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v

Inledning

I denna handbokbeskrivs handhavande och underhåll av fastflak. Den innehåller för din egen
och omgivningens säkerhet viktig information.

JOAB:sprodukter kännetecknasavhög säkerhet, driftsäkerhet och lång livslängd. För att
kunna utnyttja fastflaket optimalt rekommenderar vi noggrann genomläsning avhandboken.

Handboken utgår endast från originalmonterad utrustning. För extrautrustning eller
tillvalsutrustning hänvisar vi till respektive leverantörers handböcker.

JOAB frånsäger sig ansvaret för konsekvenser som uppstår på grund av icke
fackmannamässigt utförda arbeten.

När flaket levereras, kontrollera att den är oskadad och fungerar korrekt. Om inte, kontakta
JOAB, din återförsäljare eller annan leverantör.

Tekniska data, konstruktioner och illustrationer som finns i handboken är inte bindande. JOAB
AB förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregåendemeddelande.

För alla i Sverige sålda fastflak gäller allmänna leveransbestämmelser.

För vissa leveranser medföljer en CDmed utbildningsmaterial. Den är avsedd att ingående
beskriva handhavandet av JOAB:sprodukter, som fastflak, liftdumprar och Hookmaster.

Kom ihåg att operatören alltid är ansvarig för hanteringen av fastflaket.

© JOAB AB
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1

Om fastflak

JOAB:s fastflak är byggda enligt europeiska standarder och avsedda för godstransport. Alla
våra fastflak uppfyller följande europeiska säkerhetsstandarder:

l EN 12640 – surrningspunkter på lastfordon för transport av gods

l EN 12642 –minimikrav för framstam, bakläm och sidolämmar

l EN 12999 - kranar.

Layout och tekniska data är standardiserade för samtliga fastflak. Flaken fästs i fordonschassit
och är anpassade för snabb och säker lasthantering. Lastkran kan beställas tillsammansmed
fastflak.

Fastflak finns i två versioner:

l modell S - liten

l modellM - mellanstor.

Modell S kan beställasmed lastkranmed kapacitet upp till 26 tonmeter. ModellM kan beställas
med lastkranmed kapacitet upp till 70 tonmeter. Lastkranar ingår inte i standardutrustningen,
utanmåste tilläggsbeställas när flaket beställs.

Flaksidorna utgörs avnaturanodiserade, snabbt och enkelt fällbara och löstagbara lämmar.

Flakdurken utgörs av slitstark plywoodmed tjocklek 35 mm. Durken är förseddmed
lastsäkringsskenor. Dessa erbjuder stor flexibilitet för säkring av lasten.

Totalt finns cirka 120 förankringspunkter och 6 laststöttor. Laststöttorna kan fästas vertikalt i
lastsäkringsskenorna för att stöda godset.

Flakramenskonstruktion är utformadmed tanke på bästamöjliga resultat vid varmförzinkning.
Detta säkerställer utomordentlig motståndskraft mot fuktig och korrosiv driftmiljö.

Fastflak kan som tillval försesmed olika typer avextrautrustning. Se "Tillval", på sidan 4.

CBW Controller
Alla fastflak är förseddamedCBW-manöverdon, placerat i fordonets förarhytt. Med
CBW-manöverdonet manövrerasbelysning, lastkran och släpvagnsfunktioner. Se även
"Manövrering", på sidan 7.

Fastflakhandbok: 1019760 utgåva 2 | 2021-04-01



Fastflakets komponenter
Nedanstående bild ger en översikt över fastflakets huvudkomponenter.

A. Framstam
B. Förvaring - lastsäkringsmateriel
C. Dörr - höger och vänster sida
D. Läm - 6 st.
E. Lämstötta
F. Lastsäkringsskena - 8 st.

G. Baklämsstötta
H. Bakläm
I. Baklämsstöd
J. Utvändig förankringspunkt
K. Stege - höger och vänster sida
L. Laststöttor (se "Laststöttor", på sidan 3)

Baklämsstöd
Samtligamodeller har tvåmekaniska
baklämsstöd, se vidstående bild.

