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Instruksjoner

GH833 direkte 
nedsenkingssett

- For installasjon av tårn/brakett. -

Del nr. 287843

Se driftsinstruksen til GH833. Før installering av 
settet, følg Trykkavlastningsprosedyre, side 4.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. 
Ta vare på disse instruksjonene.
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311484

http://www.graco.com/Distributors/DLibrary.nsf/Locate?OpenForm&Form=311281
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Fast montering (valgfritt)
Graco anbefaler at sprøyten festes til kjøretøyet når 
den skal transporters på en lastebil eller tilhenger 
for å unngå at den skades.

Omplassering av håndtak
Før sprøyten festes i en lastebil eller tilhenger, er det 
nødvendig å omplassere håndtaket.

1. Bruk en phillips skrutrekker, ta ut skruene i hånd-
taksmansjetten (4).

2. Ta av hele håndtaket ved å trekke det ut av 
håndtaksrørene øverst på rammen.

3. Ta ut pluggene i rørene (2) som er plassert bak 
hjulene.

4. Stikk pluggene inn i håndtaksrørene øverst på 
rammen.

5. Sett hele håndtaket inn i rørene nederst på rammen. 
Slangebraketten skal vende ned. Stillingen justeres 
enten inn eller ut etter behov.

6. Sett skruene i mansjettene (4) i de nederste rørene 
på rammen.

håndtak

håndtaks-
rørene 
øverst 
på ramme

plugger

plugger

håndtaksrørene øverst 
på ramme

håndtak

nedre rør på ramme
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Hvordan sprøyten festes i bunnen av lasteplanet/tilhengeren.
For å få en fast montering, festes u-boltene over 
sprøytens ramme slik som vist i illustrasjonen nedenfor.

1. Håndtaket omplasseres, trinn 1-5, side 2.

2. U-boltene settes over sprøytens ramme og 
monteres i hullene i bunnen av lasteplanet/
tilhengeren. Sett en skive og mutter i enden 
på boltene. Mutteren trekkes godt til med en 
skiftenøkkel.

Sprøyten er en tung komponent. For å unngå 
personskader på grunn av at enheten beveger seg ved 
transport, må man alltid sikre sprøyten til kjøretøyet.

U-bolter

U-bolter

Omplassering av håndtak
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Generell informasjon

Trykkavlastningsprosedyre

1. Lås avtrekkersikringen.

2. Sett pumpeventilen i stillingen OFF (av). 

3. Slå AV motoren.

4. Skru trykket helt ned.

5. Trekk inn avtrekkeren for å avlaste trykket.

6. Drei returventilen ned.

Avtrekkersikring
Slå alltid på avtrekkersikringen når du er ferdig med 
å sprøyte, for å unngå at pistolen aktiveres ved et uhell 
med hånden, hvis den faller ned eller støter mot noe.
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Ta av hydraulisk hode og pumpe

1. Utfør Trykkavlastningsprosedyren, side 4.

2. La enheten kjøle seg ned.

3. Ta av (2) hydrauliske slanger fra hode og enhet.

4. Ta av sugesettet fra bunnen av pumpen.

5. Ta ut (4) monteringsboltene på pumpeenheten og 
flytt enheten av veien.

6. Ta ut (2) sorte plugger.

NB: Beskytt åpne hydrauliske porter for rusk og 
kontaminering.

FARE FOR FORBRENNING 
Utstyrets overflater og væsken som varmes opp 
kan få høy temperatur under drift. Unngå alvorlige 
brannskader ved å ikke berøre det varme utstyret eller 
væsken. Vent til utstyret/væsken er helt avkjølt.

hydrauliske ledninger

sugesett

pumpe

bolter

pumpe-
enhet

hydraulikkporter

plugger
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Installere direkte nedsenkingssett

1. Installer tårn/brakett i rammehullene.

2. Installer (4) festeskruene i rammen for å holde 
tårn/brakett på plass. Trekk til med moment til 
165 +/- 10 in.-lbs (13,8 ft.-lbs).

3. Installer pumpeenheten over (4) rammeboltene. 

4. Trekk til boltene med moment til 400 +/- 10 in.-lbs 
(33,3 ft.-lbs).

5. Installer nye, lengre hydraulikklednigner (19, 20) fra 
settet.

6. Press luften ut av de hydrauliske slangene 
ved å øke trykket nok til at den hydrauliske 
motoren begynner å slå, og la væsken sirkulere 
i 15 sekunder. Reduser trykket, drei returventilen 
i horisontal stilling (Av).

