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v

Indledning

Denne håndbog behandler brug og vedligeholdelse af din Hookmaster. Den indeholder vigtig
information for din egen og omgivelsernes sikkerhed.

JOAB's produkter er kendetegnet af høj sikkerhed, driftssikkerhed og lang levetid. For at kunne
udnytte din Hookmaster optimalt anbefaler vi, at du læser håndbogen nøje igennem.

Håndbogen indeholder også information vedrørende fejlfinding, smøring og servicering af din
Hookmaster. Håndbogen er udelukkende baseret på originalmonteret udstyr. For ekstraudstyr
eller tilvalgsudstyr henviser vi til de pågældende leverandørers håndbøger.

JOAB fraskriver sig ansvaret for konsekvenser, der skyldes ikke professionelt udført arbejde.
Foretag aldrig nogenmodificeringer af din Hookmaster, eftersom det kan påvirke dens struk-
turelle egenskaber. Hvis der krævesmodificering, skal JOABaltid rådspørges først.

Når din Hookmaster leveres, skal det kontrolleres, at den er uskadt og fungerer korrekt. Hvis
ikke, skal du kontakte JOAB, din forhandler eller anden leverandør.

Tekniske data, konstruktioner og illustrationer, som findes i håndbogen, er ikke bindende. JOAB
AB forbeholder sig ret til at foretageændringer uden forudgående varsel.

For alle kroghejs, som sælges iSverige, gælder de generelle leveringsbetingelser.

Ved visse leverancer medfølger en CDmed uddannelsesmateriale. Den har til hensigt over-
ordnet at beskrive håndtering af JOAB's produkter, såsom kroghejs, liftdumper og Hookmaster.

Husk, at operatøren altid er ansvarlig for håndtering af Hookmaster.

© JOAB AB
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1

Om Hookmasteren

JOAB's kroghejs er universelle. De er ikkemær-
kespecifikke, men kan installerespå og benyt-
tes sammenmed køretøjer fra alle
køretøjsproducenter. Det er dog altid en for-
udsætning, at køretøjet er beregnet og kon-
strueret til at blive benyttet med kroghejs.

Kontroller altid, at køretøjet har passende
akselafstand og passende total hjulafstand.

JOAB'sHookmasters er beregnet til at trans-
portere forskellige typer lad, som er fremstillet i
henhold til svensk standard SS 3021.

Typeeksempler på sådanne er dumperlad,
flade rullelad og tanke, som vist på billederne.

Installation af kroghejs på et køretøj, som ikke
er konstrueret specielt til dette, medfører en
øget risiko for overbelastning af køretøjet.

Dette kan føre til havari og ulykker med alvorlig
personskade og/eller ejendomsskade.
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Tiltænkt og korrekt brug
Forkert eller ikke tiltænkt brug af JOAB's produkter kan føre til såvelmaterialetræthed samt unor-
malt stort slid på hydrauliksystemet og dettes komponenter. Produktets levetid kan blive redu-
ceret, og der kan opstå havari.

Kør altid medHookmasteren foldet ind,
også ved korte strækninger.

Brug ikke Hookmasteren til andet end
den er beregnet til.

Bakaltid lige indmod ladet. Løft ikke laster, der overskrider Hook-
masterensangivne specifikationer.

Hvis ladet sidder fast, skal der udvises
forsigtighed! Det er let at beskadige

Hookmasteren.
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Hovedkomponenter
Hookmasterens konstruktion består af slæde, tipperamme, krogsøjle, tippecylinder og løf-
tekrog, som er fremstillet af højstyrkestål samt hjælpecylinder til at lette tippemomentet.

A. Krogsøjle
B. Slæde
C. Tipperamme
D. Hydrauliklås
E. Tippecylinder
F. Hjælpecylinder
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Låseanordninger (tilvalg)
HvisHookmasteren har ekstraudstyr i form af
en udvendig hydrauliklåsning, er det vigtigt at
ladene har udtag i rulleladsrammen. Hvis ikke –
så køres ladene uden sikring!

Producentskilt
Alle kroghejs har et producentskilt. Infor-
mationen på skiltet skal altid angives ved rek-
lamation eller ved bestilling af reservedele hos
JOAB.

Kroghejsensproduktionsnummer er angivet
ikke kun på producentskiltet, men er også
præget på cylindertværstangen, se billede.

Konstruktion
JOAB's produkter udsættes for hårde belast-
ninger og skal derfor være nøje gennemtænkte
og af meget høj kvalitet. Alle JOAB's kom-
ponenter og konstruktioner gennemgår omfat-
tende test. Vi benytter computersimuleringer
for at finde og eliminere svage punkter og fast-
lægge lastkapacitet og levetid for alle kom-
ponenter.
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Alt udviklings- og konstruktionsarbejde og al
produktion udføresaf JOAB. Vi er ISO9001-
og ISO14001-certificerede.

En stor del af voresproduktion er auto-
matiseret. Dette sikrer høj kvalitet i frem-
stillingsprocessen.

JOAB's lakeringsanlæg opfylder alle gældende
miljøkrav.
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Ladstandard

Brug af lad, som ikke er i overensstemmelsemed standard SS 3021, kanmedføre
personskade og/eller miljøskade. JOABpåtager sig intet ansvar for konsekvenser,
som skyldesbrug af lad, som ikke er i overensstemmelsemed standard SS 3021.

JOAB's kroghejs er beregnede til håndtering af lad, som er i overensstemmelsemed den sven-
ske standard SS 3021. Nedenfor visesnogle af de vigtigere krav iSS 3021.

Indvendigemågevinge-hængsler, som fast-
gøresmod ladrammensvinkeljern.

Udtag på rulleladsrammen for hydrauliklås.

Hul i bjælke til fastgøring af lad på trailer. (Gæl-
der ikke Hookmaster).

Tilpasning til lås af ladrammenmed spyd

Ladrammen skal være udstyret med en stopb-
jælke, som forhindrer rammen i at bevæge sig
for langt frem.

Indvendige huller i længdebjælkerne til låsning
på trailer.
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Sikkerhed

Overhold alle sikkerhedsadvarsler. Manglende overholdelse af advarslerne kan føre til havari
og ulykker med alvorlig personskade og/eller ejendomsskade. Der findes yderligere information
om advarselsmærkater på køretøjet i afsnittet "Advarsler", på side 47.

Alt personale, som skal betjene kroghejsen, skal læse og overholde alle advarsler i denne hånd-
bog og på selve kroghejsen.

Før hver arbejdsdags start skal kroghejsen
inspiceres for at sikre, at der ikke findesnogen
fremmedlegemer mellem kroghejsensbevæge-
lige dele.

Kontroller at køretøjet står på et vandret og sta-
bilt underlag, før betjening af kroghejsen påbe-
gyndes. Hvis ikke kan køretøjet blive ujævnt
belastet og vælte.

