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SAKERHETSANVISNINGAR 

INTRANGNINGSRISK 
Allmiinna siikerhelsanvisningar 
Denna utrustning utveeklar hOgt fargtryek. 
FargSlnilen fran pistol en, Hickage eller kompo-
nenter som brister kan medfiira att farg tranger 
in genom huden och kroppsvavnaderna. Detta 
kan fiirorsaka myeket allvarliga kroppsskador 
som i svaraste fall kan leda till amputation. 
Fargstank och stank av liisningsmedel i iigonen 
kan oeksa fiiranleda allvarliga skador. 

Rikta ALDRIG pistolen mot nagon person eller 
nagon del av kroppen. HALL ALDRIG handen 
eller tingrarna iiver munstycket. Forsok ALDRIG 
att "blasa tillbaka" farg, vilket ar vanlig! i ett 
system med konventionell sprutpistol fiir luft-
siinderdelning. 

Anviind ALL TID munstycksskydd pa pistolen vid 
sprutning. 

F<ilj ALL TID Anvisningarna for tryckavlastning 
fore rengoring eller vid byte av munstyeke eller 
vid service av nagon del i systemet. 

Forsiik ALDRIG stoppa eller hindra lackage med 
handen eller kroppen. 

Kontrollera funktionen hos pistolens alIa saker-
hetsanordningar fore varje anvandningstillfalle. 

Medicinsk behandiing .. 
Om nagon viitska trangt genom huden, SOK 
OMEDELBART MEDICINSK BEHANDLING. 
BEHANDLA INTE SKADAN SOM ETT EN KELT 
SKARSAR. Tala om for lakaren exakt vilken vat-
sk<i som trangt genom huden. 

For behandling, be lakaren ringa GIFTINFORMA-
TIONSCENTRALEN, tfn 08/90 000. 

Sprutpisto\ens siikerhetsanordningar 
Se till att sprutpistolens alIa siikerhetsanordning-
ar fungerar tillfredsstallande innan den tas i bruk. 
Ta inte bort eller modifiera nagon del pa sprut-
pistolen. Detta kan fiiranleda funktionsfel oeh 
resultera i allvarliga kroppsskador. 

Slikl'rhemplirren 
Narhdst man slutar spruta, aven for ett kort 
iigonbliek, skall man alltid satta sakerhetsspiirren 
i last position eller i lage "SAFE". Detta medfcir 
att det inte gar att ~pruta med pistolen nar av-
tryekaren aktiveras. Fiirsummelse att lasa av-
tryckaren kan medt<ira oavsiktlig avtryckning av 
pistol en. 

Spritfarl' (diffllSor) 
Pistolens spridare slar siinder fiirgstralen och 
minskar risken fiir intrangningsskador nar muns-
tycket inte ar pa plats. Vid kontroll av spridar-
funktionen skall Anvisningarna fOr tryckavlast-
ninl! t(iljas. Darefter kan munstycket tas bort. 
Rikta pistolen ned i en jordad metallburk. 
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Tryck in avtryckaren vid lagsta mojliga tryek pa 
fargen. Om fargen nu inte sprids i en oregel-
bunden strom skall spridaren (diffusorn) ome-
delbart bytas. 

Munstycksskyddet 
Anvand ALL TID munstycksskydd pi'! pistolen 
vid sprutning. Munstycksskyddet pAminner om 
intrangningsrisken och forhmdrar oavsiktlig 
beroring av munstycket med fingrarna eller 
nAgon annan kroppsdel. 

Skyddsbygel 
Anvand ALDRIG sprutpistolen med skyddsby-
geln borttagen. Skyddsbygeln minskar risken 
fOr ofrivillig avtryckning av pistolen om den 
tappas eller sWts till. 

Munstyckssiikerheten 
Iaktta stiirsta forsiktighet nar ett munstycke 
byts eUer rengors. Om munstycket satter igen 
under sprutning skall sakerhetssparren Uisas 
omedelbart. F61j ALL TID forst Anvisningarna 
ilir tryckavlastning. Sedan kan munstycket tas 
bort for rengoring. 