Vid körning och arbetemed öppen bakläm vilar
baklämmen på dessa stöd. Med baklämmen
vilande på baklämsstöden kan last med större
längd än flakets transporteras.
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Lastsäkringsskenor
Lastsäkringsskenorna används för förankring
av last på flaket. Lastsäkringsskenorna
uppfyller kraven i standard EN 12640.

Totalt finns cirka 120 förankringspunkter på
flaket.

Dessutom finns förankringspunkter på
flakramensutsida. Dessamöjliggör
överfallssurrning tvärs över hela flaket.

Laststöttor
Flaket är utrustat med 6 st. stöttor. Stöttorna
används som vertikala stöd för säker
förankring av last. När de inte används,
förvaras stöttorna i framstammen, se
vidstående bild. Stöttorna blir åtkomliga när
någon av flaksidodörrarna öppnas.

Vid användning placeras stöttorna stående i
hål i lastsäkringsskenorna, se vidstående bild.

3
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Stegar
Flaket har en stege på vardera sidan, rakt
nedanför flaksidodörrarna vid framstammen,
se "Fastflakets komponenter", på sidan 2.

För att fälla ner någon av stegarna, dra i den
tills parkeringsspärren i stegensbakände
lossar. Dra sedan stegen horisontellt tills hela
dess längd är utdragen och fäll slutligen ner
den.

För att fälla in stegen, lyft den till horisontellt
läge och skjut den sedan rakt in under flaket tills
parkeringsspärren låser stegen i helt inskjutet
läge. Kontrollera före körning att båda stegarna är helt inskjutna till parkeringsläge och låsta på
plats.

Tillval
fastflak kan extrautrustasenligt nedan. Den beskrivna utrustningen är tillval och ingår inte i
standardutrustningen, utanmåste tilläggsbeställas när flakpåbyggnaden beställs.

Automatiskt lastsäkringssystem
Dessa lastsäkringsenheter monteras längs
fordonets sidor och drar automatiskt åt
spännbandenmed rätt kraft. De drivsmed
tryckluft från fordonets tryckluftssystem.

När spännbanden lagts på plats och krokats
fast släpps tryckluft på genom en
spakmanövrerad ventil.
Lastsäkringsautomaterna drar då åt
spännbandenmed rätt kraft. Automatisk
lastsäkring går inte bara snabbare änmanuell,
den säkerställer också att spännbanden alltid drasåt korrekt.

Hydrauliskt baklämsstöd - modell M
Hydrauliskt baklämsstöd finns som tillval till
modellM. Stödet manövrerasmed
kranmanöverenhetens reglage. Detta tillval
finnsendast tillmodellM.

4
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Containerfästen - modell M
Containerfästen kan beställas som tillval. Med
containerfästen kan containrar säkrasoch
transporteraspå flaket. Containerfästessatsen
består av fyra fästen, specifika för den
containertyp som ska transporteras.

Fästen skruvas fast i flakramen, se vidstående
bild, och låser containern på plats så att den
inte kan förskjutas framåt eller bakåt under
körning.

Detta tillval finnsendast tillmodellM.

Tillverkarskylt
Alla fastflak har en tillverkarskylt, placerad till
vänster på framstammens framsida, se
vidstående bild. Informationen på skylten ska
alltid uppges vid reklamation eller vid
reservdelsbeställning hos JOAB.

Flakets tillverkningsnummer är angivet inte
bara på tillverkarskylten, utan är dessutom
präglat på framstammen, omedelbart ovanför
tillverkarskylten, se vidstående bild.

Certifieringsskylt lastsäkring
Certifieringsskylten för lastsäkring och de
största krafter som får anbringas vid surrning
av last är placerad till vänster på
framstammens framsida, ovanför
tillverkarskylten, se vidstående bild.

Överskrid aldrig de på certifieringsskylten
angivna gränserna.

