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Beslag Bultar, brickor och muttrar

Aktivator Platta med styrningar

och radiomottagare Batterikabel 

(Extra utrustning)

Innehåll:

Stöd för beslag till

V-4000 / V-5000

Stöd för beslag 

till V-6500

Handsändare



Dragsko bortmonteras. Bultar och muttrar återanvändes.

Beslag till cylinder monteras. 2 st. ø10,5 mm hål borras.

Monteringsanvisning:



Beslag för cylinder monteras med bultar M10*35, brickor 11*22*2,

och låsmuttrar M10, från dragsko.

Kopplingarm borras upp till ø12,5 mm hål.



Beslag för cylinder monteras i toppändan.

Bultar M10*40 och självlåsande muttrar M10.

Cylinder monteras i båda ändar med bultar M12*45 och

självlåsande mutter M12.

VIKITIGT: Bultar får inte dras för hårt.

(Det finnas en rörlighet i cylindern. 



Platta med styringar monteras genom att borra hål på  ø 6,5 mm.

Gänga 8 mm, till platta med styring.



Platta med styring monteras med bultar M8*20 och brickor 8,5*22*2.

Nästa 3 bilder:

Anslut kontroll monterad på cylinder.





Bruksanvisning: 

Säkerhet:

Kolla alltid före start:

Att bruksanvisning för timmerdragaren är läst och förstådd

Att alla ledningar är oskadade, alla delar sitter fast och är intakta.

Att det finns ström till radiosändaen (grön indikatorlampa skall blinka när

den gröna knappen trycks ned).

Att backupbatteriet i styreenheten är uppladdat: Koppla ström till enheten

och aktivera sändaren, så aktuatorn kör ut helt, håll knappen nere och bryt

strömmen till enheten. aktuatorn skall nu gå i retur. (Sker detta INTE skalL

backupbatteriet laddas före användning)

Montering:

Montering av timmerdragaren (se bruksanvisning till maskinen).

3-poig kontakt monteras på traktorn för ström till radiomodtagaren.

Bruksanvisning:

Läs först brukanvisningen till timmerdragaren.

Inspolingen påbörjas när knappen på radiosenderen trycks ned, denna

knapp skall vara aktiverad under hela inspolingen. 

Vigtigt: Knappen skall släppas i god tid, se under ”Vikitigtinstruktion”

Underhåll:

Backupbatteriet skall bytas om det är defekt, innan utrustningen tas i bruk..

Viktigt vid installation:
Försörjningsenheten för systemet skall kunna avge min. 40 amp.

Ledningarna till enheten skall vara dimensionerade därefter.

För säkringar är standard 20A, och kan efter behov ändras till 25A. 

Aktuatorn skall alltid under användning köras helt ut till stopp

(aktuatorns motor stoppar), sker dette INTE, hörs ett högt klick-ljud

från aktuatorn och arbetet får INTE fortsättas. Felet til detta skall

finnas och lösas.

Viktig instuktion:

Under fullständig inspolning skall knappen på radiosändaren släppas

minst 0,8 m innan kabeln är helt inkörd. Vid arbete i minusgrader  

måste denna längd ökas (vid exempelvis. -25 grader är längden 1,6 m).

Bromsen skall aktiveras manuelt, annars kommer 

inspolningsanordningen inte vara bremsad vid slutet av inspolingen.



Reservdelar 1530

1530-D Motorstyrning t/1530 - printplate

Steering f/radio 1530 circuit board

1530-C Aktivator LA36 

Actuator LA36 

1530-I Handsender ELCA 

Transmitter ELCA

Freq. Range 868.0125-869.9875 MHz

1530-J Kabel f/aktivator LA36

Cable f/actuator LA36



1530-K Lader Elca

charger Elca

1530-L Mottager Elca

Receiver Elca




