrekkelig vakuum der, 
er vakuum heiser langt bedre enn alle andre kroksystemer medhensyn til sikkerhet og  
enkel fiksering.

Maskinen forsynes med en busk som skal settes inn løfteøyet forå sikre mot slitasje av 
løfteøyet. 

Busk for løfteøyet 
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Princip - diagram

AL-vac® Handy er designet for byggebransjen, og oppfyller alle gjeldende krav som styrke og 
sikkerhet fastsatt i Maskindirektivet. 
Det kan bli suspendert fra alle løft maskiner med tilstrekkelig løftekapasitet og det er det 
ideelle verktøyet for håndtering av last med en egnet, tett overflate. Utvalget av laster som 
kan løftes ved hjelp av vakuum er bredt. De eneste kriterier er at overflaten må være tett og 
ha de nødvendige dimensjoner i forhold til vekten av lasten.

Hvis du er i tvil, ta kontakt med AL-vac®, som også ønsker å lage et tilbud på sugekopper som 
passer den spesifikke oppgaven.

AL-vac® Handy er svært enkel i sin design og sitt prinsipp. Bensinmotoren trekker vakuum-
pumpen via remdriften med en passende utveksling. Oljebadetsmurt vakuumpumpen suger 
gjennom filteret, en-veisventilen, sleideventilen, vakuumtanken og sugekoppen innholdet på 
sugekoppen.

Når indikatoren på vakuummålerener idet grønne området, er det tilstrekkelig vakuum til å 
løfteoppgaver. 

Luften filtreres for støv før pumpen og blir kastet utfra lufteksosen. Denn en-veisventil sikrer 
at oppnådd vakuumet ikke kan kompenseres av vakuumpumpen.

Når den aktiverte AL-vac® Handy med sugekoppen plassert på en forseglet sugeflate og 
sleideventilen aktiveres med "Sug", trekker vakuumpumpen luft ut av vakuumtanken og 
sugekoppen via en-veisventilen og filteret, og dermed skaper et vakuum som kommer opp til   
-0,70 bar. Det er denne trykkforskjell mellom den omgivende atmosfære og trykket i 
sugekoppen som holder lasten fast festet til sugekoppen.
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AL-vac® Kontrollenhet

Kontroller AL-vac® vakuumløfterens sikkerhetskrets er før start ved å holde den trykknapp-
bryter On/Off i løpet av få sekunder. Dette vil tillate batterilade statusen og varsel lys for ”ON” 
og "Alarm" vises og den hørlige og visuelle alarm vil bli aktivert.

For å starte systemet trykk på trykknapp bryteren On/Off, og ”ON” grønt lyset på skjermen. 
Deretter vakuumet vil bygges opp. Etter 10 sekundervil alarmen starte og vil fortsette til 
arbeidstrykket er oppnådd (-0,60 strek), og deretter alarmen går av igjen.

Når vakuum er oppnådd, vil ”Vacuum OK” lyse konstant.

Hvis det er noen feil i utskrifts kontrollen, vil"Fault" lyse konstant.

For å slå av systemet trykk på trykknappbryteren On/Off for ca. 3 sek.
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Trykknappbryter 
On/Off

ONFeil

Vakuum OK Batteri kapasitet; indikerer hvor mye 
strøm batteriet har

Alarm
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AL-vac® Kontrollenhet

Tilkopling til AL-vac®, elektronisk vakuum kontroll
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OV Minuspolen på batteri

V1+ 12V til elektronisk sikret med maks. 2A

V2+ 12V til pumpe og magnetisk sikret med maks. 16A

P+ og P- tilkopling til vakuumpumpe

MV+ og MV- tilkopling til magnetventilen

AL_C, AL_NO og AL_NC er alarm rele

OK_C og OK_NO er ”Vakuum OK” rele

Bz+ og Bz- tilkopling til intern alarm lyd

S1 og S1+ kontaktinngang for ON, TEST og OFF

A og A+ er kontakt inngang A

B og  B+ er inngang B

NB V2+ må alltid ha spenning

1:  OFF-magnetventil funksjonen ikke valgt

ON-magnetventil tilvalgt

2:  OFF - intern alarm

alarm rele trukket av alarm

ON  - ingen intern alarm

alarm rele utløst av alarm
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AL-vac® Kontrollenhet

El-diagram
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Driftsveiledning Lader
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• Forsiktig

(1) Før du bruker batteriladeren – vennligst les alle instruksjoner og advarsler.