5
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Konstruktion
JOAB:sprodukter utsätts för hårda
påkänningar ochmåste därför vara noga
genomtänkta och avmycket hög kvalitet. Alla
JOAB:s komponenter och konstruktioner
genomgår omfattande tester. Vi använder
datorsimuleringar för att hitta och eliminera
svaga punkter och fastställa lastkapacitet och
livslängd för alla komponenter.

Allt utvecklings- och konstruktionsarbete och all
tillverkning utförs av JOAB. Vi är ISO9001- och
ISO14001-certifierade.

En stor del av vår produktion är automatiserad.
Detta säkerställer hög kvalitet i
tillverkningsprocessen.

JOAB:s lackeringsanläggning uppfyller alla
tillämpligamiljökrav.

6
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Manövrering

Kran och arbetsbelysningmanövreras från CBW-manöverdonet, som är monterat i fordonets
förarhytt. Nedan beskrivsCBW-manöverdonets handhavande.

CBW Controller
Normalt monterasCBW-manöverdonet (se
vidstående bild) med ett fäste på A-stolpen på
förarsidan.

Manöverdonet aktiverasnär knappenOKnedtill
påmanöverdonet trycks in.

Om det finnsnågra aktiva varningar, visas
dessa på displayen (se även "Varningar", på
sidan 10).

Manöverpanel
Demed rektanglar inramade fältenmotsvarar
funktionsknapparna F1 till F4 och pilknapparna nedanför. Knapparna används för att slå till och
från den i rektangeln ovanför respektive knapp visade funktionen. När en funktion är aktiv, lyser
ett grönt indikeringsfält i funktionens rektangel.

Övriga ikoner påmanöverdonets display indikerar kranensoch arbetsbelysningensdriftstatus.

Ikoner
I tabellen nedan förklarasde förekommande ikonerna och deras innebörd.

Ikon Funktion Ikon Funktion

Arbetsbelysning – TÄND Automatiskt backljus – TÄNT.
Tryck två gånger för att aktivera.

Backljus – TÄNT Kran aktiv

Blixtljus – TÄND Automatiskt blixtljus – TÄNT.
Tryck två gånger för att aktivera.

Tabell 1: Ikoner på displayen
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Ikon Funktion Ikon Funktion

Rötljus – TÄND Hydraulpump – TILL

Arbetsbelysning – TÄND/SLÄCKT Blixtljus – TÄND/SLÄCKT

Backljus – TÄNT/SLÄCKT Uppåtpil – aktivering/avaktivering
av kran

Rötljus – TÄNT/SLÄCKT Varning, se nedan

Spridarläm – SLÄP* Dragbalk*

Automatläm – SLÄP* Axellyft – SLÄP*

Tabell 1: Ikoner på displayen (fortsättande)

* Tillval. Ej standardutrustning.

Aktivering av kran
Operatörer måste erhålla utbildning i krankörning före användning av lastkranen.
Felaktigt handhavande av lastkranar medför risk för dödsfall, allvarlig personskada
och/eller egendomsskada.

Läsoch följ också alla anvisningar och säkerhetsanvisningar i kranenshandbok.

För att kranen ska kunnamanövrerasmåste CBW-manöverdonet först startas och kranikonen
aktiverasmed uppåtpilknappen på CBW-manöverdonet.

När kranikonen aktiveras kopplas kraftuttaget in ochmanöverspänning till kranen slås till. När
hydraulpumpen aktiverats visasen grön pumpikon i displayensövre högra hörn och ikonen

för aktiverad kran visasovanför funktionsknapparna.

För manövrering av kranen används kranenseget fjärrmanöverdon. Kranens fjärrmanöverdon
är en separat enhet och levererasmed tillhörande egen handbok. Se handboken för kranens
fjärrmanöverdon för anvisningar om handhavandet.

8
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Släp – displaybild
Två olika displaybilder kan visas.

Huvuddisplaybilden, som visasunder "CBW
controller", på sidan 7, används för att visa
enbart funktioner för belysning och
kranmanövrering.