Der er risiko for at køretøjet vælter, hvis det hæl-
der to grader eller mere.

Sørg altid for, at krogen, som løfter iHook-
masterensøsken, har taget korrekt fat, og kon-
troller, at den er låst. Kontroller hver gang du
henter et lad, at liftbøjlen på ladet ikke er beska-
diget.

Kør ikke lastbilenmedHookmasteren vippet
op på grund af risikoen for at kollideremed
luftbårne elledninger eller lignende. Desuden
er risikoen stor for at den vælter!
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Forsøg ikke at tippe, løfte eller læsse lad af,
hvis ikke alle køretøjets løftbare aksler er sæn-
ket. Alle løftbare aksler, hvis køretøjet har
disse, skal være sænket, når kroghejsen betje-
nes.

Foretag aldrig nogenmodificeringer af kroghejsen, eftersom det kan påvirke dens strukturelle
egenskaber. Hvis der krævesmodificering, skal JOABaltid rådspørges først.

Nødkørsel
Bemærk! Ved nødkørsel af kroghejsen er sikkerhedssystemet koblet fra. Udvis stor
forsigtighed! Når sikkerhedssystemet er koblet fra, er der meget stor risiko for per-
sonskade og beskadigelse af kroghejsen. Benyt derfor ikke nødkørselssystemet,
hvis du ikke har sat dig fuldstændigt ind i dets funktion og egenskaber.

Ved fejl på kroghejsensbetjeningssystem er
det muligt at betjene kroghejsen direkte på ven-
tilblokken, se billede overfor. Til dette formål
medfølger et nødbetjeningsgreb ved levering.
Grebet opbevaresnormalt i førerdøren.

Ved denmindste tvivl vedrørende nød-
betjening, rådspørges JOAB før nødbetjening
påbegyndes.

10
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Drift – elektriske betjeningssystemer

I dette kapitel beskrivesdrift og håndtering af kroghejsmed udelukkende elektrisk betje-
ning. For information om pneumatisk betjente kroghejs, se "Drift – pneumatiske betje-
ningssystemer", på side 19.

Kroghejsen kan betjenesmed et greb, der sidder i køretøjets førerhus, eller med en fjer-
nbetjeningsenhed (radiostyring). Fjernbetjeningsenhed er tilvalg. Der findes yderligere infor-
mation i "Fjernbetjeningsenhed", på side 23.

Elektrisk betjente systemer har en betjeningsenhedmed integreret betjeningsgreb, som kaldes
en CBW-betjeningsenhed. I trykluftsystemer sker indikering på lysdiodedisplayog betje-
ningsgrebet er en separat enhed. For yderligere information omCBW-betjeningsenheden, se
nedenfor. For yderligere information om trykluftsystemer, se "Drift – pneumatiske betje-
ningssystemer", på side 19.

CBW controller
Som det fremgår af billederne har CBW-betje-
ningsenheden både displayog betjeningsgreb, og
det benyttes til at styre alle kroghejsens funktioner.

Visse funktioner, for eksempel betjening af hydraulik-
pumpen, kan installeres i køretøjets instru-
mentpanel, enten sammenmed eller separat fra
CBW-betjeningsenheden, efter ønske.

CBW-betjeningsenheden består af nedenstående
overordnede dele.

1. Nødstop

2. Betjeningspanel

3. Betjeningsgreb

4. Fæste

5. Låseskrue til display

Nødstopknappen skal benyttes i nødsituationer. Når nødstopknappen trykkes ind, standsesalle
kroghejsfunktioner, som kan forårsage personskade. For at genoptage driften skal systemet
startes om.

CBW-betjeningsenhedensbetjeningspanel har et 2,8-tommer farvedisplay, som kan kon-
figureres. Displayet kan vise fem forskellige konfigurerbare displaybilleder. Hvert displaybillede
kan have seksbrugerdefinerede funktioner, for eksempel at tænde og slukke belysningen. Der
findes yderligere information i "Displaybilleder", på side 13.
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Med betjeningsgrebet styres kroghejsensgrundfunktioner, for eksempel tipning. For yderligere
information om betjeningsgrebets funktion, se "Betjeningsgrebsfunktioner", på side 15.

Fæstet benyttes til at montere betjeningsgrebet i førerhuset. Normalt placeresbetje-
ningsgrebet på A-stolpen på førersiden. Det er imidlertid ogsåmuligt at fastsætte betje-
ningsgrebet på førersædets højre armlæn. Dette er en ideel placering ved brugmed sneplov.

Betjeningspanel
Billedet overfor viser en oversigt over betje-
ningspanelet.

Felterne, der er markeret med hvide firkanter,
er programmerbare. Brugeren kan vælge,
hvilke funktioner de skal have. Funktionerne
aktiveresmed de tilsvarende knapper: F1-F4
samt pil op og ned. For yderligere information
om indstilling af disse funktioner, se "Funk-
tionsknapper", på side 14 nedenfor.

Funktionsikonerne (F1-F4 samt pil op og ned)
visesafhængigt af den valgte konfiguration af
displaybilledet. Der findes fem forskellige dis-
playbilleder. Brug pil venstre eller højre for at
skifte mellem dem. For yderligere information,
se "Displaybilleder", på side 13.

Alle øvrige ikoner (ikke brugerdefinerede), som visespå displayet, er indikeringselementer,
som viser blandt andet kroghejsens status, hvilket displaybillede der er aktivt og hvilke funktioner
(såsom belysning) som er aktive. I "Ikoner" nedenfor, findesen liste over ikoner og deres funk-
tion.

Ikoner
I tabellen nedenfor forklaresde for brugeren tilgængelige ikoner og hvad de betyder. Bemærk,
at alle funktioner i tabellen ikke er aktiveret i alle installationer. Funktioner markeret med stjerne
(*) er tilvalg.

Funktioner, som kan vælges for de programstyrede knapper (F1–F4) samt op- og ned-
knapperne, viseshvide. Alle andre knapper (orange og grønne) angiver kun, hvorvidt de er
aktive eller ej.

Ikon Funktion Ikon Funktion

Natindstilling Sprederlem – KØRETØJ*

Tabel 1: Ikoner på displayet
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Ikon Funktion Ikon Funktion

Lastlys – TÆND Automatlem – KØRETØJ*

Baklys – TÆND Tiptrailer – OP*

Blinklys – TÆND Tiptrailer – NED*

Rødt lys – TÆND Trækbjælke*

Sikkerhedskrogen er ÅBEN* Hydrauliklås – LÅS

Hydrauliklås er ÅBEN Hydrauliklås – ÅBN

Hydraulikpumpe (start/stop) Automatlem – KØRETØJ*

Luftdumper – TRAILER* Kontinuerlig hydraulikforsyning
(start/stop)*

Akselløft – TRAILER* Akselløft – TRAILER*

Automatlem – TRAILER* --

Tabel 1: Ikoner på displayet (fortsat)

* Tilvalg. Ikke standardudstyr.