Torka ALDRIG hort farguppbyggnad runt farg-
munstycket forran trycket lir helt avlastat oeh 
pistolens siikerhetssparr ar i last lage. 

Anvisningar fOr tryckavlastning , 
For att minska risken for allvarliga kroppsskac 
dor, ocksa innefattande intrangningsskador 
orsakade av rorliga delar, skall alltid dessa an-
visningar foljas nar systemet stiings av, vid 
kontroll eller service av nagon del av utrust-
ningen. Vid installation, rengoring eller byte av 
munstycke eller narhelst man slutar att spruta 
skall foljande iakttas: 
I LAs pistolens sakerhetssparr 
2 Stang av hydraulaggregatet 
3 Frigor pistolens sakerhetssparr 
4 Hall en metalldel av pistolen eller ventilen 

mot sidan av en jordad metallburk oeh tryek 
av pistolen i burken for att avlasta tryeket 

5 Las sakerhetssparren igen 
6 Oppna pumpens driineringsventil (som 

maste inga) oeh hAll en burk i beredskap fOr 
atl ta emot dranaget 

7 Uimna draneringsventilen oppen tills sprut-
ningen skall pabiirja~ igen 

Om man misstlinker aft munstycket eUer 
slangen lir helt igensatt eUer aft (rycket inte 
helt har evakuerats ellligt oval!!ifI'iende anvis
ningar, kan man MYCKET FORSIKTIGT lossa 
munstyeksskyddets hAllarmutter eller slangens 
andkoppling oeh avlasta tryeket suecessivt for 
at! sedan lossa helt for full tryckavlastning. Nu 
kan munstycket eller slangen rengoras. 



FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN 

Allmiinna Siikerhetsanvisningar 
All felaktig anviindning av sprututrustningen eller 
tillbehiiren, som iiverskridande av arbetstrycket, 
iindring av delar, anviindning av icke forenliga 
kemikalier eller mrger eller anviindning av slitna 
eller skadade delar kan medfiira att dessa brister 
eller spriings och detta kan resultera i allvarliga 
kroppskador, eldsvAda, explosion eller annan 
skada pA egendom. 

Andra eller modifiera ALDRIG nAgon del av 
denna sprututrustning. Detta kan innebara att 
utrustningen fAr felaktig funktion. 

KONTROLLERA all sprututrustning regelbundet 
och reparera eller byt ut slitna eller skadade delar 
omedelbart. 

FARGSLANG - SAKERHET 

Faxg innesluten i en slang under hogt tryck kan 
anses vara en potentiell fara. am slangen borjar 
lacka, exploderar eller brister pa grund av slitage, 
skada eller misskotsel, kan den uppkornna f'argstrlllen 
under detta hiiga tryck fororsaka en intriingningsska-
da eJIer andra allvarliga kroppsskador. 

ALLA FARGSLANGAR MAsTE HA 
SPlRALSKYDD! Spiralskydd skyddar slangen frAn 
kinkar eller biijningar vid eller naxa kopplingen 
vilka kan orsaka att slangen brister. 

Alia anslutningar tor fargen skall tatas ordentligt 
fore anvandning. Faxg under hOgt tryck kan lacka i 
form av en skarp strAle och fiirorsaka intriingnings-
skador. 

Systemtryck 
Det maximala ingAende hydraultrycket till 
denna motor fOr alIas siikerhet bestams av 
pumpdelen till vilken den ax ansluten. Enbart 
med Graeo modellerna 223-584, 223-600, 
207-655 oeh 210-208 pumpdelar far ing~~nde 
hydraultryck upp till 105 bar anviindas. Over-
skrid ALDRIG 70 bar ingAende hydraultryck 
med motorn ansluten till nAgon annan 'pumpdel 
an de sam angives ovan. 