Den andra displaybilden innehåller endast
funktioner relaterade till släp, se vidstående
bild. Dessa funktioner inte är
standardutrustning. Demåste beställas som
tillval.

Växlingmellan huvuddisplaybilden och
displaybilden för släp görsmed höger och
vänster pilknapp, nedtill påmanöverdonet.

Innan växlingmellan displaybilderna kan ske, måste displaybilden för släprelaterade
inställningar aktiverasenligt anvisningarna nedan.

1. Håll knappenOKoch antingen vänster-
eller högerpilknappen intryckta samtidigt
under några sekunder.

Inställningsdisplaybilden (se vidstående
bild) visas.

2. Markera släpikonen och tryckpåOK för
att aktivera eller avaktivera den.
Aktiverade ikoner visasmed grön rektangel under respektive ikon.

OBS! Ingen avde andra visade ikonerna är tillämplig för fastflak. Endast släpikonen går att
aktivera.

3. Håll knappenOK intryckt under några sekunder för att spara de nya inställningarna.

Funktionsknappar
Släpikonen kan efter eget val placeras vid vilken som helst av funktionsknapparna F1 till F4 eller
vid pilknapparna. Släpikonen kan flyttas enligt anvisningarna nedan.

1. Håll knappenOK intryckt och tryck samtidigt på den funktionsknapp eller uppåt-
/nedåtpilknapp vars funktion ska ändras.

2. Ikonen för den funktionenmarkerasmed en grön ram, se nedanstående bild.

3. Välj önskad funktionmed pilknapparna uppåt och nedåt.

4. TryckpåOK.

9
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Varningar
Omen varning aktiveras, visasen röd varningstriangel nedtill imitten av
CBW-manöverdonets display (se "CBWcontroller", på sidan 7).

För att se vilka varningar som är aktiva när varningstriangeln visas, tryck på nedåtpilknappen.
CBW-manöverdonet växlar då till displaybilden för varningar.

I Tabell 2 nedan gesen förteckning över alla varningar som kan visas.

Varningssymbol Innebörd

Kranen är inte parkerad. Kör aldrig fordonet när denna varning visas.

Stödbenen är inte parkerade. Kör aldrig fordonet när denna varning
visas.

Tabell 2: CBW-varningar

För att gå ur varningsdisplaybilden, tryck påOK.

Parkeringsbromsvarning
Utöver de ovan beskrivna varningarna gesen ljudsignalvarning (summer) om fordonets
parkeringsbroms lossasmedan kranen är aktiv, se "Manöverpanel", på sidan 7.

10
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Säkring av last

Före körningmåste all last säkras korrekt på flaket. Lasten får inte kunna förskjutas
eller röra sig under körning. Bristfällig lastsäkring utsätter förare, medtrafikanter,
terminalpersonal och andra för risk för mycket allvarlig personskada eller dödsfall.

Fordonsföraren är ansvarig för att lastsäkring utförts korrekt. Nedan gesnågra enkla riktlinjer
för fem sätt att säkra last på flak. Informationen är hämtad ur dokumentet:

European Union, 2014. European Best PracticesGuidelines, Cargo securing for Road
Transport.

Dokumentet kan laddasner via länken: Cargo Securing for Road Transport. Informationen är
endast avsedd som riktlinjer och är inte fullständig. För fullständig och detaljerad information, se
originaldokumentet.

Lastsäkringsutrustning
Informationen i detta kapitel är korrekt endast under förutsättning att den använda
lastsäkringsutrusningen uppfyller kriterierna nedan. Om annan
lastsäkringsutrustning används, är informationen i tabellerna i detta kapitel inte
korrekt.

l Lastförankringspunkterna klarar minst 2000 daN (2 ton) under belastning.

l Spännband/surrningslinor har tillåten belastning (Lashing Capacity, LC) minst 1600 daN.

l Spännbanden/surrningslinorna har förspänning STF (Standard Tension Force) = 400 daN.
Spännbanden/surrningslinorna hålls spända tillminst 400 daN under hela transporten.

