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Lycka till med din produkt från P. Lindberg!
Innan du installerar och använder din nya produkt
rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant.
Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad,
efter ditt köp, för hänsyn av garantin.
Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen
hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.
Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att
kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.
P. Lindberg Sverigefilial A/S

Säkerhet
•
•
•
•

Använd endast hjulmonteringsvagnen på ett plant golv.
Lås alltid låsmekanismen (F) när det flyttas ett hjul.
Stå aldrig framför hjulmonteringsvagnen när det flyttas ett hjul.
Lyft aldrig hjulmonteringsvagnen i tornet (D) och stödarmen (E), då det
endast är konstruerat för att stöda hjulet.

Beskrivning, användning, underhåll
Effektiv och säker hjulmonteringsvagn till montering, demontering och hantering
av stora däck till lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner.

Användning
Viktigt
Påfyllnadspluggen ska vara lös vid användning så luft lätt kan komma in och ut.
Om inte utluftningen är öppen vid användning kan det medföra att
komprimerad luft skjuter ut packningarna.
Hjulet monteras på vagn
• Skjut hjulmonteringsvagnen helt in omkring hjulet så att hjulet ligger tätt mot
tornet.
• Justera tornets (D) höjd nästan ned till hjulet och spänn fast den och lås (I).
Det måste finnas lite plats kvar så att hjulet kan lyftas.
• Justera stödarmen (E) nästan in till hjulet, och spänn fast den och lås (J).
Hjulet skall kunna snurra runt på rullbordet (B) vid montering.
• Om det är nödvändigt kan tornet (D) ändra lutning genom att flytta en sprint
(H) i botten av tornet.
• Pumpa med pumphandtaget (C) så rullbordet (B) klämmer ihop hjulet och
lyfter detta.
• Lås låsmekanismen (F) i närmaste hål innan hjulmonteringsvagnen med hjul
flyttas.
• När vagnen flyttas, dra i tornet (D) och i styrstagen (L). Tryck/skjut aldrig i
pumphandtaget (C).
• Pumphandtaget (C) kan flyttas till plats (K) då kan den också kan användas
som styrstång.
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Hjulet placeras

•
•
•
•
•
•
•

Lossa först låsmekanismen (F).
Om hjulet är anpassat till en maskin, kan hjulet rotera på rullbordet (B).
Fotpedalen (A) trycks ned medans man pumpar med pumphandtaget (C) för
att sänka hjulet.
Hjulmonteringsvagnen är försedd med ett lås på de bakre transporthjulen,
som används om nödvändigt.
När hjulet är fast eller flyttad till plats sänks vagnen helt.
Tornet (D) och stödarmen (E) lyfts eller vrids bort ifrån hjulet.
Hjulmonteringsvagnen kan dras/skjutas bort ifrån hjulet.

Underhåll

Om det blir nödvändigt att efterfylla olja på den dubbelverkande cylindern, görs
det genom påfyllnadspluggen.
Var noga med att pumpa ut vagnen i den bredaste positionen innan påfyllning.  

Specifikationer

Storlek: bredd x djup x höjd (totalt)
Vikt:
Max lyftkapacitet:
Hantering av däck med diameter mellan:
Hantering av däck med max bredd:
Olja:
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1300 mm x 115 mm x 1500 mm
118 kg
1200 kg
1000 mm och 2200 mm
800mm
Hydraulolja

Sprängskiss
Sikkerhedsanvisninger
Sprängskiss:

J – Lås till stödarm
Stödarm (E) använts till att
hålla hjulet lodrätt.

E - Stödarm

C

L - Styrstång
I - Lås till höjdjustering

B - Rullbord

D - Torn

G - Påfyllningsplugg
F - Låsmekanism

K - Hållare

A - Pedal

H - Sprint

Om man vill kan man justera
tornet till en annan lutning. (D)
Genom att flytta sprinten (H) i
botten av tornet.

5

Pumphandtag
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