Se till att alia tillbehiir som anslutes till ut-
rustningen har ett angivet arbetstryck som 
stammer overens med de maximala arbets-
trycken for hydraul- oeh fargledningarna i detta 
system. 

Viitskors liimpJighet 
Se till att alIa farger och liisningsmedel ax 
liimpJiga fOr delarna som kommer i kontakt 
med vatskan enligt TEKNlSKA DATA pa sista 
sidan. En !ista iiver konstruktionsmaterialets 
kemiska resistens oeh feller fargleverantiirens 
information ger besked om detta. 

ORA INTE i slangen for att forflytta sprutut-
rustningen. Anviind inte farger etler losnings-
medel som inte ax liimpJiga for innertuben och 
ytterhOljet pa slangen. UT~TT INTE slangen 
for hiigre temperatur iin 82 C. . 

Kontroll av slangens jordfiirbindelse 
OrdentIig elektrisk jordning av fJirgslangen ax 
av stOrsta vikt for att hAlla hela sprututrust-
ningen jordad. KontroJIera hydraulslangens och 
fargslangens motstand med intervaller. am 
fargslangen inte har maximalt motstand tryekt 
pii slangen, skall slangleverantOren kontaktas 
for uppgift om motstandet. Anviind en mot-
standsmatare fOr att mata motstandet. am 
motstandet Jigger utanfOr det rekommenderade 

Anviind ALDRIG en skadad slang. Fore sprutning skall omradet skall slangen omedelbart bytas ut. En 
hela slangen kontrolleras betraffande skador, lacka- ieke jordad eller dAligt jordad f'argslang ax en 
ge, notning oeh slangkopplingar. am det.,ar n~got fel potentiell fara. For egen siikerhet, las anvis-
pA slangen skall den omedelbart bytas. FORSOK INTE ningarna under ELD- ELLER EXPLOSIONSFA-
byta kopplingar eller laga en fargslang for hiigtryck RA. 
med tejp. 
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ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA 

Statisk elektricitet alstras av fIiideshastigheten 
pa fargen genom pump oeh slang. Om inte varje 
del av utrustningen ar ordentligt jordad, kan 
gnistbildning ske oeh utrustningen kan utgora en 
fara. Gnistbildning kan oeksa uppkomma nar 
stiekkontakten pluggas i eIIer ur natspiinningen. 
Gnistor kan antanda Angor fran liisningsmedel, 
den fiirg som sprutas, dammpartiklar oeh andra 
lattantandliga substanser, vilken kan fororsaka 
brand eller explosion oeh resultera i allvarliga 
kroppsskador oeh skador pa fastighet oeh egen-
dom. Plugga inte i eIIer ur nagon kontakt till nat-
spanningen i sprutzonen, om den allra minsta 
risk finns att I6sningsmedelsangor i luften kan 
antandas. 

Om man marker nagon som heIst gnista eIIer 
kiinner en liten SlOt SKALL MAN SLUTA 
SPRUTA OMEDELBART. KontroIIera att hela 
systemet ar ordentIigt jordat. Borja inte spruta 
igen forran felet ar Atgardat. 

Jordning 
For att minska risken for statisk gnistbildning 
skaII sprututrustning i sprutzonen jordas. KON-
TROLLERA alltid de lokala elektriska bestammel-
serna oeh sprututrustningens separata skotse-
linstruktion for detaljerade jordningsforeskrifter. 
Se till at! systemet ar anslutet till en ordentlig 
jordfOrbindelse. 

1. Pumpen: Anvand en separat jordlina med 
klammer som beskrivs i fig till hoger. 

2. Fllrg- och hydraulslangar: Anvand enbart jor-
dade slangar. Se anvisningar for Kontroll av 
slangarnas jordforbindelse ovan. 