Displaybilleder
Displayet kan vise fire forskellige overordnede displaybilleder, med forskellige brugerdefinerede
funktioner. Displaybillederne beskrives i nedenstående tabel. Hvilket displaybillede, som vises,
angives ved displayets nederste højre hjørnemed et af nedenstående ikoner (se "Betje-
ningspanel", på side 12).
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Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse

Displaybillede 1 køretøj Displaybillede trailer

Displaybillede 2 køretøj Displaybillede belysning

Tabel 2: Displaybilleder

Man skifter mellem de forskellige displaybilleder med pil venstre og højre under displayet.

Det antal displaybilleder, der kan vælgesmed pileknapperne, kan konfigureresefter behov (1 til
4 stk.). I nedenstående eksempel er der valgt tre displaybilleder. De er markeret med en grøn
streg under det pågældende ikon. Når der bladresmed pil venstre eller højre, visesdisse tre
aktive displaybilleder skiftevis på displayet.

Følg anvisningerne nedenfor for at konfigurere, hvilke displaybilleder der skal være tilgængelige
via pileknapperne.

1. Hold knappenOKog enten pil venstre
eller højre inde samtidigt i nogle sekunder.

Menudisplaybillederne (se billedet over-
for) med de forskellige displaybilleder
vises.

2. Marker de ønskede displaybilleder imenuen, og tryk påOK for at aktivere eller deaktivere
dem. Aktiverede displaybilleder visesmed en grøn streg under ikonet for displaybilledet.

3. Hold OK-knappen inde i nogle sekunder for at gemme de nye indstillinger.

Funktionsknapper
Hver enkelt af de fire displaybilleder kan konfigureresmed seksbrugerdefinerede funktioner.
Ikonerne for de valgte funktioner vises i den nederste del af displaybilledet (markeret med hvid
ramme, se "Betjeningspanel", på side 12). Funktionerne aktiveresmed den tilsvarende knap
under displayet: F1-F4 samt pil op og ned.

Følg vejledningerne nedenfor for at konfigurere, hvilke funktioner der skal knyttes til de for-
skellige funktionsknapper.

1. Hold knappenOK inde, og tryk samtidigt på den funktionsknap, der skal programmeres.

2. Ikonet for funktionenmarkeresmed en grøn ramme, se nedenfor.

3. Vælg den ønskede funktionmed pil op og ned.

4. Tryk påOK.

14
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Baggrundsbelysning
Displayets baggrundsbelysning kan indstilles efter behov. Brugeren kan hurtigt og enkelt justere
baggrundsbelysningen for at gøre displayet tydeligt at aflæse, også i kraftigt solskin.

Tryk kort på OK-knappen flere gange for at skifte mellem 100 %, 20 %og 0 %bag-
grundsbelysning.

Når hydraulikpumpen er slået fra, slukkesdisplayet automatisk. Displayet forbliver dog tændt,
hvis der findesaktive advarsler, der skal vises, se afsnit "Advarsler" nedenfor.

Advarsler
Eventuelle advarsler visespå displayet, når hydraulikpumpen ikke er i gang. Advarslerne vises
som ikoner med betydninger i henhold til nedenstående tabel.

Ikon Betydning

Hydrauliklåsen er åben.

Sikkerhedskrogen er åben (kun LA-modeller).

Tabel 3: Advarselsikoner på displayet

Betjeningsgrebsfunktioner
I tabellen nedenfor visesbetjeningsgrebets forskellige funktioner.

Tip OP Hurtigkørsel
Slæde OP

Slæde
NED

Trækbagud Trykpå den nedre knap
og drej betjeningsgrebet

med uret

Drej betjeningsgrebet
mod uret

Tabel 4: CBW-betjeningsgrebets funktioner
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Tip NED Hurtigkørsel
Slæde NED

Slæde
OP

Tryk fremad Trykpå den nedre knap
og drej betjeningsgrebet mod

uret

Drej betjeningsgrebet
med uret

Vipbar krogsøjle
OP

Vipbar krogsøjle
NED

--

Tryk betjeningsgrebet til
højre

Trykbetjeningsgrebet til
venstre

Tabel 4: CBW-betjeningsgrebets funktioner (fortsat)

Kontinuerlig hydraulikforsyning
CBW-betjeningsenheden kan benyttes til at indstille og justere konstant hydraulikforsyning til tip-
trailer. Dette er ikke standard, men skal bestilles som tilvalg.

Kontinuerlig hydraulikforsyning er ikke det samme som tipning eller sænkning af trailer. Når trai-
leren kun sænkeseller tippes, sker hydraulikforsyning kun, når funktionen er aktiveret. Ved kon-
tinuerlig hydraulikforsyning er der hydraulikforsyning til tiptraileren hele tiden, og den kan øges
eller mindskesefter behov. Bemærk, at ikke alle køretøjer har udstyr til at øge eller mindske
hydraulikvæskeflowet.

Hydraulikforsyningen til tiptrailer sker normalt via kroghejsens tilslutning bagtil på køretøjet.

CBW-betjeningsenheden benyttes til at styre hydraulikvæskeflowet til tiptraileren. Flowet er ind-
ledende sat til 0 l/min. Operatøren skal indstille et passende flow med ikonerne for tiptraileren.
Se Tabel 5 på side 17.

16
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Når der er indstillet en værdi for hydraulikforsyningmed tiptrailerikonerne, gemmesden. Vær-
dien forbliver lagret, også selvom der slukkes for enheden eller strømforsyningen afbrydes.
Værdien kanændresnår som helst.

Når værdien for hydraulikforsyning indstilles, kan kontinuerlig hydraulikforsyning aktiveresmed
tilsvarende ikon (se nedenfor). Hydraulikforsyning sker med det gemte flow.

Der findes ingen hydraulikflowføler i fremløbet til tiptraileren. Hvis der ønskesmåling af
hydraulikflowet, skal der monteresen ekstern flowmåler.

Benyt nedenstående funktioner for at styre hydraulikflowet til tiptraileren.

Ikon Funktion

Aktiver kontinuerlig hydraulikforsyning. Kraftudtaget skal være aktiveret.