Användning av riktlinjerna
Informationen i detta kapitel kan användasendast om lastens friktionskoefficient samt dess
stabilitetskvot är kända. Båda dessa storheter förklarasnedan. När de båda storheternas värde
fastställts kan information för korrekt lastsäkring tasur tabellerna i kapitlet.

Friktionskoefficient – glidningsrisk
Friktionenmellan last och flakdurk (eller underliggande last om stapling tillämpas) har mycket
stor inverkan på hur tung last varje spännband kan hindra från att glida.
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Tabellen i "Bilaga – friktionskoefficienter", på sidan 25 ger typiska värden för
friktionskoefficienten i kontaktytanmellan lastkollin eller mellan lastkolli och flakdurk, för olika
materialkombinationer.

Tabellvärdena gäller för torra och våta ytor som är väl rengjorda, fria från skador och fria från is
och snö. Om ytorna inte uppfyller dessa villkor, ska friktionskoefficienten μ sättas till 0,2. Om
ytorna är bemängdamed olja eller fett måste särskilda åtgärder vidtas.

Vid rak surrning, då lasten kan förskjutasnågot innan spännbandens töjning fått erforderlig
surrningskraft att byggasupp, ska dynamisk friktionskoefficient (glidfriktionskoefficient) antas
råda. Denna är 75 %avden statiska friktionskoefficienten.

Stabilitetskvot – tippning
För att fastställa hur tung last surrningen kan
hindra från tippa, måste lastens stabilitetskvot
beräknas. Stabilitetskvoten används sedan
som ingångsvärde till tabellerna.

Om lastkollits tyngdpunkt ligger nära kollits
geometriska centrum, beräknas
stabilitetskvoten som:

Beräkningsresultatet ska avrundasuppåt till
närmast högre värde i tabellerna i detta kapitel.

Om lastkollits tyngdpunkt är kraftigt förskjuten
horisontellt eller vertikalt från kollits
geometriska centrum, beräknas
stabilitetskvoten som:

H = lastens tyngdpunktshöjd

L =mått i längdled enligt bilden

B = lastens tyngdpunktsavstånd i sidled till
närmaste tipplinje

Lastsäkringsmetoder
Nedan beskrivs några olika sätt att säkra last. Välj lämplig metod eller kombination avmetoder
för att åstadkomma pålitlig lastsäkring.

12
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Förstängning
Förstängning innebär att man genom direkt
anliggningmot framstam, lämmar, stöttor,
reglar, andra lastkollin etc. hindrar lasten från
att röra sig. I varje lastsektion och varje rad ska
det sammanlagdamellanrummet varamindre
än 15 cm i varje horisontell riktning om lasten
ska anses vara förstängd. För tunga och stela
objekt, till exempel stål, betong- eller stenblock,
bör det sammanlagdamellanrummet vara ännu
mindre.

Om förstängningen når upp till godsets
tyngdpunkt, förhindraseffektivt både glidning
och tippning. Då godset är enbart
bottenförstängt kan surrning behövas för att förhindra tippning.

Överfallssurrning
Vid överfallssurrning är har vinkelnmellan
spännband och lastplan (se vidstående bild)
stor betydelse. Tabellerna gäller vid vinkel
mellan 75° och 90°. Om vinkeln är mellan 30°
och 75°, behövsdubbla antalet spännband,
alternativt halveras värdena i tabellerna. Om
lastförhållandenamedför att vinkelnmåste bli
mindre än 30°, bör någon annan
lastsäkringsmetod användas.