3. Hydraulaggregat: Jorda enIigt tiIIverkarens 
rekommendationer. 

4. Sprutpistoler eller doserventil: 
Jordas genom anslutning till en riktigt jordad 
flirgslang oeh pump. 

5. FlirgbeMllaren: J ordas enligt lokala bestam-
melser. 

6. Objektet som sprutas: Jordas enligt lokala 
bestammelser. 
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7. Allafllrg- och ltJsningsmedelsburkar: Jordas 
enligt lokala bestammelser. Anvand endast-
metaIIbehAIlare som ar elektriskt ledande. 
Plaeera inte burken pa en ieke ledande nyta, 
t ex papper eIIer masonit som bryter jordfor-
bindelsen. 

For jordning av pumpen: lossa jordskruvens 
lasmutter (14) oeh brieka fX). Satt in ena 
anden av en min. 1,5 mm 
jordledning (Z) i sparet 
pa jordskruven (C) oeh (cr 
dra at lasmuttern : I 
ordentligt. An- : ~14 I".: .I \ 
slut den andra x I 

anden av led- ", I 
ningen till W . I 
riktig jord. ~~-;;'---:: 
F6Ij lokala z..---' r Ffir-~, 
bestammelser. 
Se TILLBEHOR 
betriiffande 
jordledning 
oeh k1ammer. 

Siikerbet vid skoIjning ocb rengoring 

FtJre sktJljning, se tiII att hela systemet oeh 
spiIIburken lir ordentIigt jordade. Se Jordning. 
Falj Anvisningarna for tryckavlastning pa sid 
2 oeh ta bort munstycket fran sprutpistolen. 
Anvand aIItid lligsta majliga fargtryek oeh 
behAII kontakten metall mot metall mellan pis-
tolen oeh den jordade metallburken under 
renspolningen for att minska risken far intrang-
ningsskador, gnistbildning pi'! grund av statisk 
elektricitet och stank. 



TYPISK INSTALLATION 

Allmant 
1. Las oeh rolj anvisningarna for installation, 

drift oeh underhiill i de andra Bruksanvis-
ningarna som omfattar pump med tillbe-
hor. 

2. Ut aldrig te&peraturen pa hydrauloljan 
overstiga 54 C. Hoga temperaturer leder 
till diilig prestanda oeh kortare Iivs\angd 
pa paekningarna. 

3. Alia anslutningsnipplar i det ovre oeh 
nedre huset (53 oeh 25) tatar med hjaIp 
av utbytbara O-ringar. Om det laeker fran 
dessa nipplar sa skaIl dessa dras at. Om 
laekaget fortsatter sa skall nippeln tas bort 
oeh den slitna O-ringen bytas. 

4. Anslut en plastslang till slangsoekeln pa 
oljeuppsamlaren. For ned slangen i en 
plastflaska oeh fast den fOr att forhindra 
att olja spills pa golven. Tom sedan plast-
flaskan med interval!. 

OBS! 
Anvisningar fOr tryckavlastning 
For att minska risken fOr allvarliga kropps-
skador sasom intrangningsskador, stank i 
ogon eller pa hud oeh skada orsakad av 
rorliga delar skall alltid dessa anvisningar 
foljas niir pumpen stangs av, vid kontroll 
eller service av nagon del i systemet. Vid 
installation eller byte av munstyeke eller 
niirhelst man slutar att spruta skall foljande 
iakttas: 

1 Us pistolens eller doserventilens siiker-
hetsspiirr 

2 Stang av hydraulaggregatet 

4 Frigor pistolens eller doserventilens saker-
hetsspiirr 

5 Las siikerhetsspiirren igen 

6 Oppna pumpens draneringsventil (som 
erfordras i systemet) och var beredd att ta 
emot dranaget i en behiillare 

8 Liimna draneringsventilen oppen tills 
utrustningen iir fardig att tas i bruk 
igen 

Jordning 
OBS! 

Av siikerhetsskiil skall anvisningarna for 
ELD- OCR EXPLOSIONSFARA pa sid 4 
roIjas och hela systemet jordas enIigt inst-
ruktionen. 

OBS! 
Hydraulsystemet maste hela tiden hiillas 
rent for att undvika skador pa hydraulmo-
torn och hydraulaggregatet. BIas rent alia 
hydraulledningar med tryekluft oeh spola 
igenom med losningsmedel innan hydraul-
motom anslutes till dessa. 

