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1 Säkerhetsanvisningar 

 Klassifikation av säkerhetsanvisningar 

Fara 
Den här varningsanvisningen varnar för en fara som leder till dödsfall eller allvarliga personskador om den 
inte undviks. 
 

 
 FARA 

  

 Typ av och källa till fara 

 Farans följd 

► Undanröjande av fara 

 
 
Varning 
Den här varningsanvisningen varnar för en fara som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om 
den inte undviks. 
 

 
 VARNING 

  

 Typ av och källa till fara 

 Farans följd 

► Undanröjande av fara 

 
 
Försiktighet 
Den här varningsanvisningen varnar för en fara som kan leda till personskador om den inte undviks. 
 

 
 FÖRSIKTIGHET 

  

 Typ av och källa till fara 

 Farans följd 

► Undanröjande av fara 

 
 
Obs! 
Den här varningsanvisningen varnar för en fara som kan leda till sakskador om den inte undviks. 
 

 OBS! 

  

 Typ av och källa till fara 

 Farans följd 

► Undanröjande av fara 
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 Varningsanvisningar 

Beskrivning av varningssymboler som använd i bruks- och underhållsanvisningen. 
 

Varningssymboler Beskrivning Varningssymboler Beskrivning 

 

Allmän varningssymbol 

 

Varning för explosiv atmosfär 

 

Varning för handskador 

 

Varning för kringflygande delar  

 

Varning för svävande last 

 

Varning för klämrisk 

 

Varning för undertryck 

 

Varning för fallrisk 

 

Varning för nedfallande delar 

 

Varning för hörselskador 

 Påbudssymboler 

Beskrivning av påbudssymboler som använd i bruks- och underhållsanvisningen. 
 

Påbudssymboler Beskrivning Påbudssymboler Beskrivning 

 

Använd hörselskydd 

 

Använd skyddsskor 

 

Använd skyddshandskar 

 

Dra ur kontakten 

 

Beakta bruksanvisningen 

 

Använd ögonskydd 
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 Säkerhetsmärkning 

FÖRBUDSSYMBOLER 

Symbol Innebörd Beställningsnr 

 

Gå aldrig under svävande last. Livsfara! 
2904.0209 
 

50 mm 
 

 

Den fastsugna lasten får under inga förhållanden 
lyftas upp och transporteras utan att säkras 
ytterligare med lastsäkringskedjan. 

2904.0767 55 x 25 mm 

 

Lyft aldrig upp produkter annat än mitt på. 2904.0383 

VARNINGSSYMBOLER 

Symbol Innebörd Beställningsnr Storlek: 

 

Klämrisk för händerna. 
2904.0220 
 

50 mm 
 

 

(tillval) 

Anvisning om radiostyrd enhet 2904.0647 130 x 50 mm 

PÅBUDSSYMBOLER 

Symbol Innebörd Beställningsnr Storlek: 

 

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

2904.0665 
2904.0666 

30 mm 
50 mm 

 

Lastsäkringskedjor måste ligga spända mot lasten. 
Lastsäkringskedjor får aldrig hänga löst under lasten! 

2904.0690 
 

25 x 55 mm 
 

 

Avlägsna sugslangen före byte av sugplatta. 2904.0322 65 x 88 mm 
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Tappa ur kondensvatten ur maskinen varje dag. 2904.0673 40 x 40 mm 

ANVISNINGSSYMBOLER 

Symbol Innebörd Beställningsnr Storlek: 

 

(tillval) 

Sug fast och lossa last 2904.0320 25 x 60 mm 

 Den här anvisningens syfte 

 
 VARNING 

  

 Olycksrisk om anvisningarna inte beaktas 

► Den här bruks- och underhållsanvisningen är en fast beståndsdel till 
lyftmaskinerna Steinmagnet Standard och Power och innehåller viktig 
information om hur de används. 

► Bruks- och underhållsanvisningen är anpassad till leveransomfånget från 
Probst. Ändringar av systemet hos kunden beaktas därför inte och är av 
princip förbjudna. 

► Användning, anslutning och idrifttagning får inte ske förrän operatören har 
läst och förstått bruks- och underhållsanvisningen. 

 Allmänna säkerhetsanvisningar 

 

Lyftmaskinen i serien STEINMAGNET, i det följande kallad lyftmaskin, är konstruerad 
enligt senaste tekniska standarder och redo för drift såvida bestämmelserna i den 
här anvisningen följs. Om lyftmaskinen hanteras felaktigt kan det föreligga risk för 
skador.  

 
 VARNING 

 

  Risk för olyckor om de allmänna säkerhetsanvisningarna inte beaktas 

► Använd endast avsedda anslutningsmöjligheter, fästhål och fästmedel. 

► Montering och demontering får endast ske i trycklöst tillstånd. 

► Vid arbeten med lyftmaskinen måste operatören se till att åtkomst till det 

transport- eller lyftmedel som används (kran, kättingstalja, byggfordon) 

förhindras så att ingen rörelse är möjlig.  

► Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av 

kvalificerad fackpersonal och mekaniker som utifrån sina kunskaper och 

erfarenheter samt kännedom om gällande bestämmelser kan bedöma det 

arbete som ska utföras, identifiera möjliga faror och vidta lämpliga 
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säkerhetsåtgärder. 

► Allmänna säkerhetsföreskrifter och standarder måste beaktas och följas! 

► Det är förbjudet för människor och djur att uppehålla sig i friskområdet! 

► Lyftmaskinen får endast användas i överensstämmelse med avsedd 

användning (kap. 1.9). 

► Endast lämpliga laster får lyftas och transporteras med lyftmaskinen. 

► I lyftmaskinens arbetsområde har du ett medansvar gentemot 

utomstående och därför måste ansvaret för de olika arbetsuppgifterna 

med maskinen vara tydligt fastställda och åtföljas. Det får inte förekomma 

några otydliga kompetenser. 

► Vätskor och bulkgods får under inga omständigheter sugas med 

lyftmaskinen. 

► Komponenterna ska skyddas mot alla typer av skador! 

 

 
 VARNING 

  

 Risk för olyckor om de allmänna säkerhetsanvisningarna inte beaktas 

 Skador på personer/anläggningar/system 

► De tillåtna belastningsgränserna är angivna i kapitlet Tekniska data och får 
inte under- eller överskridas. 

► Säkerhetsanordningarna måste vara i felfritt skick och vara aktiverade för 
processen. 

 

 
 VARNING 

 

 

 Risk för personskador på grund av öppna vakuumsugställen  

► Titta och lyssna inte in i sugställen, håll alla kroppsöppningar borta från 
dem och fatta inte tag i dem. 

► Maskinen genererar ett mycket kraftigt sug som kan suga in hår och 
kläder. 

 

 

Följ alltid gällande lagar och föreskrifter. 
Vid användning av lyftmaskinen måste lagstadgade regler, säkerhetsföreskrifter, 
standarder och riktlinjer på användningsplatsen följas.  
Kontakta ansvarig myndighet för att ta reda på vad som gäller.  
Säkerhetsanvisningarna i den här drift- och underhållsanvisningen upphäver inte dessa 
utan ska betraktas som en komplettering. 
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 Säkerhet vid drift 

 Allmänt 

 
Förbud 

 

 

 Den här maskinen får endast användas på låg höjd ovanför marken. 
Den fastsugna lasten måste omedelbart sänkas ner till strax över marknivån (ca 20 – 30 
cm) efter att den har lyfts upp (till exempel från en pall eller lastbil). Sedan måste lasten 
säkras med lastsäkringskedjan och först därefter transporteras till avsedd plats. 
Transportera lasten på så låg höjd som möjligt (rekommendation ca 0,5 m ovanför 
marken). 
Det är förbjudet att svänga maskinen över personer. Livsfara! 

 Manuell förflyttning får bara ske av maskiner med handtag. 

 Operatören får inte lämna styrplatsen medan maskinen är lastad och måste hela tiden 
lasten inom synhåll. 

 Användaren måste alltid hålla ett öga på manometern. Lyft inte lasten (till exempel en 
stenplatta) förrän det vakuumundertryck som krävs har uppnåtts. Sätt omedelbart ner 
lasten om manometerns pekare befinner sig i det röda området under nödvändigt 
vakuumundertryck.  
Livsfara – lasten faller ner! 

 
Förbud 

 

 
 

 
Förbud 

 

● Under drift är det förbjudet för personer att uppehålla sig i arbetsområdet! Det är 
endast tillåtet om det är absolut nödvändigt. Det beror på typen av maskinanvändning, 
till exempel genom manuell förflyttning av maskinen (med hjälp av handtagen). 

● Det är förbjudet att vistas under svävande last. Livsfara! 

● Dra eller släpa aldrig laster snett. 

● Sug aldrig fast lasten i ytterkanterna eftersom det medför tipprisk. 

● Lossa inte lasten från sugplattan förrän den ligger eller står fullständigt och säkert på 
marken.  
Håll fingrarna borta från lasten när den lossas. Klämrisk! 

● Maskinens bärförmåga samt nominella bredder/storlekar får inte överskridas. 

● Dra inte loss fastsittande laster med maskinen. 