(2) Bruk batteriladeren på et godt ventileret område – kun for innendørs bruk.

(3) For å unngå risikoen for personskade,  lad oppbare bly-syre eller gel celletype oppladbare batterier.

(4) Vokt dere for riktig polaritet.            (5) Svak varm på utsiden under opplading.

(6) Unngå varme.                                 (7) Ta ut AC stikket fra kontakten etter opplading.

• Instruksjon av oppladings prosedyren

(1) Koble riktig de polariserte clips til batteri-polene.

(2) Tilkoble til strømnettet og slå på. Ladingen starter – Rød (2A) / Oransje (3A ~ 12A) LED lys.

(3) Når LED lyser grønt, kan laderen dra nytte av å kjøre et par timer ekstra.

(4) Når ladingen er ferdig (grønt lys), koble fra strømnettet og fjern clips fra batteriet.

(5) Oppladingen kan fortsette i ”Float stage” uten å skade batteriet. (Vedlikeholds lading).

• LED Indikasjon

2A Lader           RØD: Opplading GRØN: Fullt oppladet

3A~12A Lader LED1 : RØD Strøm på LED2 : GUL Opladning  GRØN Fullt oppladet

• Ventilator Kontroll (kun 3A~12A)

(1) Ventilator på høy hastighet (Bulk/Absorption Charge)  (2) Ventilator på sakte fart (Float Charge).

• Ladekurve

• Kabinet bilder

2A Opplader                                                   3A ~ 12A Opplader

Opplading
startet

Bulk lading Absorpsjon lading Vedlikeholds lading

Vedlikeholds spennings indst.

3-Step Batteri lader DC
Spenning og AC strøm
Lader profil

Tid

DC Spenning

AC Strøm Konstant strøm Konstant spenning Redusert strøm og spenning

Batteri lader 
niveau

Absorpsjons tid

Nettspenning - indst.
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Driftsveiledning Lader
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MODELL
AC AC AC AC AC AC AC AC AC

0212A 0312A 0412A 0512A 0612A 0712A 0812A 1012A 1212A

Inngangsspenning, Vac 100-240

Inngangs frekvens

Utgangsstrøm 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 10A 12A

Utgangsspenning 
Equalizer

Utgang Float spenning

Batteri bruk

Dimensjoner (LxBxH)
120 x 61.6

 x 37.4 mm

Vekt 0.5 kg

186 x 88 x 47.5 mm

0.8 kg

100 V / 220 Vac ± 10% Auto switch 

50 / 60Hz

14.6 Vdc  ±  0.2 V

13.7 Vdc  ±  0.2 V

Bly-syre batteri

MODELL
AC AC AC AC AC AC

0224A 0324A 0424A 0524A 0624A 0712A

Inngangsspenning, Vac 100-240

Inngangs frekvens

Utgangsstrøm 2A 3A 4A 5A 6A 7A

Utgangsspenning 
Equalizer

Utgang Float spenning

Batteri bruk

Dimensjoner (LxBxH)
120 x 61.6 

x 37.4 mm

Vekt 0.5 kg

186 x 88 x 47.5 mm

0.8 kg

100 V / 220 Vac ± 10% Auto switch 

50 / 60Hz

29.2 Vdc  ±  0.2 V

27.4 Vdc  ±  0.2 V

Blybatteri

• Specifikasjon – 12V system

• Specifikasjon – 24V system

Feil symptom: Årsak: Løsningsforslag:

Hvis power LED indikatoren er av og 
det finnes ingen utgangs spenning, 
når laderen er tilsluttet strømnettet.