Se till att h ydraulaggregatet iir fOrsett med 
ett sugfilter till hydraulpumpen oeh ett 
returfilter i storlek lOmy. Folj noggrant 
tillverkarens rekommendationer niir det 
gaIler rengoring av filter och oljehehiillare 
oeh likasa det periodiska bytet av hydraul-
oljan. 

SERVICE 

Om man misstiinker att munstycket eller 
slangen iir tilltiippt eller att jtirgtrycket inte 
helt har evakuerats trots ovanstaende anvis
ningar, skall man MYCKET FORSIKTIGT lossa 
kopplingen pa fargslangen oeh lata tryeket 
avlastas gradvis fOr att diirefter montera bort 
dem helt. Nu kan munstyeke eller slang ren-
goras. 

OBS! 
Att hana rent iir viktigt vid reparation av 
hydraulmotorer. Var speciellt forsiktig och 
undvik att damm eller smuts kommer in i 
motom under service. 

OBS! Reparationssats 223-654 finns att till-
ga for att byta fjadramaltatningarna 
oeh kolvringarna. Delarna som ingiir i 
satsen iir markerade i texten med en 
asterisk ex (45*). 
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SERVICE 

Demontering 
Se fig loch 2. 

I. FOlj Anvisningarna for Tryckavlastning 
pa foregaende sida. Lossa matarledning-
en, returledningen och drlineringsroret 
fran motom. Tag bort pumpen fran sin 
montering. 

OBS! 
Lossa pumpdelen fran motom som forklaras 
separat i bruksanvisningen for pumpen. 
Plugga hydraulanslutningama och ledning-
ama fOr att undvika att smuts tranger in. 

2. Placera motom i ett skruvstycke. 

3. Tag bort skruvama (12) och uppsamlaren 
(16) fOr olja fran motorbasen (2). Skruva 
bort skruven (20) och tag bort droppfang-
aren (18) fran kolvstangen (30). 

4. Tryck upp kolvstangen (30) sa langt som 
mojligt, for att aktivera omkastarmekanis-
men. am sa erfordras sla varsamt pa 
kolvstangen. 

5. Lossa men tag inte bort lassmuttrama 
(19) fOr stagstangema, kopplingsmuttrar-
na pa hydraulroret (4) och de tre insex-
skruvama (51) som iir lasta med Loctite 
och laser ga vein (47). . 

6. Tag bort motom fran skruvstycket och 
stall den uppriitt. 

7. Tag bort omkastarmekanismen bestiiende 
av Mllarpluggama (39), packningama 
(41), fjlidrama (40, kulstymingama (42) 
och kulan (43) fran ena sidan av motom. 
am kulan eller andra delar sitter fast i ovre 
huset (53), sa kan motom lutas nagot och 
knacka Hitt pa h uset. Se tiU att delarna 
inte ramlar nelr i motorn. Gor omsamma 
procedur pa omkastarmekanismen pa 
andra sidan av motom. 

OBS! 
For att forhindra att ventilspolen (38) och 
det ovre huset (53) skadas, sa skall om-
kastarmekanismen taS bort innan gave1n 
(47) taS bort. 

8. Tag bort den ovre och nedre kopplings-
muttem pa hydrauJroret (4) och tag bort 
roret. Utt oljan rinna ned i uppsamlaren 
fran motom. Tag bort de tre insexskruvar-
na (51) som hillier gaveln (47). 

9. Tag bort de fyra lasmuttrama (19) till 
stagstangema. Tag bort de fyra Stag-
stiingema (57), tag inte bort de fyra 
kupolmuttrama (44) fran toppen pa 
stagstiingema. 

OBS! 
Med stagstiingema borttagna kan motom 
dela sig i skarvama mellan cylindem (29) 
och det ovre och nedre huset (53) och (25). 