● Det är förbjudet att lyfta eller sänka maskinen med ryckartade rörelser med och utan 
last!  
Undvik onödiga skakningar. Kör inte bärmaskinen/lyftdonet snabbt över ojämnt 
underlag!  
Livsfara: Last kan falla ner eller så kan lastupptagningsmaterialet skadas!  
Generellt får man inte framföra maskinen med upplyft last snabbare än gånghastighet! 
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 Särskilda risker 

 

 
Förbud 

 

 

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

 Se till att arbetsområdet har tillräcklig belysning. 

 Försiktighet vid våta, frusna eller smutsiga byggnadsmaterial! 

 Försiktighet vid åska! 

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

 Eftersom lasten hålls fast mot maskinens sugplattor genom undertryck faller den ner om 
undertrycket försvinner (t.ex. vid energibortfall). 

 Sätt om möjligt omgående ner lasten vid bortfall. I annat fall måste du omedelbart lämna 
riskområdet. Livsfara  

 
 

 Avsedd användning 

Lyftmaskinen används för marknära (se kapitlet ”Säkerhet vid drift”) lyft och transport av platta, kompakta 

och icke-porösa stenplattor av exempelvis granit, marmor och våtgjutning samt betongelement, natursten, 

sandstensplansteg och stengodsrör (såvida ett undertryck av -0,6 bar kan uppnås) med hjälp av lämpligt 

transport- eller lyftmedel (kran, kättingstalja, byggfordon).  

 
 VARNING 

 

 

 
Fara på grund av nedfallande föremål vid användning av en olämplig 
sugplatta. 

► Sugplattan ingår inte i leveransomfånget. Maskinägaren måste säkerställa 
att endast sugplattor används som är lämpade för den last som ska lyftas. 
Maximal lastvikt är 600 kg. 

► Sugplattans fäste måste följa de krav som anges i kapitlet 5.3. Det är 
förbjudet att fästa sugplattan med andra fästen. 

► 
 

Sugytan på den last som ska lyftas måste vara sugtät, dvs. när 
energiförsörjningen kopplas från måste lasten hållas kvar i ytterligare 5 
minuter. I förekommande fall bör man prova detta i förväg. 
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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! 

 

 

Laster (stenplattor) ska bara sugas fast mitt 
på eftersom lasten annars hänger snett i 
lyftmaskinen 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! 

 

 

 
 FARA 

  

 Sugplattor har olika bärlaster 

 Fara på grund av nedfallande last (stenplatta) 

► Vissa sugplattor som kan monteras på maskinen minskar lyftförmågan.  

Den tillåtna bärlasten är angiven på varje sugplatta.  

Endast sugplattor från tillverkaren Probst får användas! 

► Det är absolut förbjudet att överskrida sugplattornas tillåtna och angivna 
last! 

 

Lyftmaskinen levereras utan sugplatta.  

Det åligger kunden att genomföra en bedömning av överensstämmelsen enligt 
artikel 12 i maskindirektivet 2006/42 (se även kapitel 5.3). 

De tillåtna belastningsgränserna är angivna i kapitel 3 (Tekniska data) och får inte under- eller överskridas. 
Beakta härvid typskylten och lastdekalen. 

Lyftmaskinen får inte byggas om eller förändras på eget bevåg. Den får endast användas i ursprungligt 
leveranstillstånd. 

 
 VARNING 

 

 

 
Det föreligger risk för att kroppsdelar kläms fast eller att personer mister 
livet få grund av nedfallande last. 

 
Vid egenmäktiga ombyggnader och förändringar förlorar lyftmaskinen den 

integritet som krävs. Det går då inte att garantera felfri funktion. 

► Gör inga egna ändringar av systemet. 

 
 VARNING 

 

 

 Livsfara på grund av fall vid användning som transportmedel för 
människor och djur eller som uppstigningshjälp.  

 Benbrott, allvarliga personskador eller dödsfall kan bli följden. 

► Det är förbjudet att använda lyftmaskinen som uppstigningshjälp eller till 
transport av människor och djur! 
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 Maskinägarens skyldigheter 

Lyftmaskinen får endast installeras, underhållas och repareras av kvalificerade fackmän och mekaniker.  

En fackman är en person som utifrån sin fackmässiga utbildning, sina kunskaper och erfarenheter samt 
kännedom om gällande bestämmelser kan bedöma det arbete som ska utföras, identifiera möjliga faror och 
vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. En fackman måste följa gällande fackspecifika regler. 

 

 

Maskinägaren måste genom verksamhetsegna åtgärder säkerställa att alla 

personer i maskinägarens verksamhet som får uppställning, idrifttagning, 

användning, underhåll eller reparation av lyftmaskinen i uppdrag är försäkrade 

personer som 

• är minst 18 år gamla samt fysiskt och psykiskt lämpade 

• har fått utbildning i användning eller underhåll av lyftmaskinen 

• har läst och förstått bruks- och underhållsanvisningen 

• och kan förväntas utföra uppgifterna i fråga på ett tillförlitligt sätt.  

Bruks- och underhållsanvisningen måste alltid vara tillgänglig och sparas för 

framtida bruk. 

 

 
 VARNING 

  

 
Risk för personskador på grund av felanvändning eller underlåtenhet att 
följa varnings- och säkerhetsanvisningar. 

► 
► 

Endast utbildad personal får använda maskinen. 
Följ lokala bestämmelser avseende pauser för att undvika olyckor på grund 
av oaktsamhet. 

 

• Lyftmaskinen måste kontrolleras avseende funktion och skick före varje användning (se kapitlet 0). 

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

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

• Vid sprickor i bärande delar måste lyftmaskinen omedelbart tas ur all form av drift. 

• Bruksanvisningen till lyftmaskinen måste alltid vara tillgänglig på användningsplatsen. 

• Typskylten som sitter på lyftmaskinen får inte avlägsnas. 

• Oläsliga informationsskyltar måste bytas ut. 
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 Krav på uppställningsplatsen/arbetsplatsen 

 Krav på uppställningsplatsen 

 
 FARA 

 
 

 

 Icke explosionssäkrade kopplingskomponenter  

 Brand- och explosionsrisk 

► Lyftmaskinen får inte användas i explosionsfarliga områden. 

 

 
 VARNING 

  

 Explosionsrisk på grund av insugning av brandfarliga ämnen 

► Före uppställning av lyftmaskinen måste man säkerställa att inga 
brandfarliga ämnen (drivmedel, lösningsmedel osv.) kan sugas in. 

 

 OBS! 

  

 
Skada på lyftmaskinen på grund av användning i områden med syra- eller 
luthaltiga medier eller med belastad atmosfär. 

► Rådgör med tillverkaren före drift i en omgivning med aggressiv atmosfär. 

Lyftmaskinen kan användas vid temperaturer mellan 3 °C och +40 °C.  

 OBS! 

  

 
Skada på lyftmaskinen på grund av användning utanför tillåtet 

temperaturintervall 

► Använd endast lyftmaskinen vid tillåten omgivningstemperatur. 

► Rådgör med tillverkaren före drift utanför det tillåtna temperaturområdet. 

 Krav på arbetsplatsen 

Operatörens arbetsplats är vid handtaget. Säkerställ att operatören hela tiden kan överblicka 
arbetsområdet. Arbetsplats måste vara tillräckligt och bländfritt upplyst. 

Säkerställ genom verksamhetsegna anvisningar och kontroller att arbetsplatsens omgivning alltid är ren 
och överskådlig.  

 OBS! 

  

 Skada på lyftmaskinen på grund av insugning av smådelar 

► Användningsplatsen om lyftmaskinens omgivning måste hållas fria från 

smådelar som kan sugas in. 
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Definition av riskområdet 

• Ett riskområde är det område inom eller i en omkrets av ett arbetsmedel där säkerhet och hälsa för 

personer som uppehåller sig där är utsatt för en risk eller skulle kunna vara utsatt för en risk. 

• Vid lyft av lasten eller vid transport kan lasten och lyftmaskinen falla ner eller sänkas ner. Därför är 

området direkt under lyftmaskinen ett riskområde. 

• Vid horisontell transport måste man beakta att lasten kan vridas, hamna snett eller börja pendla när 

den lyfts upp eller när transporthastigheten ökar eller minskar. Därför är området runt lasten ett 

riskområde. 

• Därför måste operatören hålla ett motsvarande säkerhetsavstånd vid förflyttning av lasten (handtaget 

ska alltid användas vid förflyttning av lasten). 

 

• Gå inte framför lasten – på grund av oväntade hinder riskerar man att snubbla och få lasten på sig. Även 

vid stopp av den horisontella förflyttningsrörelsen pendlar lasten framåt. Det går inte att ha samtidigt 

överblick över transportvägen och lasten. 

• Riskområdet vid nedfallande last beror i hög uträckning av transporthöjden och är svårt att bedöma. 

Lasten ska i princip hållas så nära marken som möjligt.  

 

 
 VARNING 

 

 

 Risk för personskador på grund av nedfallande föremål om  

 – undertrycket försvinner 

 – lasten skärs av genom kollision 

 – delar upphör att fungera på grund av fel- och överbelastning eller 
otillåtna modifieringar.  

 Personer träffas, skadas eller mister livet! 

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

► Före varje transport måste lasten säkras med lastsäkringskedjan. 

► Det är förbjudet att vistas under svävande last. 

► Arbeta endast med god sikt över hela arbetsområdet. 

► Ha uppsikt över andra personer i arbetsområdet.  

► Flytta aldrig lasten över andra personer. 