Ingen inngangs AC strøm.

Defekt lader.

Sjekk AC strømkilde.

Varsle produsenten.

Net strøm er normal, men lade-
indikatoren er av under ladning.

Mulig feil-polaritet.

Utgang av laderen er kortsluttet eller 
lader/batteri ikke riktig tilkoblet.

Output DC sikring løs (kun 3A~12A).

Defekt lader.

Sjekk kabler til poler.

Sjekk utgangs kabel.

Check utgangs DC sikring.

Varsle produsenten.

Net strøm er normal, men LED 
(Equalizer) forsetter å lyse.

Defekt batteri.

Defekt lader.

Batteriet kan ikke lades normalt, stopp
ladingen og bytt batteriet.

Varsle produsenten.

Hvis ladeindikatoren lyser grøn 
umiddelbart (full ladet).

Full ladet batteri.

Defekt batteri.

Hvis batteriet ikke er fuld ladet, kan det 
være defekt og må skiftes ut.

Mulig feil på print (AL Kontroll).

• Feilsøking



Idriftssetning

Sjekk AL-vac® Handy sikkerhetskrets før start ved å holde nede trykknappbryteren On/Off i 
noen sekunder. Dette vil vise batteriets ladestatus samt ”ON” og ”Alarm” kontrollamper, og 
den akustiske alarmen vil utløse.

Når trykknappbryteren utløses, vil maskinen være i ON tilstand og vil starte automatisk etter   
ca. 3 sekunder.

Hvis ladestatusen er mindre enn 25% bør batteriet lades ved hjelp av lader som følger med.
Den akustiske alarm vil ikke være aktiv mens vakuum bliver opprettet. 

Hvis min. arbeidsvakuum (-0,60 strek) ikke er opnådd innen 10 sekunder, vil den akustiske 
alarmen starte og lasten skal ikke løftes.

El-tilkobling

Alle installasjoner/tilkoblinger skal utføres i henhold til eksisterende lov og forskrifter. 
AL-vac® følger de eksisterende lover og regler for installasjoner/tilkoblinger i henhold til 
EU regelverk. 

El-tilkobling Handy: 12 V via batteri

El-tilkobling Lader: 230V+PE  

Sikring: 13 A
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Trykknappen  
On/Off



Håndtering
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Tilkobling

AL-vac® Handy er veldig lett å montere. Den kan henges direkte i løfteøyet ved hjelp av 
en kraftig sjakkel, løftestropp eller kjede med en egnet kapacitet for å løfte både lasten 
og AL-vac® Handy. 

AL-vac® Handy må maks. løfte en belastning på 1000 kg. Den må ikke anvendes for til tyngre 
laster og man må sikre sig, at sugekoppens SWL er minst like stor, som den last som skal 
løftes.

Maskinens ON kontrollampe må altid være aktiv, når maskinen er i bruk.

Arbeidsmetode - Drift

Betjening av AL-vac® Handy er lett. 

AL-vac® Handy startes ved å aktivere alarmgiveren ved trykknappen On/Off. Se side 9.
Aktiver bensinmotorens skillebryter og motoren startes.

”Suction” (Sug) og ”Release” (Slipp) sker ved betjening av sleideventilen. 
Sleideventilen må ikke settes i ”Suction” (Sug) før sugekoppen har blitt plassert i en 
tettsittende posisjon på på lufttett last som skal løftes.

Plasser AL-vac® Handy’s sugekop på lasten og aktiver sleideventilen. På vakuummåleren 
kan man se, hvor mye vakuum der er tilgjengelig, når lasten er festet. Der er ikke 
tilstrækkelig vakuum inntil vakuummålerens indikator er i det grønne området.