10. Tag bort stoppluggen (48) fran det ovre 
huset (S3). Lyft det ovre huset ca SO-75 
mm av cylindem (29). Det kan bli nod-
viindigt att skaka huset for att det skall 
lossa. Det iir inte nodvlindigt att ta bort 
cylindem fran det nedre huset (25). 

11. Hilll utlosningsstangen (31) stadigt med 
en skiftnyckel i sparet pa stangen och tag 
bort den ovre muttem (46) fran stangen. 

12. Lyft det ovre huset (53). Tag bort skru-
varna (36) som hIDer lagringen och styr-
ningen (3S). Tag bort ventilspolen (38) 
stymingarna (37) och fjadrama (45). 

OBS! Kontrollera utlosningsstangen efter 
repor eller skador. Det far inte fmnas 
nagon friktion pa utlosningsstangens 
yta. 

OBS! Utfor punktema 13 och 14 enbart om 
utlosningsstangen och kolven behover 
bytas. 

13. Drag utlosningsstangen (31) och kolven 
(30) fran det nedre huset och cylindem 
(29). Satt kolven (30) i ett skruvstycke 
medmjuka backar pa de flata sidoma av 
kolven. Anvlind en hammare och ett dom 
for att lossa locket (34) (last med Loctite). 
Tag bort utlosningsstangen (31) fran kol-
yen (30). 

14. Tag bort lasmuttem (27) fran utlosnings-
stangen och kolvanslaget (28). am kolven 
bytes, tag bort fjadem (26), kolvringarna 
(32) och O-ringen (17). Nya kolvringar 
finns i reparationssatsen. 

OBS! 
SE TILL att cylindems och kolvens ytor inte 
skadas niir dessa delar bytes. 

IS. Tag bort cylindem (29) och det nedre 
huset (25). Tag bort U-kopplingarna (24) 
och lagringen (23) fran det nedre huset 
(2S). 
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DRAG AT ANSLUTNINGS-
NIPPLARNA ORDENTUG1. """":::::::::::::::~\\........,J KONTROLLERA OCH BYT 

O-RINGARNA OM DET 
ARLACKAGE 

4 
DRAG AT MUTT-

RARNAMED 
ETTMOMENT 

AV 122-149 Nm 

FlGl 

DRAG AT MUIT-
RARNA MED ETT 
MOMENT AV 16-1SNm 

DRAG AT ANSLUTNINGSNlPP-
LARNA ORDENTUGT. KON-

TROLLERA OCH BYT 0-
RINGARNA OM DET LACKER. 

18 

SERVICE 

47 

2 

19 -= ~ DRAG AT MED ETT 
___ :::-..... ~ MOMENT AV 95-l0SNm 

13 

) 

7 

16 

____ ~,SLUT DRANE-
RINGSSLANGEN 
TlLLSLANG-
SOCKELN 



SERVICE 

A.termontering 

o BS! Narhelst lasvatska skall anvandas, 
anviind Loctite TL-222. 

I. Det nedre huset (25) har ett spar for 
varjc packning (24*) och lagringen (23*). 
Smorj dessa delar med en tunn olja. In-
stallera en U-koppackning (24*) med lap
parna vanda uppilr, Jangst upp i huset. 
Instal1era lagringen (23*) och den andra 
U-koppackningen (24*) med lappama 
vanda mor lagringen, langst ned'i huset. 
Se detaljritningen i fig 2. Montera det 
nedre huset pa motorbasen (2). Se till att 
det bottnar ordentl igt. 

2. Installera fjadern (26) pa kolven (30). 

3. Satt pa kolvringarna (32*) pa kolven 
(30). Kolvringarna skall monteras med 
skarvarna 1800 fOrskjutna. 

4. Montera O-ringen (17) i sparet pa kolven. 

5. Montera kolvanslaget (28) och lasmuttern 
(27) pa utlosningsstangen (31). Slapp ned 
utlosningsstangen i kolven (30) och fja-
dern (26). 