► Lastens tyngdpunkt måste alltid befinna sig i transport- eller lyftdonets 
område (kran, kättingstalja, byggfordon).   

► Släpp inte handtaget på lyftmaskinen medan lasten är upplyft. 

► Operatören/maskinägaren måste säkra arbetsområdet. De personer och 
anordningar som behövs ska ställas till förfogande under lyft-
/transportförloppet. 
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 Emissioner 

Lyftmaskinen emitterar ljud och frånluft. 

Den ekvivalenta ljudtrycksnivå som utgår från maskinen underskrider 70 dB(A).  

 
 FÖRSIKTIGHET 

  

 Bullerbelastning på grund av vakuumgenerator 

 Bullerbelastningen kan leda till hörselskador. 

► Bär hörselskydd. 

 

Uppsugna medier pulvriseras och fördelas av vakuumgeneratorn. Därför får ingen förorenad eller 

kontaminerad omgivningsluft (partikelstorlek max. 5µm) sugas in. 

 
 FÖRSIKTIGHET 

  

 Risk för förgiftning på grund av emission av insugna avgaser. 

► Säkerställ att inga avgaser kan sugas in innan lyftmaskinen startas. 

 

 
 FÖRSIKTIGHET 

 

 

 Risk för ögonskador 

 Alla vakuumgeneratorer producerar en frånluftsström. Beroende på 

omgivningsluftens renhet kan den här frånluften innehålla partiklar som 

med hög hastighet tränger ut ur frånluftöppningen och kan skada 

människor i ansiktet och ögonen. 

 

 

► Titta inte in i frånluftströmmen. 

► Bär skyddsglasögon. 
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 Personlig skyddsutrustning 

 
Bär alltid lämplig skyddsutrustning! 
 

 Installation/urdrifttagning och kassering av lyftmaskinen 

• Skyddsskor (enligt EN 20345 säkerhetsklass S1 eller bättre) 

• Fasta arbetshandskar (enligt EN 388 säkerhetskategori 2133 eller bättre) 

• Industrihjälm (enligt EN 397) 

• Hörselskydd (enligt EN 352 klass L eller högre) 

• Ytterligare skyddsutrustning anpassad till situationen eller föreskriven i nationella föreskrifter. 
 
 

 

 Användning av lyftmaskinen 

• Skyddsskor (enligt EN 20345 säkerhetsklass S1 eller bättre) 

• Fasta arbetshandskar (enligt EN 388 säkerhetskategori 2133 eller bättre) 

• Industrihjälm (enligt EN 397) 

• Ytterligare skyddsutrustning anpassad till situationen eller föreskriven i nationella föreskrifter. 

 Störningsavhjälpning/underhåll av lyftmaskinen 

• Skyddsskor (enligt EN 20345 säkerhetsklass S1 eller bättre) 

• Fasta arbetshandskar (enligt EN 388 säkerhetskategori 2133 eller bättre) 

• Skyddsglasögon (klass F) 

• Hörselskydd (enligt EN 352 klass L eller högre) 

• Ytterligare skyddsutrustning anpassad till situationen eller föreskriven i nationella föreskrifter. 
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2 Produktbeskrivning 

 Delar  

STEINMAGNET STANDARD (SM-600) 

 
 

 

 
Pos. Beskrivning  Pos. Beskrivning 

1 Krankrok (ingår inte i leveransomfånget)  12 Smutsfilter 
2 Upphängning  13 C--skena till sugplatta (ingår inte i 

leveransomfånget) 
3 Vakuummanometer  14 Last (stenplatta) 
4 Handskjutventil  15 Lastsäkringskedja  
5 Röd blixtlampa  16 Kedjebox 
6 Strömbrytare (med 3 lägen)  17 Avtappningsventil 
7 Laddningsindikator batteri  18 Siktglas 
8 Kåpa med säkerhetslagring  19 Fästhål sugplatta 
9 Vakuumpumpar  21 Ladduttag 
10 Sugplatta (ingår inte i leveransomfånget)  22 Handtag 
11 Batteri  23 Lock 

 

1 

2 

3 

9 

5 

7 

4 

14 

10 

15 

13 

16 
18 

17 

9 

11 

6 

19 

21 

22 

23 
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STEINMAGNET POWER (SM-600-POWER / SM-600-POWER-FFS) 

 

 

 

 
 

Pos. Beskrivning  Pos. Beskrivning 
1 Krankrok (ingår inte i leveransomfånget)  13 C--skena till sugplatta (ingår inte i 

leveransomfånget) 
2 Upphängning  14 Last (stenplatta) 
3 Vakuummanometer  15 Lastsäkringskedja  
4 Manöverknappar  16 Kedjebox 
5 Röd blixtlampa  17 Avtappningsventil 
6 Strömbrytare (med 3 lägen)  18 Siktglas 
7 Laddningsindikator batteri  19 Fästhål sugplatta 
8 Kåpa med säkerhetslagring  20 Drifttimmeräknare 
9 Vakuumpumpar  21 Ladduttag 
10 Sugplatta (ingår inte i leveransomfånget)  22 Handtag 
11 Batteri  23 Lock 
12 Smutsfilter    

1 

2 

3 

9 

5 

7 

4 

14 

10 

15 

13 

16 
18 

17 

9 

12 

11 

6 

20 

19 

21 

22 
23 
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 Manöverelement 

  

Steinmagnet Standard 

SM-600-POWER              

Steinmagnet Power 

        SM-600-POWER      |       SM-600-POWER-FFS  

 

Suga fast last 

 
 

 

 
 

Tillval radiostyrning

 

Tryck på spärrknappen för att samtidigt skjuta 

handskjutventilen! 
 

 

 

Lossa last 

 
 

 

 

 

 

 

Tillval radiostyrning 

 

Tryck på spärrknappen för att samtidigt skjuta 

handskjutventilen! 

Lossa lasten genom att trycka på båda knapparna 

samtidigt. 

 
  

Spärrknapp 

Spärrknapp 
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 Typskylt 

 

Typskylten används för identifikation av maskinen. Uppgifterna på typskylten ska alltid 
anges vid beställning av reservdelar, garantianspråk och övriga frågor om maskinen. 
Typskylten sitter på lyftmaskinens utsida och är fast förbunden med den.  

 
Följande uppgifter finns på typskylten: 

• Maskintyp 

• Artikelnummer  

• Uppdragsnummer 

• Serienummer 

• Tillverkningsår 

• Egenvikt 

• Bärkraft 

• Spänning 

 Vakuumgenerator 

En eller två vakuumgeneratorer kan aktiveras med hjälp av strömbrytaren för generering av vakuum. 

1 vakuumpump: Längre batteritid 
2 vakuumpumpar: Kortare sugtid och högre luftflöde 
 
Om undertrycket sjunker under –0,53 bar kopplas vakuumpumparna automatiskt in och ser till att 
undertrycket åter blir –0,66 bar. 

  Sugplattor 

Sugplattorna (ingår inte i leveransomfånget) används för att suga fast lasten (se även kapitel 5.3). Endast 
föremål med jämn och tät yta är lämpade att lyftas med den här maskinen. 

 Säkerhetsanordningar 

Lyftmaskinen förfogar över följande säkerhetsanordningar 

 Röd blixtlampa (övervakar vakuum under drift och energibortfall) 

 Vakuumbrytare 

 Manometer med röd riskområdesindikator 

 1 vakuumlagring  

 Lastsäkringskedja 

Kontrollera säkerhetsanordningar (underhållsintervall se kap. 9.2). 
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3 Tekniska data 

 
Standard 
SM-600 

Power 
SM-600-POWER /-POWER-FFS 

Max. bärlast* 600 kg 

Egenvikt (utan sugplatta) ca 34 kg ca 35 kg 

Volym säkerhetslagring ca 2,5 l 

Vakuumpumpens sugeffekt   

Omkopplarläge 1 (1 pump körs) 29 l/min 52 l/min 

Omkopplarläge 2 (2 pumpar körs) 58 l/min 104 l/min 

Max. sluttryck 500 mbar vakuum 

Temperatur användningsområde +3 °C till 40 °C 

Spänning 12 V DC 

Strömförbrukning   

Omkopplarläge 1 (1 pump körs) 3,8 A 4,5 A 

Omkopplarläge 2 (2 pumpar körs) 7,6 A 9,0 A 

Transportmedium Omgivningsluft 

 

 

*) Den maximala bärlasten hos lyftmaskinen beror på sugplattan (ingår inte i 
leveransomfånget, se även kap. 5.3) 

 

 
 FARA 

  

 Olycksrisk på grund av att bärlasten överskrids 

► Den tillåtna bärlasten hos transport- eller lyftmedlet (t.ex. kran, 
kättingstalja, byggfordon) och lyftdonet måste vara minst så stor som 
summan av lyftmaskinens egenvikt och bärlasten. 

 

 Tekniska data för radiostyrning 
(endast SM-600-POWER-FFS) 

 
Power 

SM-600-POWER-FFS 

Frekvensband 2405-2480 MHz 

Antal kanaler 16 (kanal 11-26) 

IP-kod 67 

Drifttemperatur -20 – +55 °C / -4 – +130 °F 
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4 Leverans, förpackning och transport 

 Leverans 

 Leveransomfång 

Det exakta leveransomfånget framgår av beställningsbekräftelsen. Vikter och mått framgår av 
leveransdokumenten. 
 