Forøgelse af kontinuerlig hydraulikforsyning

Reduktion af kontinuerlig hydraulikforsyning

Deaktivering af kontinuerlig hydraulikforsyning

Tabel 5: Hydraulikforsyning til tiptrailer

Nødstop
CBW-betjeningsenheden har en nødstopknap, som benyttes i nødsituationer, for eksempel
ved hydraulikvæskelækage eller ved risiko for personskade (se "CBWcontroller", på side 11).
Når nødstopknappen trykkes ind, standsesalle kroghejsens funktioner umiddelbart. Nød-
stopknappen skal trækkesud for at nulstille nødstoppet. Start derefter hydraulikpumpen igen.
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Drift – pneumatiske betjeningssystemer

Kroghejsen kan betjenesmed et greb, der sid-
der i køretøjets førerhus, eller med en fjer-
nbetjeningsenhed (radiostyring).
Fjernbetjeningsenhed er tilvalg. For yderligere
information, se "Fjernbetjeningsenhed", på
side 23.

Betjening af Hookmasteren sker med et greb,
som sidder på venstre side af førersædet.
Nedenfor følger en beskrivelse af de forskellige
funktioner.

Førerhusmonteret betjeningsgreb med syv knapper
Nedenfor beskrivesbrugen af betjeningsgrebmed syv knapper samt betjeningsgrebets funk-
tioner. Bemærk, at to af knapperne sidder på undersiden af betjeningsgrebet.

Tip OP Tip NED Slæde bagud

Trækbetjeningsgrebet opad Trykbetjeningsgrebet nedad Trykpå den indre grønne
knap

Slæde fremad Krogsøjle fremad Krogsøjle bagud

Trykpå den indre gule knap Trykpå den ydre gule knap Trykpå den ydre grønne
knap

Tabel 6: Pneumatiske systemer – betjeningsgrebmed 7 knapper
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Styr slæden med høj
hastighed

Den røde knap har ingen
funktion.

Brug de to knapper på under-
siden af grebet1.

--

Tabel 6: Pneumatiske systemer – betjeningsgrebmed 7 knapper (fortsat)

1. Hurtigkørselsindstillingenmå kun benyttes medminimal last.

Lysdiodedisplay og knapper
Hydraulikpumpen og hydrauliklåsen betjenesmed knapperne på billedet overfor
(henholdsvis venstre og højre knap). Dette er JOAB's standardknapper. Knap-
perne i køretøjet kan benyttes i stedet for knapperne på billedet. Operatøren bør
sætte sig ind i de knapper, der benyttes til betjening af kroghejsen.

Knapperne sidder normalt på køretøjets instrumentpanel. Afhængigt af de bestilte tilvalg kan
der være flere knapper til installerede alternativer.

Status for kroghejsen vises i køretøjet med JOAB's lysdiodedisplay. Lys-
diodedisplayet monteresnormalt på køretøjets instrumentbræt og består af
advarselsindikatorlamperne nedenfor.

1. Hydraulikpumpen er aktiv – RØD.

2. Hydrauliklåsen er åben – RØD.

3. Ingen funktion.

Visse køretøjer har en indikatorlampe for hydraulikpumpen, som tænder,
når hydraulikpumpen er aktiveret. Dette udstyr kommer ikke fra JOAB. Læshåndbogen til køre-
tøjet, og sæt dig ind i det relevante betjeningsudstyr.
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Advarselslamper for trailer
For køretøjer med ekstraudstyr, såsom koblingsanordning til trailer, monteres
yderligere et display (se billede). Den røde indikatorlampe angiver, at kob-
lingsanordningen er ÅBEN. Den grønne indikatorlampe angiver, at kob-
lingsanordningen er LUKKET.

Visse producenter, såsomScania, har en nulstillingsknap for kob-
lingsanordningens servo. Denne knap skal trykkes ind for at deaktivere
advarslen for koblingsanordningen efter kobling. Hvis der ikke foretages
nulstilling, forbliver advarslen aktiv på lysdiodedisplayet og/eller fører-

displayet.

Nødstop
Alle køretøjer medmonteret kroghejs har en nødstopknap, som benyttes i nødsituationer, for
eksempel ved hydraulikvæskelækage eller ved risiko for personskade. Tryk nødstopknappen
ind.

Når nødstopknappen trykkes ind, standsesalle kroghejsens
funktioner umiddelbart. Knappen sidder normalt i førerhuset,
under rattet.

For at nulstille nødstoppet trækkes knappen ud, alle funk-
tioner stilles tilbage til neutral position, og køretøjetsmotor
slukkesog startes om.
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Fjernbetjeningsenhed

Fjernbetjeningsenhed findes som tilvalg til alle kroghejs. Fjernbetjeningsenhed benyttes til
fjernstyring af kroghejs. Operatøren behøver ikke befinde sig i køretøjet for at betjene krog-
hejsen.

Med fjernbetjeningsenheden kan operatøren altid have godt overblik over løfteprocesserne.
Dette kan være en fordel imange henseender.

Når fjernbetjeningsenheden er aktiveret, kan det førerhusmonterede betjeningsgreb ikke benyt-
tes.

Der findes to typer fjernbetjeningsenheder. Den ene benyttes til elektrisk betjente krog-
hejssystemer (se "Drift – elektriske betjeningssystemer", på side 23). Den anden benyttes til
pneumatisk betjente kroghejssystemer (se "Drift – pneumatiske betjeningssystemer", på side
27).

Før drift
Operatører skal have uddannelse før brug af fjernbetjeningsenheder. Forkert hånd-
tering af fjernbetjeningsenheder medfører risiko for dødsfald, alvorlige per-
sonskader og/eller ejendomsskade.

Operatøren skal altid være opmærksom på og have overblik over udstyret og omgivelserne.

Operatøren skal være fokuseret på håndteringen af betjeningsenheden og løfteudstyret. Benyt
ikke fjernbetjeningsenheden samtidigt med at du udfører andre opgaver.

Af sikkerhedsmæssige årsager skalman sørge for, at der er mindst fire meter fri pladsomkring
løfteudstyret. Ellers er der risiko for alvorlig personskade.

Efterlad ikke fjernbetjeningsenheden uden opsyn. Kontroller altid at fjernbetjeningsenheden er
deaktiveret, når den ikke er i brug.

Drift – elektriske betjeningssystemer
Nedenfor følger en oversigt over fjernbetjeningsenheder til elektrisk styrede krog-
hejssystemer. For information vedrørende fjernbetjeningsenheder til pneumatisk
betjente systemer, se "Drift – pneumatiske betjeningssystemer", på side 27.

Kroghejsen betjenesmed hovedknapperne 1-12 (se billedet overfor).

Information om betjening visespå displayet foroven på betjeningsenheden.
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Knapperne 1-8 har proportional funktion. Hårdere tryk på knapperne giver hurtigere
bevægelse for den udførte funktion. Alternativt kan knapperne indstilles til at have TIL/FRA-funk-
tion.

Knap 9-12 har TIL/FRA-funktion og benyttes til enkle funktioner, som betjening af sprederlem.

Knap 1-12 er multifunktionelle. Det betyder, at de kan tildelesmere end én funktion. Se "Funk-
tionstilstand" nedenfor.