Når lasten er satt på ålass, må man åpne sleideventilen til ”Release” (Slipp) og sugekoppen 
vil utløse sin last. Det er ikke nødvendig å stoppe vakuumpumpen mellom hver heis så lenge 
sleideventilen forblir i ”Release” (Slipp) posisjon dvs. ingen forbindelse til sugekoppen.

Laster eller overflater som bliver sugd bør holdes fri for smuss, løv og andet som kan blokere 
filteret og dermed gjøre ansugningen usikre. Hvis ansugningen blir tre eller usikre må man 
erstatte eller rengjøre vakuumfilteret. Se Vedlikehold/Service side 20 - 23.

Heiser bør aldri utføres på laster med flater som ikke er tett,eller hvis undertrykket har en 
fallende tendens mens lasten er i luften. På samme måte, bør flater som er dekket av vann 
eller annen væske med en ubrutt overflate aldri bli sugd.

ON kontrollampe

Bensinmotorensaf
skillebryter

Sugekop

Batteri kapasitet

Trykknappen  
On/Off

Sleideventil

Vakuummåler
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Erstatning av sugekopper

Som vist på side 25 + 26 for ekstrautstyr, kan forskjellige sugekopper meget lett 
monteres på AL-vac® Handy, afhengig av hvilken type af jobben. Spesielle sugekopper 
kan produceres for å oppfylle alle kravene.

Sugekopper erendret som følger:

Åpne låsemutteren med en hammer.

Løft vakuumløfteren fri fra bakken, og skru av sugekoppen.

Kontroller at gummilisten i bunnen av sugekoppens kopling i den nye sugekop er intakt.

Skru låsemutteren helt opp på snittskruen.

Skru sugekoppen på. Sørg for, at den er skrud drett til bunns mot gummitetningen, for 
å sikre en optimal tetthet.

Stram deretter låsemutteren mot koblingen med et par stødige slag med hammeren.

Demontering

Før demontering av vakuumløfteren for en kortere eller lengre periode, er de luftveiene 
som bør beskyttes. 

La vakuumpumpen drive, og lukker sleideventilen så det er suge i hullet i bunnen av 
sugekoppen. Etterpå la det sugesilikonsprayet i ca. 3 sekunder. 

Maskinen må ikke lagres ståede på sugekoppens gummitettning. Enten hele 
sugekoppen må demonteres eller gummitetttningen må fjernes.
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Vedlikehold/Service

Reservedelsliste - Bilder
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Reservedelsliste
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Pos. nr. Del nr. Beskrivelse

1 988.158 Tanklokket for bensinmotor

2 988.151 Luftfilter f. bensinmotor

3 988.160 Lokk f. motor/filterkasse

4 222.295 Remdrift kasse f. Handy

5 222.296 Dekke f. remdrift kasse

6 292.254 Gummitetning f. Sugekop

7 222.113 Låsemutter

8 051.643 Etikett, SWL 1000 kg

9 051.592 Etikett, ”Suction” - ”Release”

10 930.111 Utløs sleideventilen 3/4”

11 500.200 Lås for utløsning 3/4”, fullført

12 988.150 Gassmotor f. Handy

13 960.300 Vakuumfilter 3/4"

14 960.301 Vakuum filter element 3/4"

15 985.266 Vakuumpumpe LC 20 Handy

16 948.121 Vibr. Absorbator

17 290.088 Sugekop 300x400 mm

18 958.046 Bliner rød ø77x45 multi volt 2W

19 958.770 Alarm

20 958.203 Vakuummåler ø63x1/4" centre

21 222.369 Front f. AL-200

22 959.001 Kretskort AL-200

23 958.775 Trykknapp IPR3FAD3 grønn

24 958.534 Lade plugg, 3+PE CA3GD

25 945.517 Vac. slange armert ø25, clear

26 973.552 Slangekopling ø25mmx3/4"

27 945.383 Remskive SPA 100x1

28 945.383 Remskive SPA 100x1

29 - Fibre lamell set f. Vakuumpumpe

30 945.308 V-reim XPA 850

31 270.304 Reimstrammer f. Handy

32 500.121 Lader f. Handy

33 222.336 Busk for løfteøye

- 942.103 Vakuum olje

- 942.050 Motorolje

- 942.012 Selvrensende/vannløsemiddel olje f. Pumpe

Ved bestilling av reservedeler, vennligst opplys serienummer.
Serienummeret kan bli funnet på heveanlegg. 
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Anbefalt reservedelsliste
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Ved bestilling av reservedeler, vennligst opplys serienummer.
Serienummeret kan bli funnet på heveanlegg. 