 

Bruks- och underhållsanvisningen är en del av lyftmaskinen och ska alltid finnas 
tillgängliga på alla platser där maskinen används. 

 

 Kontrollera fullständighet 

Kontrollera att den samlade leveransen är fullständig enligt medföljande leveransdokument! 
 

 Rapportera skador 

Informera omedelbart speditören och Probst GmbH om skador som upptäcks vid leveransen till följd av 
bristfällig förpackning eller på grund av transporten.  

 Förpackning 

Lyftmaskinen levereras packat på en pall. 
 

 

Förpackningsmaterialet ska kasseras enligt landspecifika lagar och riktlinjer. Markerade 
transporthjälpmedel och säkringar måste avlägsnas. 

 Transport 

 
 VARNING 

 

 

 

 Risk för personskador på grund av felaktig transport och lossning 

 Följden blir person- och sakskador. 

► Endast personal med säkerhetsteknisk utbildning och utbildning i att köra 
transporttruckar får lossa och transportera maskinen.  

► Använd tillräckligt dimensionerade lyftdon och tillbehör. 

► Transportgods måste säkras enligt landspecifika förskrifter (BAG-riktlinjer 
Tyskland).  

► Personlig skyddsutrustning. 
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 Lossa lyftmaskinen från pallen 

Öppna förpackningen försiktigt! 
Vid användning av kniv eller klingor för att öppna måste man vara försiktigt så att inga komponenter 
skadas.  
Lossa nu försiktigt lyftmaskinen! 
 

 
 FÖRSIKTIGHET 

  

 Tunga komponenter på pallen 

 När förpackningen öppnas kan delar ha flyttat på sig och falla ner. Det kan 
leda till kläm- och skärskador.  

► Använd skyddsskor (S1).  

 Arbetshandskar (säkerhetskategori 2133)! 

 

 OBS! 

  

 Felaktig upptagning av systemet ur transportlådan 
  Skador på systemet 
 

► Använd inget våld. 

► Beakta anvisningarna om hur systemet ska avlägsnas från transportlådan. 

5 Idrifttagning 

 

Före första idrifttagning måste de manöversteg som beskrivs i det följande 
kontrolleras av en kvalificerad fackman och kapitel 1.10 (om krav och anvisningar 
för installations-. underhålls-, och operatörspersonal) ska läsas. 

 Verktygslista 

Inga verktyg behövs för installationen. 

 Sätta fast lyftmaskinen 

 
 VARNING 

  

 Risk för avslitning på grund av felaktig montering 

 Personer skadas eller mister livet grund av nedfallande delar! 

► Lyftmaskinen får bara sättas fast i fästöglorna! 

► Den tillåtna bärlasten hos transport- eller lyftmedlet (t.ex. kran, 
kättingstalja, byggfordon) och lyftdonet måste vara minst så stor som 
summan av lyftmaskinens egenvikt och bärlasten. 

► Det transport- eller lyftmedel samt det lyftdon som används måste vara i 
felfritt skick! 
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 Montera sugplattan på lyftmaskinen  

Sugplatta och fastsättningsmaterial ingår inte i leveransomfånget. 

 
 FARA 

  

 Olycksrisk på grund av igångsättning av misstag 

► Stäng av lyftmaskinen innan sugplattan monteras! 

 
 FARA 

  

 Olycksrisk på grund av olämpligt fästmaterial. 

► Kunden bestämmer vilken sugplatta som ska användas beroende på lasten 
(yta, täthet, vikt).  
Det åligger kunden att kontrollera den statiska hållfastheten och 
hållkrafterna i relation till det uppnådda vakuumet samt följa 
säkerhetsfaktorerna. Här ska man utgå ifrån standarden SS EN 13155 i dess 
gällande version vid tiden för monteringen. 

► Sugplattan måste monteras med lämpligt fastsättningsmaterial. 

• 2 gängstänger M12 – 4.6, längd 247 mm 

• 2 ringmuttrar DIN 582 E – M12 – C15 förzinkade 
 

 

 

Fastsättningsmaterial sugplatta (ingår inte i leveransomfånget) 

Pos. Beskrivning  Pos. Beskrivning 
10 Sugplatta   23 Gängstång 
13 C-skena   24 Fästjärn 
22 Ringmutter    

13 

22 

23 

24 

10 

22 
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1. Skruva in gängstängerna i fästjärnet så att gängorna är helt inskruvade. 

2. För in båda gängstängerna underifrån in i fästhålen i huset så att de sticker ut på husets ovansida. 

3. Skruva på ringmuttrarna löst 2–3 gängor på gängstängerna. 

4. Skjut sugplattans C-skena från sidan över fästplattan. 

5. Positionera sugplattan centralt. 

6. Dra åt ringmuttrarna ordentligt och kontrollera att sugplattan sitter fast. 

7. Anslut sugplattans vakuumslang. 

8. Kontrollera tätheten (se kap. 9.5.3). 

 

9. Kontrollera alla säkerhetsanordningar före arbete med laster. 

 

 

Installationen av lyftmaskinen är avslutad när minst 3–4 testkörningar med en last 
har genomförts utan problem. De kontroller före idrifttagning som krävs i Europa 
enligt SS-EN 13155 täcks av en typprovning. 

 Byta sugplatta 

1. Ställ ner lyftmaskinen på en ren och plan yta. 

2. Stäng av lyftmaskinen. 

3. Avlägsna vakuumslangen. 

4. Lossa ringmuttrarna. 

5. Lyft lyftmaskinen och håll fast sugplattan. 

6. Sätt fast den nya sugplattan på lyftmaskinen (se kap. 5.3). 

7. Förvara den sugplatta som inte används på lämplig plats (se kap. 7). 

 Energiförsörjning 

Lyftmaskinen får sin matning från ett inbyggt batteri. En extern energiförsörjning under drift behövs inte. 
 

 

En batteriladdning räcker ungefär en arbetsdag.  

För att lyftmaskinen alltid ska vara redo för drift måste batteriet laddas efter 

varje arbetsinsats. 

Batteriet kan laddas permanent. 

Dessutom kan man ha ett reservbatteri redo (anvisningar om batteribyte finns i 

kap. 9.2). 
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6 Drift 

 

Anvisningar om uthyrning/utlåning: 
Vid uthyrning/utlåning av lyftmaskinen måste ovillkorligen den tillhörande 
originalbruksanvisningen medfölja (om ett annat språk talas i användningslandet 
ska dessutom en översättning till detta språk medfölja originalbruksanvisningen)! 

 

 Allmänna säkerhetsanvisningar vid drift 

 
 VARNING 

 

 

 Underlåtenhet att följa de allmänna säkerhetsanvisningarna i löpande 
drift  Följden blir skador på personer och system. 

► Endast utbildad personal som har läst och förstått bruks- och 
underhållsanvisningen får använda systemet.  

 

 
 VARNING 

 

 

 Risk för personskador på grund av högt undertryck och hög volymström 

 Hår, hud, kroppsdelar och kläder kan sugas fast. 

► Använd åtsittande kläder och hårnät. 

► Titta inte in i suganslutningen. 

► Grip inte in i suganslutningen. 

► Håll kroppsöppningar på avstånd. 
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 VARNING 

 

 

 Fara på grund av nedfallande föremål 

 - om undertrycket försvinner 

 - om lasten skärs av genom kollision 

 
- om delar upphör att fungera på grund av överbelastning eller 

otillåtna modifieringar 

 Personer träffas, skadas eller mister livet! 

► Inga personer får uppehålla sig i lastens riskområde. 

► Flytta aldrig lasten över andra personer. 

► Före transport måste motsvarande skyddsutrustning användas. 

► Arbeta endast med fri sikt över hela arbetsområdet. 

► Ha uppsikt över andra personer i arbetsområdet! 

► Släpp inte handtaget på lyftmaskinen medan lasten är upplyft. 

► Dra eller släpa aldrig laster snett. 

► Dra aldrig låst fastsittande last med lyftmaskinen. 

► Sug bara fast och lyft lämpliga laster (kontrollera egenstabilitet och täthet 

genom prov). 

► Operatören/maskinägaren måste säkra arbetsområdet. De personer och 

anordningar som behövs ska ställas till förfogande under lyft-

/transportförloppet. 

► En sugplattas tillåtna bärlast får inte överskridas. 

► Placera inga föremål på lyftmaskinen. 

► Vid användning får vakuumet inte kopplas från. 

 

 ► Lasten får endast lyftas och transporteras med användning av 
lastsäkringskedjan. 

 

 
 
 
 
 

 
Förbud 

 ► Den här maskinen får endast användas på låg höjd ovanför marken. 
Den fastsugna lasten måste omedelbart sänkas ner till strax över 
marknivån (ca 20 – 30 cm) efter att den har lyfts upp (till exempel från en 
pall eller lastbil). Sedan måste lasten säkras med lastsäkringskedjan och 
först därefter transporteras till avsedd plats. 
Transportera lasten på så låg höjd som möjligt (rekommendation ca 0,5 m 
ovanför marken). 

Det är förbjudet att svänga maskinen över personer. Livsfara! 
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 Kontroller före arbetsstart 

 
 VARNING 

  

 Fara på grund av nedfallande föremål. 