Display
Information om valgt funktionstilstand og aktiv funktion visespå displayet foroven på fjer-
nbetjeningsenheden. I eksemplet på billedet viser lastbilssymbolet, at funktionstilstand 1 er
valgt, og at den aktuelt betjente funktion er hydrauliklåsen.

Indikatorlamper
Hver knap har en indikatorlampe ved siden af. I eksemplet på billedet lyser indikatorlampen til
højre for knap 2 grønt. Indikatorlamperne viser information om aktuel status for den aktive
manøvre. I tabellen nedenfor forklaresde forskellige indikatorlampersbetydning.

Indikatorlampe
for knap

Betydning grøn indikatorlampe

2 Tip NED afsluttet. Hydrauliklås lås eller lås op.

4 Teleskopdel helt trukket ind. Mellemlåsen er åben, og ladet kan tippes i
rangeringsposition.

8 Hydrauliklås er ÅBEN. Det er ikkemuligt at vippe ladet OP.

12 Funktionstilstand 2 valgt.

11 og 12 Funktionstilstand 3 valgt.

Tabel 7: Indikatorlamper og deres betydning

Nødstop
Den store, røde nødstopknap forneden på betjeningsgrebet benyttes til at stoppe kroghejsen i
en nødsituation. Tryk på knappen for at nødstoppe. Knappen skal trækkesud for at betje-
ningsenheden skal kunne aktiveres.

Funktionstilstand
Knap 1-12 er multifunktionelle. De kan tildeles tre funktioner. Funktionerne er afhængige af den
funktionstilstand der er valgt for betjeningsgrebet (1, 2 eller 3).

For at vælge den ønskede funktionstilstand trykkespå knap 12, når betjeningsgrebet startes.
Som standard er funktionstilstand 1 aktiveret ved start. Indikatorlamperne ved knap 11 og 12
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angiver, hvilken funktionstilstand der er aktiv (se Tabel 7 på side 24). Når funktionstilstand 1 er
aktiv, lyser ingen indikatorlampe ved knap 11 og 12.

Nedenfor følger en oversigt over knapperne og deres funktioner i de forskellige funk-
tionstilstande.

Knap Funktionstilstand 1 Funktionstilstand 2 Funktionstilstand 3*

1 Tip –OP Trailer tip – OP ..

2 Tip – NED Trailer tip – NED ..

3 Slæde – UD Ekstra 1* ..

4 Slæde – IND Ekstra 2* ..

5 Vipbar krogsøjle – OP Ekstra 3 ..

6 Vipbar krogsøjle – NED Ekstra 4* ..

7 Hydrauliklås – LÅS Sprederlem – trailer* ..

8 Hydrauliklås – ÅBN Ekstra 6* ..

9 Sprederlem Start motor* Ekstra 7*

10 Automatlem Stopmotor* Ekstra 8*

11 Sikkerhedskrog (LA-
modeller) -- --

12 Skift funktionstilstand Skift funktionstilstand Skift funktionstilstand

Tabel 8: Fjernbetjeningsenhedens funktioner for elektrisk styrede systemer

* Tilvalg. Ikke standardudstyr.

Start fjernbetjeningsenheden
Følg nedenstående anvisninger for at starte fjernbetjeningsenheden.

1. Sørg for, at stopknappen er trukket ud.

2. Hold knapperne 11 og 12 inde samtidigt, indtil der høreset lydsignal.

3. Kontroller, at displayet aktiveres.
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Kontrol af akselbelastning
Fjernbetjeningsenheden kan benyttes til at få en omtrentlig værdi for aksel-
belastning. Bemærk, at værdien ikke er nøjagtig, men kun kan tages som en indi-
kation for den virkelige værdi.

JOABAB fraskriver sig alt ansvar for overbelastning af køretøjer, også selvom fjer-
nbetjeningsenheden viser en værdi, der er lavere end den højst tilladte belastning
for køretøjet.

Den værdi, der visespå fjernbetjeningsenheden, afviger normalt ikkemere end
± 150 kg.

For at aktivere akselbelastningstilstanden, tryk gentagne gange på knap 12, indtil
der viseset vægtsymbol. Tryk på den cifferknap (2, 4, 6 eller 8), som svarer til den
eller de aksler målingen skal udføres for.

Det findes to indikatorlamper over hver knap (2, 4, 6 og 8). De viser, hvilke aksler der er valgt,
samt status for akslerne. Den højre indikatorlampe lyser rødt for de valgte aksler (se billede).
Den venstre indikatorlampe blinker rødt, når akselbelastningen er 0-500 kg lavere endmaks. til-
ladt belastning. Den venstre indikatorlampe lyser med fast lys, hvis den tilsvarende aksel er over-
belastet.

Indikatorlampen over knap 9 angiver, at det er nettovægt, der visespå displayet. Når der vises
nettovægt, lyser indikatorlampen rødt. Tryk på knap 9 for at skifte mellem nettovægt og brut-
tovægt.

Opladning
Laderen til fjernbetjeningsenhedenmonteresnormalt i førerhuset, i
nærheden af A-stolpen på førersiden. Den kan ogsåmonteres i værk-
tøjsboksen på førersiden, bag døren.

Placer altid fjernbetjeningsenheden på laderen, når den ikke er i
brug. Dermed sikresdet, at den altid er fuldt opladet og driftsklar.

For at fjerne fjernbetjeningsenheden fra laderen, skal den nederste
del først trækkesen lille smule ud, cirka 10mm, hvorefter fjer-
nbetjeningsenheden trykkesopad, som vist på billedet.

Træk ikke i den nederste kant for at frigøre fjernbetjeningsenheden.
Det forårsager skade.
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Drift – pneumatiske betjeningssystemer
Nedenfor følger en oversigt over fjernbetjeningsenheder til pneumatisk sty-
rede kroghejssystemer.

Kroghejsen betjenesmed hovedknapperne 0-9 (se billedet overfor).

Indikatorlamper
Foroven på betjeningsenheden findesder tre indikatorlamper: To gule (1
og 2) og en grøn (3). Indikatorlamperne 1 og 2 angiver valgt funk-
tionstilstand (se "Funktionstilstand" nedenfor).

Indikatorlampe 3 lyser grønt, når betjeningsenheden er aktiv, og rød, når batteriet er afladet.

Nødstop
Den store, røde nødstopknap forneden på betjeningsgrebet benyttes til at stoppe kroghejsen i
en nødsituation. Tryk på knappen for at nødstoppe. Knappen skal trækkesud for at betje-
ningsenheden skal kunne aktiveres.

Funktionstilstand
Indikatorlamperne 1 og 2 (gule) angiver valgt funktionstilstand for betjeningsenheden (1 eller
2).

