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BRUGERMANUAL
Truckåg
Denne vejledning er udarbejdet i henhold til EN 13155 samt Maskindirektivet
2006/42/EF og er gældende for truckåg ved anvendelse til generelle løfteformål.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre, at:
* den løftede last skal bestå af en sammenhængende del.
* løfteågets egenvægt reducerer truckens løftekapacitet.
Eksempel:
Truckens kapacitet 2 tons og løfteågets kapacitet 3 ton. Tilladeligt løft ved løfteågets 		
egenvægt på 50 kg. er derfor kun 1,95 ton.

2. Løft
* Truckåget skal kunne sidde fast på gafler uden problemer.
* Truckens gafler skal passe i gaffellommerne, således at åget kan spændes fast.
* Løfteåget skal være spændt fast på gaflerne. Er løfteåget udstyret med 2 gaffellommer, skal begge
spændes fast på gaflerne.
* Truckens tårn må ikke være tiltet frem under løft.
* Ågets egenvægt nedsætter truckens løftekapacitet - vær derfor opmærksom på truckens mærkeplade.
* Truckens tårn skal være tiltet ca. 5° bagud under løft.
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3. Anvendelse

Anhuggeren bør gøres bekendt med denne brugermanual samt følgende:
* Lasten skal grundlæggende løftes i tyngdepunktet. Vær opmærksom på ensartet vandret lastfordeling.
* Løfteåget placeres direkte over lasten, og truckens tårn må ikke være tiltet frem under løft.
* Lasten må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
* Det er ikke tilladt at løfte over personer og dyr.
* Ophold skal altid ske uden for lastens risikozone - det er forbudt at befinde sig under lasten ved løft.
* Træk eller slæb aldrig lasten skævt.
* Lasten afsættes på fri plan flade og frigøres først, når den ligger helt sikkert. Hold fingrene væk fra
lasten under frigørelsen.
* Overskrid aldrig løfteåget el. truckens max. bæreevne; løfteågets egenvægt skal også medregnes.
* Sørg for god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med andre personer i arbejdsområdet.

4. Opbevaring og vedligehold

Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser,
direktiver og arbejdsforhold.
* Ved forøget hårdt brug af truckåget skal kontrollen foretages oftere.
* Ved tabt eller ulæseligt typeskilt må åget ikke anvendes, før det er identificeret og kendetegnet igen.
* Reparation skal foretages af fagpersonale, herunder kræves materialekendskab og godkendte
svejsere. Vi anbefaler at reparation foretages af leverandøren.
* Ombygning og ændring af åg er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.

FORBEHOLD:
Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.
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