► 1. Kontrollera batteriets laddningsstatus (indikator pos. 7, för byte 
av batteri, se kap. 9.2). 

• Batteriet är fulladdat när laddningsindikatorn visar GRÖNT under 
de första 10 sekunderna efter tillkoppling.  

• Efter 10 sekunder kan laddningsindikatorn växla till GULT.  

• Lyftmaskinen kan användas. 

• Ladda batteriet före användning om laddningsindikatorn visar 
GULT eller RÖTT direkt efter tillkoppling. 

• En batteriladdning räcker ungefär en arbetsdag. 

• För att lyftmaskinen alltid ska vara redo för drift måste batteriet 
laddas efter varje arbetsinsats. 

• Batteriet kan laddas permanent. 
2. Kontrollera sugplattans tillstånd. 
3. Säkerställ att sugplattan sitter ordentligt fast. 
4. Kontrollera säkerhetsanordningarna (se kap. 2.6). 
5. Kontrollera smutsfiltret och byt vid behov. 
6. Kontrollera kondensvatten och tappa av vid behov (se kap. 9.7). 
7. Säkerställa att det transport- eller lyftmedel (t.ex. kran, 

kättingstalja, byggfordon) och lyftdon som används är lämpliga 
(max. bärlast se kap. 3). 

 Agerande i en nödsituation 

En nödsituation föreligger i följande fall: 

• Vakuumtillförseln slutar att fungera (t.ex. energibortfall → vakuumgenereringen kopplas från). En 
inbyggd lagring upprätthåller i detta fall undertrycket under en kort säkerhetstid (beroende på 
lastytans täthet). 

• Vid ett läckage (t.ex. slangen går sönder). 

• Vid krafter som uppstår vid en kollision. 

• Om vakuumnivån faller under -0,6 bar i manometerns röda område under manövrering av lasten. 
 

 
 VARNING 

 

 

 Risk för personskador på grund av att vakuumnivån faller vid 
energibortfall resp. bortfall av vakuumgenereringen.  

 Person kan klämmas eller skadas.  

► Vid en fara måste operatören omedelbart slå larm. 

► Gå aldrig in i riskområdet. 

► Ställ om möjligt ner lasten säkert. 
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 Tillval radiostyrning 

Radiostyrningen har kontrollerats och motsvarar gränsvärden för en digital maskinen i klass B enligt del 15 i 
FCC-bestämmelserna. Dessa gränsvärden ska garantera ett rimligt skydd mot skadliga interferenser i 
bostadsområden. 
Radiostyrningen genererar, använder och utstrålar högfrekvensvågor som kan leda till störningar i 
radiotrafik om de inte används i överensstämmelse med anvisningarna.  
Det finns dock ingen garanti för att ingen interferens uppträder i en viss installation. Om radiostyrningen 
utlöser interferenser vid radio- eller tv-mottagning, vilken kan fastställas genom från- och 
tillkoppling av radiostyrningen, rekommenderas att avhjälpa interferensen genom en eller flera av följande 
åtgärder: 

• Rikta in mottagarantennen eller omplacera den. 

• Öka avståndet mellan radiostyrningen och mottagaren. 

• Konsultera erfarna radio-/tv-specialister. 
 

 
 FÖRSIKTIGHET 

  

 Risk för personskador på grund av okontrollerade rörelser hos 
lyftmaskinen 

► Ha alltid uppsikt över transportväg och last!  
Arbeta endast med god sikt över hela arbetsområdet. 

► Säkerställ att ingen person befinner sig i riskområdet innan lassen lossas. 

 Lyfta last – fastsugning  

 
 VARNING 

  

 Risk för personskador på grund av nedfallande last   

► Säkra lasten med hjälp av lastsäkringskedjan före varje transportförlopp. 

► Lyft lasten först vid ett vakuumvärde på -0,6 bar (manometernålen i grönt 
område). Hållkraften är annars inte tillräcklig. 

► Lyft och sänk aldrig lasten med ryckiga rörelser. 

► Last med fuktig, våt, oljig, isig, smutsig, dammig yta eller med yta som på 
annat sätt minskar friktionen måste rengöras innan den sugs fast!  

► Sugplattas maximala bärlast får inte överskridas. 

 
  



 

30/41 

 

 
 VARNING 

 

 

 
Risk för personskador på grund av okontrollerade rörelser hos 
lyftmaskinen 

► Lyft alltid lasten vid tyngdpunkten. 

► Lasten måste vara lös. 

► Lasten får inte sitt fast. 

► Lasten får inte luta. 

 

 

Suga fast last 

 
 

Steinmagnet Standard 

SM-600 

Steinmagnet Power 

      SM-600-POWER         |    SM-600-POWER-FFS 

 

Tryck på spärrknappen för att samtidigt skjuta 
handskjutventilen! 

 

Tillval radiostyrning 
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1. Placera lyftmaskinen vid lastens tyngdpunkt.  

2. Säkerställ att sugplattans hela yta sitter fast på lasten. 

3. Säkra lasten med hjälp av lastsäkringskedjan: 

• Lyft den fastsugna lasten ca 20-30 cm. 

• För in lastsäkringskedjan under lasten (kasta den under).  

• Fara: fatta ALDRIG med händerna under lasten (stenplattan) → klämrisk! 

• Sätt fast lastsäkringskedjan på maskinens andra sida. 

• Lastsäkringskedjan måste ligga tätt runt lasten (se följande bild) så att den hålls fast av kedjan vid 

ett vakuumbortfall. 

• Lastsäkringskedjan får aldrig slacka under lasten eftersom lasten kan falla ner vid vakuumbortfall 

(t.ex. på grund av energibortfall) → Olycksrisk! 

4. Undvik sneda vinklar. 

5. Koppla till energiförsörjningen.  

→ blixtlampan i drift tills -0,6 bar är uppnått. 

6. Använd manöverelementet (se bild ovan beroende på modell). 

7. Iaktta manometern. Lyft lasten när ett undertryck på -0,6 bar är uppnått (manometernålen i grönt 

område). 

            

 Förflytta last 

 
 VARNING 

  

 
Risk för personskador på grund av okontrollerade rörelser hos 
lyftmaskinen 

► Använd handtaget vid förflyttning av lasten.  
Håll säkerhetsavstånd. 

► Ha alltid uppsikt över transportväg och last!  
Gå inte framför lasten!  
Snubbelrisk!  
Vid stopp av den horisontella förflyttningsrörelsen pendlar lasten framåt. 

► Transportera alltid lasten så nära marken som möjligt och anpassa 
transporthastigheten efter förhållandena. 

► Ryckig förflyttning av lyftmaskinen är förbjudet eftersom vrid- och 
pendelrörelser kan uppstå i maskinen. 
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 VARNING 

  

 Risk för personskador på grund av nedfallande last   

► Förflytta aldrig lyftmaskinen med fastsugen last över ojämnt underlag. 

 Sätta ner last – lossning  

 
 VARNING 

 

 

 Risk för personskador på grund av att delar välter  

► Sänk ner lasten försiktigt (ca 20–30 cm till marken), lossa 
lastsäkringskedjan och dra fram den under lasten. 

Fatta aldrig tag med händerna under lasten (stenplattan)! Klämrisk! 

Lägg tillbaka lastsäkringskedjan i kedjeboxen igen. 

Lasten måste stå säkert på marken eller in lämplig avställningsanordning 
innan den får lossas från lyftmaskinen. 

► 

 
Vid behov måste lasten säkras mot att glida eller välta innan den får lossas 
från lyftmaskinen.  

 

 ► 
 

Om lasten har fångats upp lastsäkringskedjan måste kedjan kontrolleras 
fackmässigt och vid behov bytas ut. 
Skadade lastsäkringskedjor får inte användas igen! 

 

 

Lossa last 

 
 

Steinmagnet Standard 

SM-600             

Steinmagnet Power 

      SM-600-POWER         |     SM-600-POWER-FFS              

 

 

 

 

 

Tillval radiostyrning 

 

Tryck på spärrknappen för att samtidigt skjuta 

handskjutventilen! 

Lossa lasten genom att trycka på båda knapparna 

samtidigt. 

Spärrknapp 
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1. Sänk lasten och lägg ner den säkert på en fri, plan yta.  

2. Säkerställ att lasten inte kan glida eller välta. 

3. Använd manöverelementet vid nedsättning (se bild ovan beroende på modell) 

Lasten lossas. Lyftmaskinen kan lyftas upp igen. 

 Parkera lyftmaskin 

Kortvarig nedställning av lyftmaskinen i frånkopplat tillstånd kallas parkering. 
 
Tillvägagångssätt: 
1. Koppla från energitillförseln. 

2. Avtappa vid behov kondensvatten (se kap. 9.7). 

3. Låt lyftmaskinen hänga i en säker position i transport- eller lyftmedlet (sätt inte ner den på lasten). 
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7 Förvaring  

Möjliga korrekta förvaringsalternativ när lyftmaskinen inte används: 
 

• Låt lyftmaskinen hänga eller 

• förvara den stående 
VIKTIGT! Demontera först sugplattan och förvara den separat. 

 

 OBS! 

  

 Skada på suggripen 

 Sugar deformeras, åldras i förtid och upphör att fungera. 

► 
Förvara sug och suggrip enligt förvaringsrekommendation för delar av 
elastomerer. 