6. Montera nya O-ringar (33) i cylinderns 
(29) ovre och nedre iindar. Installera 
cylindern i det nedre huset (25). 

7. Om utliisningsstlmgen och kolven demon
terats: Las locket (34) med Loctite TC-222 
pa gangorna. Fortfarande med kolven i ett 
skruvstycke skruvas locket fast i kolven 
(30). 

OBS! 
Detta ar viktigt fOr att rorhindra alt locket 
gangar upp sig under drift och skadar 
motorn. 

8. Anvand elt kolvringsverktyg for att h1l1la-
kolvringarna (32*) och satt tillbaka kolven 
med ut10sningsstangen upptiII i cylindern 
(29) sa att ovansidan pa kolven ar jams 
med ovansidan pa cylindern. Anviind en 
plasthammare och elt massingsdorn for 
att trycka ned kolven. 

9. Instal1era lagringen och styrningen (35) 
pa del ovre huset (53) med anvandning av 
skruvarna (36). . 

10. Hall fast utlosningsstiingen (31) med en 
nyckel och installera det ovre huset (53) 
sa att rorkopplingarna stammer i lage med 
motsvarande rorkopplingar pa det nedre 
huset (25). Ut10sningsstiingen sticker upp 
ovanfiir det ovre huset. 

11. Installera utlosningsstiingens styrning 
(37) med sexkanten nedat och fjadern 
(45*) pa utlosningsstiingen. Installera 
ventilspolen (38) med spilrrhaken uppal. 
Satt tillbaka den ovre fjiidern (45*) och 
styrningen (37*) med sexkanten uppat pa 
ut1osningsstiingen. Hall ut1osningsstiing-
ens spar med en n yckel och drag fast den 
ovre muttern (46). 

12. Placera O-ringen (49*) pa stoppluggen 
(48). Montera stoppluggen pa ventilspo-
len (38). Satt tiIlbaka gaveln (47) med 
Loctite TL-222 pa skruvama (51). Monte-
ra stagstangerna (57). 

OBS! 
For att rorhindra att ventilspolen (38) och 
det ovre huset (53) skadas, se till at! gaveln 
(47) och lagringen och lagerstymingen (35) 
monteras innan omkastarmekanismen instal-
leras. 

13. Med motom pa sidan monteras omkas-
tarmekanismen. Satt tillbaka kulan (43), 
stymingen (42) med den konkava ytan 
motkulan, fjadem (40*), O-ringen (41) 
och h1l11arpluggen (39). Aterupprepa pa 
den andra sidan motorn. 

14. Drag kupolmuttrarna (44) och stagstiing-
ema (57) med ettmoment av 95-108 Nm. 

15. Anviind lasvatska Loctite pi\. stagstiinger-
nas nedre gangor (57) och drag muttrarna 
(19) med elt moment av 95-108 Nm. 

16. Satt tiIlbaka hydraulroret (4) och drag at 
muttrarna till elt moment av 122-149 
Nm. Sat! tiIIbaka draneringsroret (56) och 
drag at muttrarna med ett moment av 
16-18 Nm. 

17. Montera dropplaten (18) och skruven 
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(20) i botten pa kolven (30). Salt tiIlbaka 
uppsamlaren for olja (16) och skruvama 
(12). Se tiII att sockeln (13) ar i linje med 
driineringsporten i basen (2). 



A 
DRAG AT MUTT-
RARNA MED ETT 

MOMENTAV 
122-149 Nm 

DETALJ 

47 

SERVICE 

~r-51 
,,=-<' 48 ~DRAG AT MED 

-;:::: ,...,/"44 lETT MOMENT 
~ 52 AV 95-108 Nm 

KOLVRINGARNAS 
SKARV AR VRlR,ES 

180 

SPAR FOR 0-
RINGEN 

30 

56 

DRAG AT 
MUTTRARN 

MEDETT 
MOMENT 

AV 16-18Nm 

OBSERVERA RATT SpAR FOR PACK-
NINGARNA OCH LAGRINGEN I DET 
NEDRE HUSET (25) 

