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Presentation

KZ Handels har tillsammans med Göteborgs VA-Verk
utvecklat detta hjälpmedel som används dagligen i de flesta av Sveriges
kommuner. 
Med ett enkelt handgrepp rullas dragaren ut ur fordonet och man får  ett
vridmoment till sin hjälp som vida  överstiger det som man med mänsklig kraf 
kan frambringa. Arbetsområdet är en radie på över 2,5 meter bakom fordonet!
Eftersom som vridmomentet är steglöst reglerbart är det omöjligt att ”dra 
sönder” ventiler vid korrekt handhavande!

Med flera hundra sålda enheter under en tioårs period har denna maskin väl
visat att den klarar tuff hantering!
Arbetshuvudet har en räckvidd som når upp till 2,5 meter bakom fordonet vilket 
innebär att flera ventiler kan manövreras utan att fordonet behöver flyttas.
Vridhuvudet är helt viktlöst då det är upphängt i en gasfjäder och allt
vridmoment leds över till fordonet vilket innebär att belastnings och
förslitningskador i samband med stängning av ventiler minimeras.

Ett stort alternativ av montagemöjligheter för att anpassa maskinen för just er 
verksamhet finns. Bland några kan nämnas montage på befintlig kran (typ HIAB 
eller motsvarande), montage på släpkärra eller på stativ tillverkat för
gräv/lastmaskiner!



Elschema - hydraulaggregat



Handhavande

• Stanna fordonet så nära ventillocket som möjligt och drag åt
 parkeringsbromsen. Kontrollera att fordonet står stadigt och på fast underlag.
• Lossa sprinten som håller fast teleskoparmen mot skenorna och drag ut
 armen samtidigt som hydraulmotorn med ventilhylsan fig. 2 och 7 försiktigt
 fälls ned.
• Starta hydraulmotorn med den gröna knappen på startdosan.
• Placera passande adept på ventilen och sänk ner maskinens adepthylsa över  
 denna. Pressa maskinen neråt mot ventilen samtidigt som hydraulventilen   
 fig. 3 förs in i den riktning som motsvarar önskad rotationsriktning.
• OBS! Hydraulventilen fig. 3 får aldrig bearbetas så att den inte    
 återgår till stängt läge då spaken släpps!
• Kontrollera på manometern fig. 4 att trycket enligt vridmomenttabell bilaga 1  
 inte överstiger det för ventilen rekommenderade max-vridmomentet.
 Skulle så vara fallet justeras detta med tryckregulatorn.
• Fordonet skall vara försett med en automatsäkring placerad i närheten av   
 batteriet. Denna skall lösa ut om strömförbrukningen överstiger inställt   
 värde, 200 ampere. Maskinen är även försedd med en skyddskrets som
 stannar maskinen om batterispänningen understiger 8 volt.
• Efter avslutad ventildragning stoppas hydraulaggregatet med stoppknappen   
 och hydraulmotorn med ventilhylsan fig.2 och 7 lyfts försiktigt upp.
 Skjut försiktigt in armen och lås fast med sprinten.
• Kontrollera att maskinen är låst med sprinten innan fordonet flyttas.
• OBS! Maskinen får inte användas till annat än att manövrera
 vattenventiler placerade under marknivå!



Installation & underhåll

OBS! Vid alla arbeten på maskinen skall den göras 
strömlös genom att batteriet kopplas bort!

• Kontrollera oljenivån i hydraultanken i början av varje arbetspass.
 Nivån får aldrig understiga 2/3-delar av höjden på oljetanken.
 Använd EKOSYNT HEES 32 eller motsvarande vid påfyllning!
• Torka regelbundet av maskinen med en trasa för att kontrollera att inga   
 oljeläckage förekommer. I händelse av läckage måste detta omedelbart   
 åtgärdas!
• Kontrollera att maskinens elektriska ledningar inte är skavda eller klämda.
• Vid utbyte av eventuellt extra batteri som är monterat i fordonets kupé får   
 endast batteri i gastätt utförande monteras.
• Smörja maskinens rörliga delar varannan månad med ett spraybaserat
 litiumfett eller motsvarande.
• En gång per år skall skruven märkt”Filter” på pumpaggregatet lossas samt   
 filtret rengöras.
• Om gasfjädern som håller teleskoparmen avbalanserad tappar tryck blir   
 teleskoparmen avsevärt tyngre att manövrera och gasfjädern skall då bytas.
 Vid byte lyfts teleskoparmen tills gasfjädern är helt indragen. Därefter lossas  
 fjädern och bytes mot av tillverkaren anvisad gasfjäder.
 OBS! Gasfjädern skall hanteras varsamt då den innehåller gas under   
 högt tryck!
• Kontrollera veckovis gasfjäderns funktion och att gasfjäderns båda
	 gaffellänkar	(En	i	varje	ända.)	är	fullständigt	inskruvade	och	inte	 	
         håller på att lossna!
•  Hydraulaggregatet är i stort sett fri från löpande underhåll. 

 Dock bör oljenivån kontrolleras löpande. Oljan som används är en    
 miljöolja (EKOSYNT HEES 32) 

 Den får absolut inte blandas med andra mineraloljor!
 Man bör dock vara vaksam på eventuella läckor som kan uppstå. 
 Dessa behöver tätas omgående.

•  Slangar byts ut om det uppstår torrsprickor i gummit, alternativt om de 
 börjar fukta i ändarna omkring slangkopplingarna.



Vridmoment & tryck



Kontakta oss

Vi tackar Er för att ni valde
vår maskin för att hantera Era ventiler!

Skulle det dyka upp frågor eller om ni får problem med maskinen kan Ni alltid nå 
oss på telefonnummer 0300-541610.
Har Ni önskemål på egna mått eller ändringar för att passa ett speciellt fordon så 
löser vi det också.

Vad gäller reservdelar eller specialtillverkade adeptrar enligt Era specifikationer så 
garanterar vi snabb leverans då vi tillverkar alla våra produkter i vår egen fabrik.

KZ Handels AB
Box 10337
434 24 KUNGSBACKA
Tel:        0300-541610
Fax:        0300-543805
E-post     info@kzhandels.se
Hemsida  www.kzhandels.se