 
Förvaringsrekommendation för delar av elastomerer 
Påverkan av ozon, ljus (särskilt UV), värme, syre, fukt och mekanisk påverkan kan förkorta livslängden hos 
gummiprodukter. Förvara därför gummidelar svalt (0 °C till + 15 °C, dock max. 25 °C, mörkt, torrt, dammfritt, 
skyddade från väder, ozon och dragluft samt spänningsfritt (t.ex. lämplig stapling utan deformering). 
 
Säkerställ att det inte finns något kondensvatten maskinen (siktglas pos. 18). Avtappa vid behov 
kondensvatten (se kap. 9.7).  
  

18 
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8 Störningsavhjälpning 

Lyftmaskinen får endast installeras, underhållas och repareras av kvalificerade fackmän och mekaniker. Se 
kapitel 1.10 Maskinägarens skyldigheter. 

 

Kontrollera ovillkorligen säkerhetsanordningarna efter reparations- eller 
underhållsarbeten enligt beskrivning i kapitel 9.5 Kontrollera säkerhetsanordningar. 

 
Gå igenom följande lista för att hitta och åtgärda felet om det inte går att lyfta lasten. 

Fel Orsak Åtgärd 

Vakuumgenereringen 
arbetar inte 

Batteri tomt eller defekt Ladda eller byt batteri (se kap. 9.2) 

Kontakten på batteriet inte ansluten Anslut kontakten 

Vakuumgenereringen 
arbetar, undertryck på 
-0,6 bar uppnås inte 

Sugplattans tätningsläpp är skadad Byt sugplatta 

Lasten har sprickor, ursparningar eller 
är porös 

Det går inte hantera lasten med den 
här lyftmaskinen 

Manometern är defekt Byt manometer 

Slang/skruvkopplingar otäta Byt/täta komponenter 

Vakuumomkopplaren 
felinställd/defekt 

Kontakta kundtjänst 

Filtret är smutsigt Blås rent eller byt ut filtret 

Filtret inte stängt Stäng filtret 

Slang/skruvkopplingar otäta Byt/täta komponenter 

Strömbrytaren i position I (endast en 
vakuumpump körs) 

Sätt strömbrytaren i position II (två 
vakuumpumpar körs) 

Vakuumgenereringen 
arbetar men suger inte 

Handskjutventil i position ”lossa” Flytta handskjutventilen till position 
”suga fast last” 

Handskjutventilen defekt Kontakta kundtjänst 

Blixtlampan blinkar men 
undertrycket faller under 
-0,48 bar 

Lasten har sprickor, ursparningar eller 
är porös 

Det går inte hantera lasten med den 
här lyftmaskinen 

Tätningsläppen är skadad Byt ut sugplattan 

Slang defekt/skruvkopplingar otäta Byt ut komponenter 

Vakuumomkopplaren 
felinställd/defekt 

Kontakta kundtjänst 
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9 Underhåll 

 Allmänna anvisningar 

Lyftmaskinen får endast installeras, underhållas och repareras av kvalificerade fackmän och mekaniker. Se kapitel 1.10 
Maskinägarens skyldigheter. 

 

 
 VARNING 

 

 

 Olycksrisk på grund av underhåll av systemet av outbildad personal 

 Följden blir allvarliga personskador 

► Endast utbildad personal som har läst och förstått bruks- och underhållsanvisningen 
får underhålla systemet.  

 

 
 VARNING 

 

 

 Olycksrisk på grund av slitna och inte underhållna delar 

 På grund av slitna och inte underhållna delar kan skador uppstå som kan leda till att 
lyftmaskinen slutar att fungera eller till allvarliga olyckor.  

► Följ de drift-, underhålls- och reparationsanvisningar som föreskrivs i den här bruks- 
och underhållsanvisningen.  

 Byta batteri 

När batteritiden försämras måste batteriet bytas ut. 
Tillvägagångssätt:  

1. Koppla från maskinen. 
2. Öppna locket (med en stor skruvmejsel). 
3. Lossa kontakten. 
4. Ta ut batteriet. 
5. Sätt fast polkabeln på det nya batteriet.  

Kontrollera att polerna är rättvända:  
RÖD = PLUSPOL 
SVART = MINUSPOL 

6. Sätt i batteriet. 
7. Anslut kontakten. 
8. Stäng locket och lås det med skruvmejseln. 
9. Kassera det förbrukade batteriet på korrekt. 

 Vakuumgenerator 

Se medföljande bruksanvisning till vakuumpumpen (bilaga). 
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 Sugplattor/tätningsläppar 

• Rengör tätningsläpparna från fastsittande föremål och smuts såsom sand, stenpartiklar och damm minst en gång i 

veckan.  

• Rengör skumgummit med tryckluft och/eller vattenstråle eller tvålvatten. 

• Byt omedelbart ut skadade eller slitna sugplattor (sprickor, hål, vågbildning). 

• Byt alltid ut sugplattor i sin helhet! 

 

Tips:  
Genom uppvärmning blir det enklare att lossa sugplattans skruvkoppling!  

 
Täta sugplattans anslutning igen när den skruvas fast! 

 Kontrollera säkerhetsanordningar 

Kontrollera säkerhetsanordningarna (se kap. 2.6) för varje arbetsskift (vid avbruten drift) eller en gång i veckan (vid 
kontinuerlig drift). 

 Kontrollera blixtlampa  

Koppla till vakuumgenereringen. 
Placera lyftmaskinen på en last med tät och slät yta och sug fast lasten. 
 

 
 VARNING 

  

 
Risk för personskador på grund av nedfallande last om undertrycket 
försvinner 

 Lasten kan lossna och falla ner under kontrollen.  

► Sug bara fast lasten, lyft den inte. 

 

Lyft tätningsläppen på sugplattan lätt när undertrycket har byggts upp för att simulera en otäthet. 
Undertrycket på manometern minskar. När undertrycket sjunker under -0,43 bar tänds blixtlampan. 
 

 
 VARNING 

  
 Risk för personskador på grund av nedfallande last   

► Vakuumbrytaren är inställd på fabrik och får aldrig ändras.  

 Kontrollera sugslangar och slangklämmor 

Kontrollera att alla sugslangar och slangklämmor sitter ordentligt fast och dra åt vid behov. 

 Kontrollera täthet 

Genomför en täthetskontroll varje månad. 
1. Ställ sugplattan på en tät och plan yta (t.ex. en plåt). 
2. Koppla till vakuum.  
3. Sug fast lasten men lyft den inte (se kap. 6.5). 
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 VARNING 

  

 
Risk för personskador på grund av nedfallande last om undertrycket 
försvinner  

 Lasten kan lossna och falla ner under kontrollen.  

► Sug bara fast lasten, lyft den inte. 

 
1. Vänta tills undertrycket är ca -0,6 bar. 
2. Koppla från vakuumpumpen. Undertrycket får falla maximalt 0,1 bar inom 5 minuter. 
3. Lossa lasten efter kontrollen (se kap. 0). 

 

Åtgärda bristen innan maskinen tas i drift. Koppla från maskinen och åtgärda brister som uppstår under drift. 

 Filter 

Kontrollera båda smutsfiltren minst en gång i veckan. Byt ut filtren om de är mycket smutsiga. 
 
Tillvägagångssätt: 

1. Öppna locket. 

2. Lossa slangklämman och ta ut filtret. 

3. Sätt i ett nytt filter och sätt fast med slangklämman. 

4. Stäng locket igen. 

5. Kontrollera tätheten (se ovan). 

 Tappa av kondensvatten 

På grund av luftfuktigheten uppstår kondensvatten vid vakuumgenereringen. Kondensvattnet måste tappas av minst en 

gång per dag. Kontrollera siktglaset (18). 

Tillvägagångssätt: 

1. Öppna avtappningsventilen (pos. 17) och låt kondensvattnet rinna ur. 

2. Stäng avtappningsventilen 
 
 

18 

17 
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 Underhållsplan 

 Mekanik 

 
Nedan nämna intervall bör förkortas vid svåra användningsförhållanden. 

 

Intervall 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 alla länkar, gejder, bultar och kugghjul (om tillämpligt) 

fungerar felfritt och justera eller byt ut vid behov. 

 

 Övriga komponenter 

 
Den årliga kontrollen ska utföras av en sakkunnig (se kap 1)). 

 
 

 Intervall 

 Varje dag Varje vecka Varje 
månad 

Varje 
halvår 

Varje år  

Kontrollera säkerhetsanordningar: 

– Manometer OK? 
 – Varningsanordning fungerar vid korrekt under-

/övertryck? 

X    X 

Kontrollera filter, byt vid behov  X   X 

Kontrollera batteriladdning (indikator pos. 7) X    X 

Byt batteri vid behov      X 

Är vakuumslangarna i gott skick (inte brutna, inte vikta, 
inga skavställen och därmed täta)? 

  X  X 

Sitter alla förbindningar fast (slangklämmor osv.)?    X X 

Är typ-, bärlast- och varningsskyltar fullständiga och 
läsliga? 

    X 

Är bruks- och underhållsanvisningen tillgänglig och är 
operatörerna förtrogna med den? 

    X 
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Kontroll av bärande delar (t.ex. upphängning, bultar, 
flänsar). Kontroll avseende sprickor, deformering, 
slitage, korrosion, funktionssäkerhet eller andra skador. 