Knap 5-9 er mærket med cifrene 1 og 2 og har to funktioner hver. Funktionerne er afhængige af
den funktionstilstand, der er valgt for betjeningsenheden (1 eller 2).

For at vælge den ønskede funktionstilstand trykkespå knap 0, når betjeningsenheden startes,
indtil indikatorlampen for den ønskede tilstand (1 eller 2) tændes.

Nedenfor følger en oversigt over fjernbetjeningsenhedensknapper og deres funktioner i de for-
skellige funktionstilstande.

Knap Funktionstilstand 1 Funktionstilstand 2

1 Tip OP Tip OP

2 Tip NED Tip NED

3 Slæde bagud Slæde bagud

4 Slæde fremad Slæde fremad

5 Krogsøjle – OP Trailer tip – OP

Tabel 9: Fjernbetjeningsenhedens funktioner for pneumatisk styrede systemer
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Knap Funktionstilstand 1 Funktionstilstand 2

6 Krogsøjle – NED Trailer tip – NED

7 Hydrauliklås – ÅBN Sprederlem bil – OP*

8 Hydrauliklås – LÅS Sprederlem bil – NED*

9 Sikkerhedsspærren Automatlem bil

0 Valg af funktionstilstand Valg af funktionstilstand

Tabel 9: Fjernbetjeningsenhedens funktioner for pneumatisk styrede systemer (fortsat)

* Tilvalg. Ikke standardudstyr.

Start fjernbetjeningsenheden
Følg nedenstående anvisninger for at starte fjernbetjeningsenheden.

1. Sørg for, at stopknappen er trukket ud.

2. Hold knapperne 9 og 0 inde imindst et sekund og slip dem.

3. Kontroller, at indikatorlampe 3 lyser grønt. Når den lyser, er betjeningsgrebet aktiveret.
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Lastfordeling på lad

Operatøren er ansvarlig for håndteringen af kroghejsen. Vær altid forsigtig for at
undgå personskade og/eller ejendomsskade. Alt personale, som skal betjene krog-
hejsen, skal læse og overholde alle advarsler i denne håndbog og på selve krog-
hejsen.

Kontroller nedenstående før løft af ladmed
last.

l At lasten ikke overskrider kroghejsens løf-
tekapacitet.

l At lasten er jævnt fordelt.

l At løft udførespå plant underlag.

l At ladets støtteruller roterer.

Ved afsætning af ladmed fyldt last skal ladet
have passeret midtpunktet. Ellers er der stor
risiko for at du overbelaster tipperammen.

Lastkapaciteten påvirkesnegativt, hvis lasten
er ujævnt fordelt. Hvis lasten for eksempel er
placeret langt fremme på køretøjet, kan løf-
tekapaciteten blivemindsket med 40%.

En anden vigtig faktor er ladets længde. Ladets
længde og lasten på ladet påvirker krog-
hejsens løftekapacitet.
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Kort overhæng forårsager unormal belastning.
Lad, som er tilpasset chassiset, fordeler lasten
korrekt.

Hvis lasten består helt eller delvist af løse gen-
stande eller løst materiale, skal ladet være over-
dækket. Løse genstande eller løst materiale
kan blæse af, hvis ladet ikke er overdækket.
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Lastning af lad

Operatøren er ansvarlig for håndteringen af kroghejsen. Vær altid forsigtig for at
undgå personskade og/eller ejendomsskade. Læsog overhold alle advarsler i denne
håndbog og på selve kroghejsen før brug.

Læs informationen under "Lastfordeling på lad", på side 29 før lastning af lad.

Følg nedenstående anvisninger for at laste lad.

1. Kontroller visuelt, at lasten er jævnt fordelt
på ladet.

2. Kontroller, at der ikke opholder sig nogen
personer inden for kroghejsensarbejds-
område.

3. Start hydraulikpumpen.
l CBWcontroller – pumpeikonet visespå skærmen. Se "Betjeningspanel", på side 12.
l Lysdiodedisplay– pumpeindikatorlampen lyser. Se "Lysdiodedisplayog knapper", på

side 20.

4. Åbn hydrauliklåsen.
l CBWcontroller – ikonet for åben

hydrauliklås visespå skærmen. Se
"Betjeningspanel", på side 12.

l Lysdiodedisplay– indikatorlampen for
hydrauliklås lyser rødt. Se "Lys-
diodedisplayog knapper", på side 20.

5. Hæv tipperammen, og kør slæden tilbage.

6. Åbn sikkerhedsspærren.
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7. Vip krogsøjlen nedmod liftbøjlen på ladet.

8. Bak køretøjet mod ladet, så krogsøjlen bevæger sig modmidten af ladets liftbøjle. Bakaltid
lige indmod det lad, der skal lastes. Hvis køretøjet ikke bakkes ligemod ladet, er der stor
risiko for at manmisser rullerne, når ladet trækkespå.

9. Flyt krogsøjlen til den rette position, såle-
desat krogsøjlen går i indgreb i ladets
liftbøjle.

10. Lås sikkerhedsspærren.

11. Kør slæden frem, og sænk tipperammen,
når ladet har passeret midtpunktet.

Det er strengt forbudt at hæve
eller presse ladet op, især ved
tung last. Benyt ikke underlaget
som hjælp til at tvinge ladet op
på køretøjet.

Hurtigkørselsindstillingenmå
kun benyttesmedminimal last.
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12. Kontroller visuelt at ladet er lastet korrekt.

13. Låshydrauliklåsen.

14. Kontroller, at hydrauliklåsen har låst ladet
korrekt på kroghejsen, og at advar-
selslampen/ikonet i førerhuset for
hydrauliklåsen ikke længere er tændt.

15. Sluk for hydraulikpumpen.
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Tipning af lad

Operatøren er ansvarlig for håndteringen af kroghejsen. Vær altid forsigtig for at
undgå personskade og/eller ejendomsskade. Læsog overhold alle advarsler i denne
håndbog og på selve kroghejsen før brug.

Følg nedenstående anvisninger for at laste lad.

1. Kontroller, at der ikke opholder sig nogen personer inden for kroghejsensarbejdsområde.

2. Kontroller at køretøjet står på et vandret og stabilt underlag.

Hvis ikke kan køretøjet blive ujævnt belastet og vælte. Der er risiko for at køretøjet vælter,
hvis det hælder to grader eller mere.

3. Hvis køretøjet har aksler, der kan løftes,
skal disse være sænket ved tipning.

4. Start hydraulikpumpen.
l CBWcontroller – pumpeikonet visespå

skærmen. Se "Betjeningspanel", på
side 12.

l Lysdiodedisplay– pumpeindikatorlampen lyser. Se "Lysdiodedisplayog knapper", på
side 20.

5. Kontroller, at ladet er låst med hydraulik-
låsen. Hydrauliklåsen skal være låst.

Kontroller at advarsel for åben hydrauliklås
i førerhuset ikke er aktiveret.
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6. Benyt det førerhusmonterede betje-
ningsgreb og tip lasten.