Pos. nr. Del nr. Beskrivelse

2 988.151 Luftfilter f. bensinmotor

4 222.295 Remdrift kasse f. Handy

6 292.254 Gummitetning f. sugekop

7 222.113 Låsemutter

12 988.150 Gassmotor f. Handy

13 960.300 Vakuumfilter 3/4"

14 960.301 Vakuum filter element 3/4"

15 985.266 Vakuumpumpe LC 20 Handy

16 948.121 Vibr. Absorbator

17 290.088 Sugekop 300x400 mm

19 958.770 Alarm

20 958.203 Vakuummåler ø63x1/4" centre

24 958.534 Lade plugg, 3+PE CA3GD

27 945.383 Remskive SPA 100x1

28 945.383 Remskive SPA 100x1

29 - Fibre lamell set f. Vakuumpumpe

30 945.308 V-reim XPA 850

31 270.304 Reimstrammer f. Handy

32 500.121 Lader f. Handy

- 942.103 Vakuum olje

- 942.050 Motorolje

- 942.012 Selvrensende/vannløsemiddel olje f. pumpe
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Vedlikehold/Service

AL-vac® Handy er laget av komponenter som generelt krever lite vedlikehold. Følgende tekstur vil 
forklare nødvendig vedlikehold, av systemet, for å opprettholde langvarig pålitelighet av systemet, noe
som er viktig for å sikrede fulle fordelene av vakuumløfteren. AL-vac® A/S anbefaler bruk av originale 
reservedeler og anbefaler derfor at de følgende retningslinjene blir fulgt.

På noen feil på systemet, se på Feilsøkingstidsplan, side 23 eller kontakt AL-vac® A/S.
På defekt på gassmotor: Kontakt AL-vac® A/S.

Vedlikehold oversikt

Normalt vedlikehold og noen mindre reparasjoner eller justeringer kan utføres av en hvilken som helst 
veltrente servicetekniker. AL-vac® anbefaler at en autorisert inspeksjon, justering og bevaring for 
vinteren (hvis nødvendig) utføres minst en gang i året av en AL-vac® autorisert servicetekniker.

(*) Skal alltid utføres av autorisert forhandler.
(**) Gjør det første oljeskiftet etter 250 timer.

AL-vac®

Handy
Tiltag Daglig

Hver uke
eller 
hver 20 
timer

Hver 6. mdr. 
eller 

hver 500 
timer

Hvert år 
eller 

hver 1000 
timer

Vakuum filter
Sjekk X

Erstatt Etter behov X

V-reim for pumpe
Sjekk X

Erstatt Hver 2000 t.

Sugekop eller 
sugekopring

Sjekk X

Erstatt X

Lekkasjer, vakuum
Sjekk X X

Stram X

Sleideventil
Sjekk X

Erstatt Etter behov

Batteri kapasitet
Sjekk X

Opplade Etter behov

Rengjør fan på
pumpe og pumpe

Rengjør X

Fiberlamell, pumpe
Sjekk X(*)

Erstatt Hver 10.000 t.

Olje, pumpe
Sjekk X

Erstatt X(**)
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Vedlikehold/Service

AL-vac® Handy er laget av komponenter som generelt krever lite vedlikehold. Følgende tekstur vil 
forklare nødvendig vedlikehold, av systemet, for å opprettholde langvarig pålitelighet av systemet, noe
som er viktig for å sikrede fulle fordelene av vakuumløfteren. AL-vac® A/S anbefaler bruk av originale 
reservedeler og anbefaler derfor at de følgende retningslinjene blir fulgt.

