LS Equipment Trading AB
Låsbomsgatan 29
589 41 LINKÖPING
Tel: +46 (0) 13 16 00 20
Fax: +46 (0) 13 16 00 22

Säkerhetsregler

BRUKSANVISNING

Material hanterings arm

Denna manual innehåller anvisningar och instruktioner hur operatören skall underhålla och bruka produkten. Denna folder
skall alltid vara tillgänglig för den operatör som arbetar med utrustningen.
Viktigt att tänka på:		

-

Manualen och andra dokument som medföljer produkten skall
bevaras under produktens livslängd.

-

Denna manual och eventuella dokument ingår som en del av
produkten.

-

Bruksanvisningen skall medskickas vid eventuell försäljning av
denna produkt.

-

Denna bruksanvisning måste uppdateras vid eventuella tillägg
eller förändringar.

Bruksanvisningen anger de metoder som används vid användandet av produkten. LS Equipment Trading AB ansvarar ej för
personskador eller skador på utrustningen som kan uppkomma om de föreskrifter som står i denna folder inte följts.

OBS!!!
Innan ni använder produkten, utför reparation/service på produkten, läs igenom denna folder noggrannt. Ta stor hänsyn till
alla varningstexter som nämns i detta dokument. Det finns risk för att alvarliga person- och maskinskador kan uppstå om
inte detta uppmärksammas.

www.lstrading.se
info@lstrading.se

w

w

VARNINGSTEXTER
OBS!
Information som fordrar extra uppmärksamhet.

VARNING!
Åsidosättande av denna information är förenad med livsfara eller grov personskada!

Maskinmärkning
Utrustningen är märkt med en CE-Skylt, vilket innebär att den är konstruerad, tillverkad och beskriven enligt EU:s
maskindirektiv 2006/42/EG (AFS 2008:3).

Avsedd användning
Våra kranarmar är avsedda för montering på traktorer, entreprenadmaskiner, teleskoplastare och kompaktlastare.
Redskapsfästet anger vilken typ av maskin kranarmen får monteras på.

Material Hanterings Arm
Kapacitet vid max längd (3,78m):		

650kg

Kapacitet vid min längd (1,75m):		

2200kg

ÖVERBELASTA INTE KRANARMEN!

OBS!
Innan kranarmen tas i bruk måste en besiktning tillsammans med maskin göras. Kostnader som
uppstår i samband med detta står brukaren för.

OBS!
Överbelasta inte kranarmen, maskinens lastdiagram styr belastningen. Kontrollera detta innan
användning av produkten!

VARNING!
Ingen person får vistas i maskinens arbetsområde.

VARNING!
Inga personlyft får förekomma! Ej heller montagearbeten!

VARNING!
Använd alltid alla sprintar och låsanordningar vid användande av produkten!
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OBS!
Vid användning av stroppar / kättingar, se till att de klarar av vikten av lasten!

VARNING!
Klämrisk!

VARNING!
Vid allt arbete på produkten, skall produkten/enheten vara placerad på mark i parkeringsläge!
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ALLMÄNT

Maskinmärkning
Avlägsna inte maskinskylten eller gör den oläslig! Maskinskylten är en del av redskapet!

Förebyggande underhåll av produkten
Smörj insticksbalkar med fett med jämna mellanrum, för att förhindra eventuell korrosion samt för att underlätta inskjutning
och utskjutning av konstruktionen.
Kontrollera efter varje arbetspass:
-

Kranarmens lyftytor och infästning.

-

Kontrollera så att onormalt slitage eller
deformering av produkten inte uppstått.

Konformitetsförklaring / EG - Försäkran om överensstämmelse
I enlighet med Maskindirektivet 2006 /42 / EG

Importören / Tillverkaren
LS Equipment Trading AB
Låsbomsgatan 29			

Tel:

+46 (0) 13 16 00 20

SE-589 41 LINKÖPING, SWEDEN		

Fax:

+46 (0) 13 16 00 22

Deklarerar att följande utrustning:
Produkt:			

Material Hanterings Arm, 2,2Ton

Artikelnummer:		

7051-T, 7051-E , 7051-ZM602 och 7051-NB(utan fäste)

Materialtyp:

Q345, liknande S345J2G3 (ST52-3)

Uppfyller de egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som ingår i Maskindirektivet 2006/42/EG.
Följande standarder och nationella riktlinjer betraktas:
ISO 2328:2011:

Fork-lift trucks -- Hook-on type fork arms and fork arm carriages -- Mounting dimensions

GSG 9.GSGV.:

Appliance security law

EN 292-1:

Grundläggande terminologi, metodik

pr EN 1726:

Self-propelled trucks up to and including 10.000 kg

pr EN 1551:

Self-propelled trucks over 10.000 kg

DIN EN 25817:

Arc welded joints in steel

EN 1050:

Riskbedömning
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