Antal ton varje spännband i överfallssurrning hindrar från att glida

Friktionskoefficient
μ* Sidled Framåt Bakåt

0,15 0,31 0,15 0,31

0,2 0,48 0,21 0,48

0,25 0,72 0,29 0,72

0,3 1,1 0,38 1,1

0,35 1,7 0,49 1,7

Tabell 3: Överfallssurrning – glidning

13
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Antal ton varje spännband i överfallssurrning hindrar från att glida

Friktionskoefficient
μ* Sidled Framåt Bakåt

0,4 2,9 0,63 2,9

0,45 6,4 0,81 6,4

0,5 ingen glidrisk 1,1 ingen glidrisk

0,55 ingen glidrisk 1,4 ingen glidrisk

0,6 ingen glidrisk 1,9 ingen glidrisk

0,65 ingen glidrisk 2,7 ingen glidrisk

0,7 ingen glidrisk 4,4 ingen glidrisk

Tabell 3: Överfallssurrning – glidning (fortsättande)

*Se "Friktionskoefficient – glidningsrisk", på sidan 11 för mer information om friktionskoefficienter.

Loopsurrning
Vid loopsurrning säkras lasten i sidledmed
slutna spännbandsslingor spända parvis åt var
sitt håll runt lasten. Denna lastsäkringsmetod
hindrar även lasten från att tippa.

Minst ett loopsurrningspar per lastsektion ska
användas– vid långt gods skaminst två
loopsurrningspar per lastkolli alltid användas, så
att godset inte vrider sig ur surrningen.

Om lasten består avmer än en sektion och
sektionerna stöder varandra på sådant sätt att
de inte kan vridas, kan ett loopsurrningspar per
sektion vara tillräckligt.

Antal ton varje loopsurrningspar hindrar från att glida

Friktionskoefficient
μ* Sidled Friktionskoefficient

μ* Sidled

0,15 4,7 0,45 13

0,2 5,4 0,5 ingen glidrisk

Tabell 4: Loopsurrning – glidning
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Antal ton varje loopsurrningspar hindrar från att glida

Friktionskoefficient
μ* Sidled Friktionskoefficient

μ* Sidled

0,25 6,2 0,55 ingen glidrisk

0,3 7,3 0,6 ingen glidrisk

0,35 8,7 0,65 ingen glidrisk

0,4 11 0,7 ingen glidrisk

Tabell 4: Loopsurrning – glidning (fortsättande)

*Se "Friktionskoefficient – glidningsrisk", på sidan 11 för mer information om friktionskoefficienter.

Antal ton varje loopsurrningspar hindrar från att tippa

Sidled

H / B* 1 rad 2 rader 3 rader 4 rader 5 rader

0,6 ingen tipprisk ingen tipprisk ingen tipprisk 6,5 4,1

0,8 ingen tipprisk ingen tipprisk 5,6 3,1 2,3

1 ingen tipprisk ingen tipprisk 3,1 2 1,6

1,2 ingen tipprisk 4,6 2,1 1,5 1,3

1,4 ingen tipprisk 3 1,6 1,2 1

1,6 ingen tipprisk 2,2 1,3 1 0,86

Tabell 5: Loopsurrning – tippning

*Se "Stabilitetskvot – tippning", på sidan 12 för mer information om stabilitetskvoter.

Rak surrning
I sidled, längdled och höjdled ska
surrningsvinkeln ligga i de gröna sektorerna,
alltsåmellan 30° och 60°, se vidstående bild.
Surrningen förhindrar då såväl tippning som
glidning åt sidorna och framåt/bakåt enligt
tabellerna.

15
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Tillåtna områden att fästa surrningar på
lastkollit begränsasav två räta linjer dragna
genom tyngdpunkten i 45° vinkel.

Antal ton varje spännband i rak surrning hindrar från att glida

μ* Sidled Framåt Bakåt μ* Sidled Framåt Bakåt

0,15 1,5 0,82 1,5 0,45 5,4 1,9 5,4

0,2 1,8 0,95 1,8 0,5 ingen
glidrisk 2,2 ingen

glidrisk

0,25 2,2 1,1 2,2 0,55 ingen
glidrisk 2,6 ingen

glidrisk

0,3 2,6 1,3 2,6 0,6 ingen
glidrisk 3 ingen

glidrisk

0,35 3,3 1,4 3,3 0,65 ingen
glidrisk 3,5 ingen

glidrisk

0,4 4,2 1,7 4,2 0,7 ingen
glidrisk 4,2 ingen

glidrisk

Tabell 6: Rak surrning – glidning

*Se "Friktionskoefficient – glidningsrisk", på sidan 11 för mer information om friktionskoefficienter.