 

    X 

Rengör/kontrollera sugplattor, inga sprickor, 
tätningsläpp homogen osv.? Byt vid behov 

 X   X 

Har provningsplaketten förnyats?     X 

Maskinens allmänna skick     X 

Täthetskontroll   X  X 

Tappa av kondensvatten  X   X 

Kontrollera lastsäkringskedjans skick 1)     X 

1) Om lasten har fångats upp lastsäkringskedjan måste kedjan kontrolleras fackmässigt och vid behov bytas ut. Skadade 
lastsäkringskedjor får inte användas igen! 

 Årlig kontroll 

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

● Motsvarande lagstadgade bestämmelser och försäkran om överensstämmelse måste 
beaktas! 

● Genomförande av sakkunnig kontroll kan även ske genom tillverkaren Probst GmbH. 
Kontakta oss på: service@probst-handling.com 

● Efter provning och felavhjälpning genomförts på maskinen rekommenderar vi att 
provningsplaketten ”Sachkundigenprüfung / Expert inspection” anbringas väl synligt 
(beställningsnr: 2904.0056+Tüv-dekal med årsangivelse). 

 

 

 

Kontrollen genom den sakkunnige ska ovillkorligen dokumenteras! 

 

Maskin År Datum Sakkunnig Företag 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

mailto:service@probst-handling.com
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 Rengöring 

Använd uteslutande kallrengöring vid rengöring av lyftmaskinen (inte tvättbensin eller frätande vätskor, slangar kan då 
bli otäta eller förstörda). Rengöring av sugplattor kan ske med tvål och varmt vatten, använd ingen kallrengöring på 
sugtätningsläpparna! 

 Reservdelar 

Vi lämnar bara garanti för originalreservdelar som levererats av oss. För skador som uppstår på grund av användning av 

reservdelar och tillbehör som inte är original upphör allt ansvar och alla garantier från Probst GmbH att gälla. 

Ange beställningsnummer, lyftmaskinens serienummer samt komponentens artikelnummer vid varje 
reservdelsbeställning (se typskylten och reservdelslistan). 
 
 

10 Urdrifttagning och kassering 

Lyftmaskinen får endast tas ur drift och förberedas för kassering av kvalificerad fackpersonal. 
 
Tillvägagångssätt: 
 
1. Skilj lyftmaskinen från transport- eller lyftmedel. 

2. Demontera batteriet och kassera det korrekt (se kap. 9.2). 

3. Demontera och kassera sugplattan. 

4. Lossa slangklämmor och demontera slangar. 

5. Demontera och kassera maskinkroppen. 

 
Kontakta ett avfallshanteringsföretag för tekniskt gods för korrekt avfallshantering med anvisning om att beakta vid 
tidpunkten gällande avfallshanterings- och miljöföreskrifter. 
Maskinens tillverkare kan hjälpa till att hitta ett lämpligt företag. 
 
 



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.com / per fax eller post 
 

 
 

 

Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.com 
71729 Erdmannhausen, Tyskland 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LG-220V/12V 

Manual 

E
N

 

Handleiding 

N
L

 

Manuel 

F
R

 

Anleitung 

D
E

 

Manual 

E
S

 
A

p
p

en
d

ix 

Automotive IP65 Charger 12V/4A – 12V/0,8A 

Användarhandbok 

S
E

 

Jean.Holderied
Schreibmaschinentext
42720351

Jean.Holderied
Schreibmaschinentext



 

1 

E
N

 
N

L
 

F
R

 
D

E
 

E
S

 
S

E
 

1. Introduktion 
 
Denna laddare har konstruerats för laddning av en 
mängd olika 12 V bly-.syra batterier som WET, GEL och 
AGM, som har ett brett användningsområde för bilar, 
motorcyklar och andra fordon. Batterikapacitet från 1,2 
Ah till 120 Ah. Fullt skydd mot omvänd polaritet och 
kortslutning säkerställer att laddningen blir mycket 
säkrare. Med hjälp av en inbyggd brytare väntar laddaren 
tills den inställningen för laddning har valts innan det 
anslutna batteriet kan laddas. 

2.Säkerhetsinstruktioner Indikatorpanel 
 

LED TILLSTÅND 

STANDBY Standby, eller stoppat på grund av en dålig 
anslutning 

<14 Ah Inställning 1 (14,4 V/0,8 A) vald 

<14 Ah Inställning 2 (14,4 V/4 A) vald 

KALL Inställning 3 (14,7V/4 A) vald 

! Omvänd anslutning upptäckt, kontrollera 
polariteten. 

LADDA Batteriet laddas 

FULL Batteripack fulladdat 
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3.Säkerhetsinstruktioner 
Laddningsinställningar, säkerheter 

[1]  VAL A V LADDNINGSINSTÄLLNING 
När knappen för laddningsinställning trycks ned 
upprepade gånger, går laddningscykeln genom följande 
sekvens.: (STANDBY) —> (<14 Ah) -+ (>14 Ah) -» 
(KALL) -* (STANDBY) ...etc. Innan ett laddningsläge är 
aktiverat, uppstår en kort fördröjning som gör det möjligt 
för användaren att fortsätta till nästa laddningsläge. När 
batteriet är fulladdat fortsätter laddaren i 
underhållsladdningsfasen även om användaren 
bestämmer sig för att ändra inställning. Detta förhindrar 
ett fulladdat batteri från att bli överladdat. 

[2] STANDBY (STANDBY) 
När den väl är ansluten till nätet, återställs laddaren 
automatiskt och förblir i standby-läge tills den aktiveras 
genom att INSTÄLLNINGS knappen trycks ned.  
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[3] LÄGE l (14,4 V/0,8 A; <14 Ah)
Denna inställning är lämplig för laddning av små batterier
med en kapacitet mindre än 14 Ah. För att ladda
batteriet, anslut laddarens utgångskabel till terminalerna
på batteriet, med rätt polaritet, och tryck sedan på
inställningsknappen bara en gång för att välja denna
inställning. Motsvarande lysdiod (> I 14 Ah) tänds efter
en kort stund, om ingen annan åtgärd utförs, den
elektroniska brytaren startar laddningscykeln med en 0,8
A ström. Om det inte förekommer några fel, fortsätter
LED lampan (LADDNING) att vara tänd under hela
laddningscykeln tills batteriet är laddat till 14,4 V. När
batteriet är fulladdat tänds LED lampan (FULL).
Underhållsladdning ser sedan till att batteriet hålls laddat.

[4] LÄGE 2 (14,4 V/4 A; <14 Ah)
Denna inställning är lämplig för laddning av batterier med
en kapacitet över 14 Ah. För att ladda batteriet, anslut
laddarens utgångskabel till terminalerna på batteriet, med
rätt polaritet, och tryck sedan på inställningsknappen två
gånger för att välja denna inställning. Motsvarande
lysdiod (> I 14 Ah) tänds efter en kort stund, om ingen
annan åtgärd utförs, den elektroniska brytaren startar
laddningscykeln med en 4 A ström. Om det inte
förekommer några fel, fortsätter LED lampan
(LADDNING) att vara tänd under hela laddningscykeln
tills batteriet är laddat till 14,4 V. När batteriet är fulladdat
tänds LED lampan (FULL). Underhållsladdning ser sedan
till att batteriet hålls laddat.
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[5] INSTÄLLNING 3 (14,7 V/4 A; COLD) 
Denna inställning är lämplig för batterier med kapacitet 
större än 14 Ah i kalla omgivningsförhållanden eller för 
laddning av vissa batterier som kräver en högre 
laddningsspänning. För att ladda batteriet, anslut 
laddarens utgångskabel till terminalerna på batteriet, med 
rätt polaritet, och tryck sedan på inställningsknappen tre 
gånger för att välja denna inställning. Motsvarande 
lysdiod (> I 14 Ah) tänds efter en kort stund, om ingen 
annan åtgärd utförs, den elektroniska brytaren startar 
laddningscykeln med en 4 A ström. Om det inte 
förekommer några fel, fortsätter LED lampan 
(LADDNING) att vara tänd under hela laddningscykeln 
tills batteriet är laddat till 14,7 V. När batteriet är ful laddat 
tänds LED lampan (FULL). Underhållsladdning ser sedan 
till att batteriet hålls laddat. 

[6] RÄDDNING A V DJUPT URLADDADE BATTERIER 
När laddaren ansluts till ett batteri upptäcker den 
batteriets spänning automatiskt. Om spänningen är inom 
ett intervall på 7,5 V till 10,5 V ändras enheten till 
inställning för puls laddning. Denna pulsladdningscykel 
upphör först när batterispänningen når 10,5 V. När den 
når denna punkt återgår laddaren till den 
laddningsinställning som användaren valt från början. 
Beroende på batteriets skick kommer detta att förbättra 
laddningsförmågan hos ett fullladdat batteri. 
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[7] SKYDD MOT DÅLIG KONTAKT 
Laddaren förblir i standby-läge i händelse av kortslutning, 
batterispänningen sjunker till under 7,5 V, kretsavbrott, 
eller anslutning med omvänd polaritet på 
utgångsterminalerna. I händelse av anslutning med 
omvänd polaritet kommer lysdioden (!) att signalera fel. 