7. Efter tipning, sænk ladet til indtrukket posi-
tion.

Kør ikke køretøjet med ladet højt oppe,
det forårsager unødig slitage. Dette gæl-
der også korte strækninger.

8. Sluk for hydraulikpumpen.

36

Tipning af lad |

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22



37

Betjening ved rangering af lad

Operatøren er ansvarlig for håndteringen af kroghejsen. Vær altid forsigtig for at
undgå personskade og/eller ejendomsskade. Læsog overhold alle advarsler i denne
håndbog og på selve kroghejsen før brug.

Følg nedenstående anvisninger for at laste lad.

1. Kontroller, at der ikke opholder sig nogen personer inden for kroghejsensarbejdsområde.

2. Hvis køretøjet har aksler, der kan løftes,
skal disse være sænket.

3. Start hydraulikpumpen.
l CBWcontroller – pumpeikonet visespå

skærmen. Se "Betjeningspanel", på
side 12.

l Lysdiodedisplay– pumpeindikatorlampen lyser. Se "Lysdiodedisplayog knapper", på
side 20.

4. Åbn hydrauliklåsen.
l CBWcontroller – ikonet for åben

hydrauliklås visespå skærmen. Se
"Betjeningspanel", på side 12.

l Lysdiodedisplay– indikatorlampen for
hydrauliklås lyser rødt. Se "Lys-
diodedisplayog knapper", på side 20.

5. Bak køretøjet så lige og så tæt på traileren sommuligt. Vær opmærksom, så trailerens træk
ikke beskadiges.
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6. Kør krogsøjlen bagud, men ikke længere
end at lastens tyngdepunkt ligger foran rul-
len.

Hurtigkørselsindstillingenmå
kun benyttesmedminimal last.

7. Før ladet over til traileren ved hjælp af slæde og krogsøjle.

8. Under den sidste del af flytningen benyttes tipperammen for at nå tilstrækkeligt langt ind på
anhængeren.
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Aflæsning af lad

Operatøren er ansvarlig for håndteringen af kroghejsen. Vær altid forsigtig for at
undgå personskade og/eller ejendomsskade. Læsog overhold alle advarsler i denne
håndbog og på selve kroghejsen før brug.

Læs informationen under "Lastfordeling på lad", på side 29 før aflæsning af lad.

Følg nedenstående anvisninger for at læsse lad af.

1. Kontroller, at der ikke opholder sig nogen personer inden for kroghejsensarbejdsområde.

2. Start hydraulikpumpen.
l CBWcontroller – pumpeikonet visespå skærmen. Se "Betjeningspanel", på side 12.
l Lysdiodedisplay– pumpeindikatorlampen lyser. Se "Lysdiodedisplayog knapper", på

side 20.

3. Åbn hydrauliklåsen.
l CBWcontroller – ikonet for åben

hydrauliklås visespå skærmen. Se
"Betjeningspanel", på side 12.

l Lysdiodedisplay– indikatorlampen for
hydrauliklås lyser rødt. Se "Lys-
diodedisplayog knapper", på side 20.

4. Hæv tipperammen, og kør bag slæden.

Hurtigkørselsindstillingenmå
kun benyttesmedminimal last.
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5. Benyt krogen og sænk lasten ned på jorden.

6. Åbn sikkerhedsspærren, og trækHook-
masteren tilbage.

7. Sluk for hydraulikpumpen.
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Service og vedligeholdelse

For at undgå unødig slitage er det vigtigt at vedligeholde kroghejsen kontinuerligt. Nedenfor
gives information vedrørende daglig vedligeholdelse og service.

Daglig vedligeholdelse
Den daglige vedligeholdelse, som kun tager nogleminutter, kan forlænge kroghejsens levetid.
Udfør nedenstående kontroller hver dag for at holde kroghejsen i god stand.

1. Kontroller oliestanden.

2. Kontroller, at slanger og rør er fri for
skader og/eller lækage.

3. Sørg for, at der ikke er faldet nogen gen-
stande nedmellemHookmasterens for-
skellige dele.

4. Kontroller, at Hookmasteren ikke har
nogen deformationer eller rev-
nedannelser.
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5. Kontroller, at belysning og øvrigt elektrisk
udstyr fungerer.

6. Kontroller hydraulikpumpen. Hvis der opdages skader,
skal du omgående kontakte dit JOAB-værksted.

Rengøring af kroghejs
Nylakerede overflader skal kun rengøresmed
en svamp og et mildt rengøringsmiddel. Benyt
ikke højtryksvask. Højtryksvaskmå tidligst
benyttes tre uger efter overfladebehandling.

Rengøringsmidler indeholder syre. Benyt kun
rengøringsmidler med en pH-værdi på højst 9.
Rengøringsvæskens temperatur må højst
være 50 °C højere end den omgivende tem-
peratur. Skyl alle overflader nøje efter vask.

Rengøringmed højtryksvaskmedfører visse
risici. Alle elektriske komponenter, selv ind-
kapslede, er følsomme over for vand under højt tryk.

Hvis der benyttes højtryksvask, skalmundstykket holdesmindst 45 cm fra lakerede overflader.
Benyt kun standardmundstykke, aldrig turbomundstykke.

Hvis du rengør omkring smørepunkter, skal du altid suppleremed nyt fedt efter vask. Der findes
yderligere information om kroghejsens smørepunkter nedenfor.
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Smørepunkter
Nedenstående billede viser kroghejsens smørepunkter.

1. Slæde
2. Tippecylinder, hjælperammemontering.
3. Hydrauliklås
4. Tippeaksel
5. Ruller bag
6. Tippecylinder, hjælperammemontering.

7. Hjælpecylinder
8. Hjul slæde
9. Krogsøjleled
10. Krogcylinder og stempelstang
11. Sikkerhedsspærren
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Servicering af kroghejs
Ved normal drift skal der udføresolieskift som
anført nedenfor.

l Mineralolie – hvert andet år

l Miljøvenlig olie – hvert år

JOABanbefaler, at der skiftes olie om efter-
året. Hydraulikolie klasse 32 – cst/40 anbefales
sommineralolie.

Hvis der benyttesmiljøvenlig olie, skal der altid
benyttes olie af samme type og fra samme
producent.

Oliefilteret skal skiftes efter 50 driftstimer og derefter hvert år.

Luftfilteret skal skiftesmindst hvert andet år, tiere efter behov.

Mærkat for servicepåmindelse
Der sidder et servicemærkat fra JOABpå indersiden af fordøren for
at angive, hvornår der skal udføres service på kroghejsen. Billedet
viser et servicemærkat, hvor cifrene omkring kanten svarer tilmåne-
derne januar til december.