Antal ton varje spännband i rak surrning hindrar från att tippa

H / B* Sidled H / L Framåt Bakåt

1,2 ingen tipprisk 1,2 ingen tipprisk ingen tipprisk

1,4 ingen tipprisk 1,4 8,2 ingen tipprisk

1,6 ingen tipprisk 1,6 3,8 ingen tipprisk

1,8 ingen tipprisk 1,8 2,6 ingen tipprisk

Tabell 7: Rak surrning – tippning

16

Säkring av last | Lastsäkringsmetoder

Fastflakhandbok: 1019760 utgåva 2 | 2021-04-01



Antal ton varje spännband i rak surrning hindrar från att tippa

H / B* Sidled H / L Framåt Bakåt

2 ingen tipprisk 2 2 ingen tipprisk

2,2 4,1 2,2 1,7 13

2,4 3,2 2,4 1,5 6,9

2,6 2,6 2,6 1,4 4,9

2,8 2,3 2,8 1,2 3,9

Tabell 7: Rak surrning – tippning (fortsättande)

*Se "Stabilitetskvot – tippning", på sidan 12 för mer information om stabilitetskvoter.

Grimsurrning
Grimsurrning används för att säkra last mot
förskjutning framåt eller bakåt.

Det är viktigt att vinkelnmellan spännband och
flakdurk/lastplan inte överstiger 45°.

Grimsurrning kan göraspå flera sätt. Om
banden på grimman inte griper om lastkollit
högst upp, minskar den vikt grimman kan
hindra från att tippa.

Om grimman griper om lastkollit på till exempel
halva kollits höjd, säkrar den endast hälften av
de i tabellen angivna vikterna.

Grimman på bilden har två parter per sida och
säkrar dubbla de i tabellen angivna vikterna.

17
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Antal ton varje grimma hindrar från att glida

μ* Framåt Bakåt μ* Framåt Bakåt

0,15 3,7 6,6 0,45 6,7 19

0,2 4,1 7,6 0,5 7,5 ingen glidrisk

0,25 4,5 8,8 0,55 8,4 ingen glidrisk

0,3 4,9 10 0,6 9,6 ingen glidrisk

0,35 5,4 12 0,65 11 ingen glidrisk

0,4 6 15 0,7 13 ingen glidrisk

Tabell 8: Grimsurrning – glidning

*Se "Friktionskoefficient – glidningsrisk", på sidan 11 för mer information om friktionskoefficienter.

Antal ton varje grimma hindrar från att tippa

H / L* Framåt Bakåt

1,2 ingen tipprisk ingen tipprisk

1,4 54 ingen tipprisk

1,6 26 ingen tipprisk

1,8 19 ingen tipprisk

2 15 ingen tipprisk

2,2 13 101

2,4 12 55

2,6 11 40

2,8 10 32

3 9,9 28

3,2 9,5 25

Tabell 9: Grimsurrning – tippning

*Se "Stabilitetskvot – tippning", på sidan 12 för mer information om stabilitetskvoter.
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Varningar

Det finnsett antal säkerhetsdekaler på flakpåbyggnaden, se nedan. Läsoch följ varningarna på
dessa dekaler. Underlåtenhet att beakta varningarna kan leda till haverier och olyckor med
allvarlig personskada och/eller egendomsskada.

Kontrollera att dekalerna är i gott skick. Vid behov kan nya säkerhetsdekaler beställas från
JOAB.

Säkerhetsavstånd
Se till att inga obehöriga vistas i närheten av flakpåbyggnadens
arbetsområde. Riskområde är 8meter åt alla håll runt flak och
övrig påbyggnad.