På noen feil på systemet, se på Feilsøkingstidsplan, side 23 eller kontakt AL-vac® A/S.
På defekt på gassmotor: Kontakt AL-vac® A/S.

Vedlikehold oversikt

Vakuum filter
Filterlementet må regjøres eller erstattes med den ytterste forsiktighet for å hindre smuss og skitt fra å 
trenge seg inn i pumpens sugepigg. Filterhuset må ikke blåses rent med trykluft.

V-reim for vakuumpumpe
Pumpen drives af bensinmotoren via en enkelt v-reim og med full gass på motoren kør den ca. 2800 
rpm. Dette kan kontrolleres når dekslet på reimdrifts kassen er fjernet og her kan man også kontrollere 
og pos. justere reimstrammeren.
Dette er festet i en kilespor med en mutter på baksiden av reimdrifts kassen. Den frie reimdel må ikke 
kunne trykkes mer enn ca. 15 mm ind på midten, ellers remmen må strammes.
Maskinen må ikke anvendes uten fastmontert deksel på reimdrifts kassen.  

Sleideventil
Sleideventilen er en normal 2/3-vei vakuumventilen. Den er robust, pålitelig og er faktisk generelt 
vedlikeholdsfrit, men kan dog smøres med et par dråper tynn smøreolje (som ex. WD40 servicespray),    
hvis det er for stramt.

Sugekop
Sugekopper er slite deler som bør behandles forsiktig for å minimere skader forårsaket av slitasje og 
støt.
Utskiftsbare sugekopringe kan levers for runde og rektangulære sugekopper.

Vakuum filter

Filterhus

Sleideventil

Sugekop

V-reim
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Vedlikehold/Service

AL-vac® Handy er laget av komponenter som generelt krever lite vedlikehold. Følgende tekstur vil 
forklare nødvendig vedlikehold, av systemet, for å opprettholde langvarig pålitelighet av systemet, noe
som er viktig for å sikrede fulle fordelene av vakuumløfteren. AL-vac® A/S anbefaler bruk av originale 
reservedeler og anbefaler derfor at de følgende retningslinjene blir fulgt.

På noen feil på systemet, se på Feilsøkingstidsplan, side 23 eller kontakt AL-vac® A/S.
På defekt på gassmotor: Kontakt AL-vac® A/S.

Vedlikehold oversikt

Vakuum olje
Oljenivået og oliesmøring kontrolleres mens pumpen er i drift og sleideventilen er lukket.
Sjekk at olienivået er i midten af oljenivåglasset. Hvis ikke, se instruksjonene i følgende avsnit. Olie
mengde er 0,5 l.

Sjekk olje forhold. Når det er mørkt eller uklart har oljen blitt forurenset av inntak stoffer stoffer og må 
erstattes.

Vakuum oljet må være det som er anbefalt av AL-vac® for å unngå skade på pumpen. 
Se reservedelslisten side 19.

Oljeskift
Oljen skiftes som følger:
• La pumpen gå med lukket suge inntak i ca 10 minutter, først så vil oljen bli tynnere
• Stop pumpen og kontrollér, at utilsiktet start kan ikke forekomme
• Angre olje påfyllningspluggen
• Få en beholder stort nok til å holde all olje og åpne oljetappspluggen
• La oljen renne ut
• Lukk tappepluggen og fyll ny olje gjennom påfyllningspluggen op til midten av oljenivåglasset
• Lukk oljepåfyllningspluggen
• Kobl til strømnettet igjen og kontroller rotatsjonssretningen på pumpen er korrekt
• La pumpen drive med lukket inntak for et par minutter og deretter om nødvendig etterfyll oljet

Fibre lamell
Instruksjonene for å erstatte de lamellene e tilgjengelig på forespørgsel

Oljenivåglasset

Olje påfyllning

Oljetapps-
pluggen



Vedlikehold/Service

Feilsøkingsskjema
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Feil symptom: Årsak: Løsningsforslag:

Utilstrekkelig vakuum. 
Minimums grensen kan ikke 

oppnås, og/eller
Alarmen starter.