Måned 1 (januar) mangler påmærkatet, hvilket angiver, at næste ser-
vice skal udføres i januar måned. Udfør service på kroghejsen i hen-
hold tilmærkatet.

Servicepakke og garanti
Servicepakke kan bestilles fra JOAB i henhold til nedenstående information. Hav informationen
fra kroghejsensproducentskilt ved hånden, når du kontakter JOAB. Se "Producentskilt".

Afdeling Kontaktoplysninger

Serviceværksted 031-7050 687

Reservedele 031-7050 686

Teknisk support 031-7050 688

Garanti 031-7050 717

Opbyggersupport 031-7050 705

Tabel 10: Servicepakke
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Besøg voreshjemmeside www.joab.se for at bestille reservedele og finde dit nærmeste JOAB-
autoriserede værksted.

Arbejde på kroghejs
Før der udføresarbejde på en løftet kroghejs, skal et eventuelt lad kobles væk fra
kroghejsen. Tippestøtten skal placeres, så den støtter kroghejsen. Ellers er der risiko
for dødsfald og/eller alvorlig personskade.

Kroghejsen har en tippestøtte i henhold til bil-
ledet og beskrivelsen nedenfor.

Den benyttes, når der udføresarbejde på krog-
hejsen. Den er en sikkerhedsanordning, som
støtter kroghejsen, når den er kørt op, og for-
hindrer at den falder ned, hvis hydrauliktrykket
skulle falde.

Billedet overfor viser, hvor tippestøtten (mar-
keret rødt) opbevares.

Tippestøtten forankres ved de to røde for-
ankringstapper, som vist på billedet. Find for-
ankringstapperne, og placer tippestøtterne
mellem dem, før der udføresarbejde på krog-
hejsen.

45

Service og vedligeholdelse | Arbejde på kroghejs

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22

http://www.joab.se/


46

Service og vedligeholdelse | Arbejde på kroghejs

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22



47

Advarsler

Operatøren bærer ansvaret for at lære passende sikkerhedsforanstaltninger. Und-
ladelse heraf kan føre til alvorlig personskade, ejendomsskade og/eller miljøskade.

Der findeset antal sikkerhedsmærkater på kroghejsen (se nedenfor). Læsog følg advarslerne
på dissemærkater. Manglende overholdelse af advarslerne kan føre til havari og ulykker med
alvorlig personskade og/eller ejendomsskade.

Kontroller, at mærkaterne er i god stand. Efter behov kan du bestille nye sikkerhedsmærkater
fra JOAB.

Sikkerhedsafstand
Sørg for, at uvedkommende ikke opholder sig i nærheden af
kroghejsensarbejdsområde. Risikoområdet er 8meter i alle ret-
ninger omkring kroghejs og lad.

Arbejde på kroghejs
Arbejd aldrig under kroghejsen uden at benytte tippestøtter.
Sørg for, at ladet er fjernet fra kroghejsen og at tippestøtterne
er monteret korrekt, så de støtter kroghejsen, før du udfører
noget arbejde.

Parker kroghejsen, før du kører køretøjet.
Sørg for, at kroghejsen er parkeret, før du kører køretøjet.
Manglende overholdelse af advarslerne kan føre til havari og
ulykker med alvorlig personskade og/eller ejendomsskade. Der
findesen alvorlig risiko for at krogen kommer i kontakt med omgi-
velserne, hvis den ikke parkeres.

Skridrisiko
Vær opmærksom på eventuel skridrisiko ved arbejdemed kroghejsen – risiko
for personskade.

Hængende last
Manmå ikke opholde sig under hængende last. Hvis hængende last falder, er
der risiko for dødsfald og/eller alvorlig personskade.
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Risiko for at sidde fast
Der er stor risiko for at komme til at sidde fast ved arbejdemed kroghejsen.
Sørg altid for, at der ikke er risiko for at nogen kan komme til at sidde fast eller
komme til skade, før kroghejsen betjenes.
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Tekniske data

Nedenfor følger tekniske data for kroghejs.

Specifikationer Værdi

Olietryk 250 bar

Anbefalet olieflow 100 l/min

Maks. lastkapacitet fra 20 til 25 ton*

Maks. tipvinkel fra 55° til 93°*

Påbygningshøjde fra 178mm*

Vægt i kg* afhængigt af udførelse.

Afstanden (C-C) mellem krog og bagrulle* afhængigt af udførelse.

Kroghejsens totallængde* afhængigt af udførelse.

Tabel 11: Tekniske data
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Fejlfinding på kroghejs

Her følger en enkel fejlfindingsvejledning for at identificere demest almindelige fejl, der kan fore-
komme for kroghejs.

Problem Årsag Afhjælpning

l Mislyd fra pumpe. 1. Pumpen suger luft.

2. Upassende olie-
mængde.

3. Pumpen er defekt.

1. Kontroller tilslutninger.

2. Juster mængden af olie.

3. Skift pumpe.

l Intet fungerer. 1. Nødstop er aktiveret.

2. Sikring/relæer udløst.

1. Sluk for motoren, træknød-
stopknappen ud og foretag
genstart.

2. Skift sikring/relæ.

l Mislyd fra cylindre.

l Ujævne hydraulik-
bevægelser.

l Der sprøjter olie ud af
tanken.

1. Stempelstangen er
beskadiget.

2. Luft i hydrauliksystemet.

3. Ventil- eller stempelfejl i
pumpe.

4. For høj eller for lav olie-
stand i tanken.

5. Pumpen suger luft.

6. Tankens luftfilter er til-
stoppet.

1. Udskift stempelstangen.

2. Kontroller, at sugeledningen
slutter tæt.

3. Servicer eller udskift pum-
pen.

4. Juster oliestanden.

5. Servicer eller udskift pum-
pen.

6. Skift filteret.

l Forringet løftekapacitet. 1. Pumpen får for lidt olie.

2. For lavt olietryk.

3. Lækage ved cylin-
derpakninger.

1. Kontroller oliestanden.

2. Kontakt JOAB.

3. Skift cylinderpakningerne.

l Betjeningsenhed eller -
greb går trægt.

1. Kædelås/greb går
trægt.

2. Fjedersæt til luftcylinder
defekt.

3. Magnetventil går trægt.

1. Demonter, smør og gen-
monter.

2. Skift fjedersættet.

3. Rengør magnetventilen.
Skift den efter behov.

Tabel 12: Fejlfinding på kroghejs
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Kontaktinformation

Information Kontaktoplysninger

Adresse JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sweden

Tlf.: 031-705 06 00

Fax: 031-705 06 09

E-mail: info@joab.se

Websted: www.joab.se

Tabel 13: Kontaktoplysninger

Service- og garantispørgsmål
For information vedrørende service- og garantispørgsmål. se "Servicepakke og garanti", på
side 44.
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