Halkrisk
Var uppmärksam på eventuell halkrisk vid arbetemed lastväxlaren – risk för
personskada.

Hängande last
Vistas inte under hängande last. Om hängande last faller finns risk för dödsfall
och/eller allvarlig personskada.

Risk att fastna
Stor risk att fastna föreligger vid arbetemed lastväxlaren. Säkerställ alltid att
det inte finns risk att någon fastnar eller skadas innan lastväxlarenmanövreras.
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Tekniska data

Nedan är flaketsmått och tekniska data sammanställda. Uppgifterna gäller endast för
standardutförande.

Modell S – mått

* Beroende på nationell standard
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Modell M – mått

* Beroende på nationell standard
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Tekniska data

Komponent Data

Durk Slitstark plywood, tjocklek 35 mm.

Förankringspunkter 9 st. tvärgående, horisontella
lastsäkringsskenor med flera
förankringspunkter.
14 st. förankringspunkter på flakramens
utsida.

Dörrar En höger och en på vänster sida, bredd
800 mm.

Läm Naturanodiserade aluminiumlämmar, höjd
800 mm.

Lämstöttor 6 st. sidolämstöttor och 2 st. baklämsstöttor.

Laststötta 6 st., längd 2400 mm. Förvaras i
framstammen.

Framstammenshöjd 1530 mm

Flakramensytbehandling Varmförzinkad.

Tabell 10: Tekniska data

Tekniska data för lastkran
Se lastkranensdokumentation.
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Bilaga – friktionskoefficienter

Materialkombination i kontaktytana Friktionskoefficient μ

Sågat trä

Sågat trä – laminatskiva/plywood 0,45

Sågat trä – räfflad aluminium 0,4

Sågat trä – krympfilm 0,3

Sågat trä – rostfri stålplåt 0,3

Hyvlat trä

Hyvlat trä – laminatskiva/plywood 0,3

Hyvlat trä – räfflad aluminium 0,25

Hyvlat trä – rostfri stålplåt 0,2

Plastpall

Plastpall – laminatskiva/plywood 0,2

Plastpall – räfflad aluminium 0,15

Plastpall – rostfri stålplåt 0,15

Stål och metall

Stålbox– laminatskiva/plywood 0,45

Stålbox– räfflad aluminium 0,3

Stålbox– rostfri stålplåt 0,2

Betong

Betongm. grov yta – sågad träregel 0,7

Betongm. fin yta – sågad träregel 0,55

Tabell 11: Friktionskoefficienter
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Materialkombination i kontaktytana Friktionskoefficient μ

Friktionsmatta

Gummi 0,6b

Andramaterial enligt intygc

Tabell 11: Friktionskoefficienter (fortsättande)

aRätt friktionskoefficient för de rådande förhållandena ska användas. Ytorna ska, oavsett om de är torra eller
våta, vara fria olja, fett, is och snö. Om ytorna inte är rena och fria från is och snö, ska friktionskoefficienten μ
sättas till högst 0,2. Om ytorna är bemängdamed olja eller fett måste särskilda åtgärder vidtas.
b μ =1,0 får antas råda vid rak surrning.
c När friktionsmatta eller andra specialmaterial för ökad friktion används krävs intyg om
friktionskoefficiente μ.
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Kontaktinformation

Information Kontaktuppgifter

Adress JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sverige

Tel.: +46 (0)31 705 06 00

Fax: +46 (0)31 705 06 09

E-post: info@joab.se

Webbplats: www.joab.se

Tabell 12: Kontaktuppgifter

Service- och garantiärenden
För kontaktinformation rörande service- och garantiärenden, se tabellen nedan.

Avdelning Kontaktuppgifter

Serviceverkstad +46 (0)31 7050687

Reservdelar +46 (0)31 7050686

Teknisk support +46 (0)31 7050688

Garanti +46 (0)31 7050717

Påbyggnadssupport +46 (0)31 7050705

Tabell 13: Service- och garantivillkor
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