Antall omdreininger av pumpen 
er for lav.

Batterispenningen er for lav. 

Lasten er ikke tett nok.

Gummipakningen mellom 
sugekop og maskinen lekker.

Lekkasjer mellom sugekop, 
vakuumpumpe og tank.

Defekt AL-Kontroll anlegg. 

Defekt vakuummåler.

Tett filter.

Øk motorens turtall med 
gassen.

Lade opp batteriet.

Kast lasten.

Stram/skift tetningen.

Kontroller og fjern lekkasjen.

Kontakt AL-vac®. 

Erstatt vakuummåler. 

Skift eller rengjør filteret.

Vakuumet reduseres for raskt 
hvis motoren stoppes nåren 

last blir suget.

Som ovenfor, men ytterligere:

Lekkasje fra last til sugekop.

Defekt eller hengende 
en-veisventil.

Slitt eller lekk sleide.

Bytt defekt sugekop.

Erstatt en-veisventil.

Erstatt sleideventilen.

Sugekoppen vil ikke utløse
lasten.

Defekt sleideventil. Erstatt sleideventilen.

Det tar langtid å suge og få 
fullt vakuum.

Vakuumfilter blokkert.

Last eller sugekop lekker.

Erstatt vakuumfilteret.

Skift etter behov.

Vakuummålerens nålen faller 
når lasten løftes.

Lasten er ikke tett nok, og bør 
ikke bli løftet.

Endre belastningen.

Vakuumpumpen virker ikke. Ingen spenning på batteriet.

Defekt pumpe/motor.

Defekt AL-Kontrol anlegg. 

Defekt sikring.

Lade opp batteriet.

Erstatt pumpen/motoren.           
Kontakt AL-vac®.

Kontakt AL-vac®.

Erstatt sikring.



Vedlikehold/Service

Tekniske data

Dette datablad inneholder en ovesikt for AL-vac® Handy.

AL-vac® Handy

Løftekapasitet - SWL 1000 kg

Batteri 12V/1,3Ah

Temperaturområde +5 ºC – +40 ºC

Total høyde ekskl. sugekop 950 mm

Total lengde 420 mm

Total bredde 550 mm

Nettovekt 77 kg

Løfteøye ekskl. busk ø35 mm

Løfteøje inkl. busk ø20 mm

Forsyning Handy 12 V via batteri

Forsyning lader 230 V + PE

Støjnivå › 70 dB(A)

Side 24 av 28

Vakuum pumpe

Pumpe kapasitet v/0 mbar 20-25 m³/h  

Maks. vakuum -0,8 bar

Pumpe 2800-3500 omdr/min

Nettovekt 12 kg

550 mm

9
5
0
 m

m

420 mm
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Ekstra utstyr

Eksempler på ekstra utstyr for AL-vac® Handy.
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AL-vac® Handy med kantstein sugekop



Vedlikehold/Service

Ekstra utstyr

Eksempler på typiske ekstra utstyr for AL-vac® Handy.
Kontakt AL-vac® for tilbud på specielle sugekopper som kan leveres etter behov.
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Del nr. Beskrivelse

290.017 Sugekop ø440 mm med 40 mm gummi (oransje),
SWL 300 kg

290.088 Rektangulær sugekop 300x400 mm med 20/12 mm 
gummi (oransje/svart), SWL 275 kg

290.096 Rektangulær sugekop 400x800 mm med 20/12 mm 
gummi (oransje/svart), SWL 810 kg

290.171 Kantstein sugekop 230x670 mm, justerbar vinkel 
0-90º, med gummitætning (oransje), SWL 350 kg

222.020
Transporthjul. 

For transport og lagring, som også øker levetiden 
av gummiringen på sugekoppen

205.433

Løfting bom for Handy med 90º tilt. 
Spesiell sugebom for løfting  
fra horisontal til vertikalt. 