Pumpebevegelser kan føre til at braketten trekkes ut av 
rammen og fører til alvorlige personskader. Sett alltid 
inn skruene og trekk de til med moment for å sikre at 
dette ikke skjer.

tårn-

ramme-

brakett

hull

ramme-

pumpe-
enhet

bolter

19

20

+

-
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Bruke direkte nedsenking 

1. Påfør rørgjengetetning (25) over hanngjengene på 
pumpen.

2. Sett hunn-camlock (22) fra settet over 
hanngjengene på pumpen. Trekk godt til.

3. Plasser fat på 55 gallon under pumpeenheten.

4. Løsne klemmene og vipp tårn/brakett tilbake til 
første posisjon.

5. Lås klemme i 1. posisjon.

FARE FORÅRSAKET AV BEVEGELIGE DELER
Bevegelige deler kan klemme eller amputere fingre 
eller andre legemsdeler.
• Hold deg unna bevegelige deler.
• Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelses-

anordninger eller deksler er fjernet.
• Utstyr under trykk kan starte uten forvarsel. 

Følg Trykkavlastningsprosedyren i denne 
instruksjonsboken før utstyret sjekkes eller flyttes, 
og før det foretas service eller vedlikehold av 
utstyret. Tilførselen av kraft og luft må frakoples.

Ha på tetnings-

pumpe

masse

22

pumpe-

fat

enhet

klemme

1. posisjon
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6. Installer silen (23) i bunnen av inntaksrøret (24).

7. Installer inntaksrøret (24). Lås camlock-ene (22) for 
å holde røret skikkelig på plass.

8. Senk røret ned i fatet på 55 gallon.

9. Lås tårn/brakett på plass.

10. Klar til bruk.

Skifte av fat
1. Vipp tårn/brakett tilbake og klem det godt fast 

i første posisjon.

23

24

24
22

klemme
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2. Lås opp camlock-ene (22) og ta av inntaksrøret (24).

3. Beveg enheten og plasser et nytt fat under 
pumpeenheten.

4. Installer inntaksrøret (24). Lås camlock-ene (22) for 
å holde røret skikkelig på plass.

5. Senk røret ned i fatet på 55 gallon.

6. Lås tårn/brakett på plass.

7. Klar til bruk.

22

24

pumpe-

fat

enhet

22

24
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Transportere enhet

1. Lås opp tårn/brakett.

2. Vipp tårn/brakett tilbake 90° til 2. posisjon for 
transport.

3. Lås det i stilling.

FORSIKTIG
Transporter ikke enheten med hodet i vertikal 
posisjon. Når man transporterer enheten skal den 
være trygt fastsurret i kjøretøyet eller man skal følge 
instruksjonene for fast montering til kjøretøyet, side 2.

1. posisjon

2. posisjon

2. posisjon
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Deler

▲ Fare- og advarselsmerker, merkelapper og kort 
leveres gratis.

FN Part No. Description Qty
1 287897 SUPPORT, frame 1
2 287896 FRAME, 55 gallon lift 1
3 188622 SPACER 2
4 116630 SCREW 2
5 102040 NUT, lock, hex 2
6 15H478 PLATE, retainer 1
7 112395 SCREW, cap, flnghd 2
8 288037 BRACE, tilt, back 1
9 119872 SCREW, shoulder 3
10 100023 WASHER, flat 4
11 15H496 LATCH, liftkit, lower 1
12 15H495 LATCH, liftkit, upper 1
13 120226 SCREW, hex hd, flange 4
14 108063 GRIP, handle 1
15 114808 CAP, vinyl 1
16 195550 LATCH, adjustable 1

17 113796 SCREW, flanged, hex hd 2
18 114251 SCREW, cap, hex hd 4
19 15H265 HOSE, coupled 1
20 15H268 HOSE, coupled 1
21 120307 FITTING, hose adapter 1
22 120308 FITTING, hose adapter 1
23 189091 STRAINER 1
24 15H254 TUBE, inlet 1
25 119400 SEALANT 1
27▲ 15H619 LABEL, warning 2
28 15H618 LABEL 1
29 192840 LABEL 1
31 120445 WASHER, wave 2

FN Part No. Description Qty
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All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. 
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
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Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
www.graco.com
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