[8] TEMPERATURSKYDD 
Om laddaren´av någon anledning blir för varm under 
laddning, kommer uteffekten att minskas automatiskt för 
att skyddas mot skador. Detta kan förlänga 
laddningscykeln. 
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4.Säkerhetsinstruktioner 
Driftsinstruktioner 
 
Läs dessa instruktioner noggrant innan laddaren börjar 
användas. 

[1] Denna laddare har konstruerats för användning i en 
normal 
220 V - 240 V 50/60Hz volts nätuppkoppling. Denna 
laddare har konstruerats för laddning av en mängd olika 
12 V bly-.syra batterier som WET, GEL och AGM, som 
har ett brett användningsområde för bilar, motorcyklar 
och andra fordon. Batterikapacitet från 1,2 Ah till 120 Ah. 

[2] Denna laddare lämpar sig enbart för laddning av 
bly/syra batterier. 

[3] Rengör batteriterminalerna. Se till att du undviker 
kontakt med ögon och hud mot korrosion. 

[4] Se till att området runt batteriet är väl ventilerat under 
laddningsprocessen. När batteriet laddas kan vätska 
bubbla upp, genererad av gasbildningen under 
laddningsprocessen. 

[5] När så är möjligt koppla ifrån batteriet från fordonet 
innan laddning påbörjas. Läs avsnitt 6 
Säkerhetsinformation för att få mer information. 
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[6] Anslut krokodilklammorna till batteriet i följande 
ordningsföljd: 
Först, anslut den positiva laddningskabeln (röd) till den 
positiva terminalen. 
Sedan ansluts den negativa (svarta) kabeln till den 
negativa terminalen. 
Det är ytterst viktigt att se till att krokodilklammorna är rätt 
fastsatta och har bra kontakt med respektive terminal, 
annars kan laddningscykeln inte slutföras. 
 
När du har kontrollerat att båda batterikablarna är rätt 
fastsatta, anslut nätsladden och välj den lämpligaste 
laddningsinställningen och börja laddningen.  Vid omvänd 
polaritet tänds lysdioden för att indikera fel. Koppla ifrån 
laddaren, rätta till polatriteten och återanslut laddaren. 
 
Lysdiodlampan (LADDNING) visar nu att batteriet laddas 
och sedan kommer lysdiodlampan (FULL) att visa att 
batteriet är fulladdat och att underhållsladdningen är 
påslagen. 
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5.Säkerhetsinstruktioner Specifikationer 
 
Ingående spänning: 220 - 240 VAC, 50/60HZ 

Ingående ström: 0,7 A rms maximum 

Batteri kollektorström 5m A maximalt (utan någon 
inspänning) 

Avstängningsspänning 14,4 V eller 14,7 V 

Laddningsström 4A eller 0,8A 

Brumspänning 150m V maximum 

Batterityp 12 V bly/syra batteri, l,2 Ah - 120 Ah 

Skyddsnivå IP65
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6. Säkerhetsinstruktioner 

Läs dessa instruktioner noggrant innan laddaren börjar 
användas. 

[1] Laddar enbart 12 V, 1,2 Ah - 30 Ah bly/syra 
laddningsbara batterier. 

 VARNING: FÖRSÖK INTE LADDA ETT ICKE 
UPPLADDNINGSBART BATTERI. 

[2] Laddaren är enbart avsedd för användning inomhus. 

[3] Denna apparat är inte avsedd för användning av 
småbarn eller människor som inte kan läsa eller förstå 
manualen om de inte är under uppseende av en ansvarig 
person som kan se till att de kan använda laddaren på ett 
säker sätt.  

[4] Förvara och använd batteriet utom räckhåll för barn 
och se till att barn inte kan leka med laddaren. 

[5] Använd inte batteriladdaren på torrcellbatterier då de 
kan sprängas och åstadkomma personskador eller 
egendomsskador. 

[6] Använd inte laddaren om någon av kablarna är 
skadad. Kontakta serviceavdelningen hos din 
återförsäljare/distributör. 



  

10 

[7] Använd inte laddaren om den visar tecken på att vara 
skadad eller är felaktig. Kontakta serviceavdelningen hos 
din återförsäljare/distributör. 

|8] Använd inte laddaren om den visar tecken på att vara 
sprucken eller är trasig. Kontakta serviceavdelningen hos 
din återförsäljare/distributör. 

[9] Öppna aldrig laddaren eller demontera den då detta 
kan resultera i elektriska stötar och göra garantin ogiltig. I 
händelse av något problem kontakta serviceavdelningen 
hos din återförsäljare/distributör. 

[10] Placera laddaren så långt bort från batteriet som 
kabeln tillåter. Placera aldrig laddaren ovanpå ett 
batteriet som håller på att laddas. 

[11[ Se till att det finns riktig ventilation och täck inte över 
batteriet under laddning. 

[12] Under laddning måste batteriet vara placerat i ett väl 
ventilerat utrymme. 

[13] Avlägsna personliga metallföremål som ringar, 
armband, halsband och armbandsur när du arbetar med 
ett bly-syra batteri. Ett batteri kan alstra 
kortslutningsström som är tillräckligt hög för att smälta 
sådana föremål, vilket kan orsaka allvarliga brännskador. 

[14] Bär alltid säkerhetsglasögon, handskar, 
skyddskläder under laddning och håll ansiktet bortvänt 
från batteriet. 



 

11 

E
N

 
N

L
 

F
R

 
D

E
 

E
S

 
S

E
 

[15] Koppla ifrån nätspänningen innan du bryter 
anslutningen till batteriet. 

[16] Explosionsrisk Ett batteri som laddas kan utveckla 
explosiva gaser. Undvik att röka eller att använda öppen 
eld i närheten av batteriet. Explosiva och brännbara 
substanser som bränsle, lösningsmedel får inte förvaras i 
närheten av laddaren eller batteriet. 

[17] Fara för kemiska brännskoador! Syran i batteriet är 
mycket korrosiv. Om din hud eller dina ögon kommer i 
kontakt med syra, skölj omedelbart den utsatta delen av 
kroppen med mycket vatten och uppsök läkare. 
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Pos. Verwendung / Use Bezeichnung / Description
Artikel-Nr.         

Part-Nr.

1

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Built-in female connector

LADEBUCHSE  für KFZ-Nornstecker 18 12 SW
2410.0404

2

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Sealing plug (el)                                                                                   

Abdeckung für Ladebuchse
2410.0405

3

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Battery lock

Batterieschloss M20-AG 28x32
4272.0354

4 SM-600

Manual slide valve for manual

switching of vacuum and compressed air

Handschiebeventil HSV 3/2 S

2307.1001

5 SM 600 Power

SM-600-POWER-FFS

Pushbutton momentary for warning device

Drucktaster für Warngerät RT 28.5
2411.0054

6
SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Pushbutton momentary red

Drucktaster rot  28.5
2411.0181

7 SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Solenoid valve EMV 

Elektromagnetventil

EMV 12 12V-DC 3/2 NO

2203.0097

8 SM-600

Vacuum pump 

Vakuumpumpe

EVE-TR-M 2.2 12V-DC

2530.0053

9 SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Timer

Betriebsstundenzähler 24V-DC-St 2420.0133

10 SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Vacuum  pump 

Vakuumpumpe

EVE-TR-M 4.4 12V-DC

2530.0061

11

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Housing SM-600

Gehäuse SM-600
4272.0356

12

SM-600

SM 600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Housing cover                                       

Gehäuseabdeckung             
4272.0357

13 SM-600-POWER-FFS

Radio remote control for switching

the equipment on and off

Funkfernsteuerung FFS

4272.0346

14

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Vacuum gauge (manometer)

Vakuummanometer VAM 67 V H-SE
2213.0015

Ersatzteilliste / Spare Parts List 
SM-600 / SM-600-POWER / SM-600-POWER-FFS



15

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

No-return valve 

Rückschlagventil RSV 10.2
2204.0027

16

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Two-way drainage valve

2/2-Wege-Kugelhanhn KVZ 8 2/2
2206.0009

17

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Vacuum/pressure switch,

Druckschalter

2290.0003

18

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Vacuum/pressure switch

Druckschalter 2290.0004

19

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Filter insert (round)

Filtereinssatz PAP VM-SM
4271.0004

20

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Hose clamp for securing smooth hoses

Schlauchschelle
2105.0111

21

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Two-ear clamp                                                                                                

2-Ohr-Schellen
2105.0066

22

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Two-ear clamp

2-Ohr-Schellen
2105.0180

23

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Chain

Sicherheitskette
2100.0009

24

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Switch closing contact

SCHALTER 250V-AC 6A 2
2411.0032

25

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Relay

RELAIS 50A 12V-DC 1U
2402.0014

26

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Warning lamp / Flash light

WARNLEUCHTE 
2418.0009

27

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Vehicle voltage monitor

Spannungsüberwachung  36x24 VM-SM
2436.0013

28

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Relay

RELAIS 40A 12V-DC 1S
2402.0008

29

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Battery

BATTERIE   167x175x125-12V-DC
2420.0008



30

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Connection cable

Verbindungskabel
4272.0355

31

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Silicone hose

Silikonschlauch
4272.0027

32

SM-600

SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

U-handle

Handtragegriff  196
2160.0020

33
SM-600-POWER

SM-600-POWER-FFS

Abdeckblech oben                                                                                                 

Top cover
4272.0386

34 SM-600
Abdeckblech oben                                                                                                 

Top cover
4272.0389
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