Justerbar i lengden fra 1350 mm til 2350 mm. 
Friksjonsplaten under sugekopper for for å beskytte 
betongen mot sprekkdannelser. Sugekopringe med 

oransje gummi er utskiftsbare
SWL 900 kg. 

Inkl. 2 sugekopper 800x400
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Service- og reklamasjonavsetninger
Generell
Med mindre annet er avtalt skriftlig, reglene nedenfor gjelder for alle leveranser av de nye 
produkter AL-vac® A /S. Eventuelle avvik i kjøpers ordre skal ikke være bindende for AL-vac® med 
mindre bekreftet skriftlig av AL-vac®. Se også vilkårene for Salg og Levering for AL-vac® A /S, som 
kan sees på ordrebekreftelsen/fakturaen.

Tekniske data i brosjyrer, bruksanvisninger, prislister etc. Angående mål, vekt, kapasitet, ytelse, 
etc. er omtrentlige verdier som er gjenstand for pågående og uforpliktende endring som våre 
produkter er utviklet.

Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes skriftlig innen14 dager etter mottak av varen, eller etter 
at mangelen første blir tydelig. Alle nødvendige opplysninger av betydning for å vurder eet garanti 
krav, må tilbys nøye, inkludert serienummer, detaljert hendelsesforløp, serviceintervaller, type, 
størrelse og vekt av lasten i saken, og arbeidsmetoden.

Den skadede delen(e) må også, etter anmodning fra AL-vac®, sendes til og være tilgjengelig for 
AL-vac® før AL-vac® kan bestemme den endelige disponering av klagen.

Feilretting
På nye produkter tar AL-vac® i en periode på 12 måneder av faktura, plikten til å foreta utskifting
eller reparasjon etter AL-vac®’s valg i tilfelle at det er mangler i leveransen på grunn av materialer 
eller produksjonsfeil.

AL-vac®’s reparasjon/utskifting forpliktelse er ugyldig i følgende tilfeller:

• veiledninger/instruksjoner i den medfølgende brukerhåndboken ikke er fulgt.
• har vært brukt til andre formål enn det den er beregnet for
• har vært brukt i en feil eller upassende måte.
• har blitt endret, eller har vært gjenstand for tekniske inngrep uten vårt skriftlige samtykket.
• har vært utsatt for uvanlige klimatiske effekter.
• deler som har vært utsatt for slitasje på grunn av bruk eller annen naturlig slitasje.

Dersom kjøperen er selv i stand til å rette opp eventuelle mangler eller feil, anses AL-vac® ‘s 
reparasjon/utskifting forpliktelse etter denne bestemmelsen som oppfylt ved forsendelsen av en ny 
eller reparert del.
AL-vac® garantier under samme vilkår som den opprinnelige leveransen, ansvaret for de 
medfølgende deler som er skiftet ut eller reparert.

Etter at ansvaret for levering overføres til kjøper, vil AL-vac® under ingen omstendigheter være 
ansvarlig for eventuelle mangler eller feil bortsett fra de forpliktelser som er fastsatt i disse 
forholdene. AL-vac® skal påta seg ingen ansvar for direkte eller indirekte tap av en kjøper på 
grunn av ex. manglende levering eller leveringforsinkelser og ex. tap av fortjeneste eller andre 
indirekte tap. 

Garantikort
VIKTIG: For å få full garantidekning, må dette kortet fylles ut, signeres 
av deg og returneres til AL-vac®, innen 14 dager fra innkjøpsdato. 
Unnlatelse av registrering av dette kortet innen 14 dager kan det gjøre 
Garantien null og ugyldig. Vennligst referer til de ovennevnte service og 
garantibetingelser.

AL-vac® er kun forpliktet til å avhjelpe med mangler i produktene kun 
de kjøperne som har levert et fullført Garantikort.
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