NEDREHUS 

U-KOPPACKNING 
"~~~~~~~~1~ 24 Liipparna vandes uppat 

23 LAGRING 

FlG2 

24 U-KOPPACKNING 
Uippama vandcs uppat, 
mot lagringen 

9 

33 

57 FETTA IN 
GANGORNA 

29 
33 

,;wl 
LAPP-
ARNA 
VANDS 
UPPAT 

25 

SE 
DETAU-
RITNING 

DRAG AT MED 
ETTMOMENT 

~ AV95-108Nm 
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RESERVDELSLISTA 

POS DET.NR BENAMNING ANT POS DET.NR BENAMNING ANT 

1 172447 V ARNINGSSKYLT 37 183-659 STYRNING 2 
2 186-221 MOTORBAS 1 38 183-658 VENTlLSPOLE 1 
3 110-797 KNAROR 3/4"NPT ink! 1 39 186-222 HALLARPLUGG 2 

pos.or 3a 40 108-522* FJADER 2 
3a 110-926 O-RING, nitrilgummi 1 41 110-801 0-RING, nitrilgummi 2 
4 210-108 ROR 1 42 167-210 KULSTYRNING 2 
5 104-524 ADAPTER 3/4" NPT(f)x 1 1 43 101-701 KULA, hllrdmetall 114" 2 

1116"-12 inviindig kona 370 44 104-143 KUPOLMUTTER 5/8"-18 4 
6 110-791 T-ROR 7/8"-14 UNF-Za x 1 1 45 171-411* FJADER 2 

1/16"-12 UNF-Za, inviindig 46 104-105 MUTTER 114"-20 1 
kona 37° fOr 3/4" dia ror ink! 47 180-953 GAVEL 1 
pos.nr 6a 48 171-416 PLUGG 1 

6a 110-926 O-RING, nitrilgummi 49 104-093* O-RING, nitrilgummi 1 
7 110-876 ADAPTER 1 "NPT x 1 5116"-12 1 50 108-132 LYFTOGLA 1 

UNF-Za ink! pos.nr 7a 51 101-864 INSEXSKRUV 5/16"-18 x 1,0" 3 
7a 110-927 O-RING, nitrilgummi 52 100-128 FJADERBRICKA 5/8" 4 
8 183-695 DEKAL 53 186-217 HUS,ovre 1 
9 172-975 V ARNINGSSKYLT 1 54 110-792 KNAROR 7/16"-20 UNC-Za(m) 2 

10 100-508 SKRUV nr 4 x 0,188" 4 x 9/16"-18 UNF-Za(m) kona 
II 172-815 V ARNINGSSKYLT 1 370 fOr 3/8" dia ror ink! 
12 100-333 SKRUV 114"-20 x 0,5" 3 pos.nr 54a 
13 103-875 SLANGSOCKEL 118" NPT fOr 1 54a 110-801 0-RING, nitrilgummi 2 

6,4 mID slang 55 110-799 PLUGG 9/16"-18 UNF-26 inkl 1 
14 104-029 JORDNINGSSKRUV 1 pos.nr 55a 
15 104-582 LASBRICKA 1 55a 110-925 O-RING, nitrilgummi 1 
16 210-110 OUEUPPSAMLARE 1 56 223-608 DRANERINGSSLANG 1 
17 165-295 O-RING, nitrilgummi 1 57 171-405 STAGSTANG 4 
18 171-397 DROPPFANGARE 1 
19 100-155 MUTTER 5/8"-18 4 
20 101-577 SKRUV nr 10-20 x 0,375" 1 
21 110-800* O-RING, Buna-N 1 
23 186-223* LAGRING, bronsfylld 1 
24 110-795* U-KOPPACKNING, polyuretan 2 
25 186-218 HUS, nedr. 
26 104-664 FJADER 
27 103-450 LAsMUTTER 5/16"-18 1 * Ingar i reparationssats 
28 181-243 KOLVANSLAG 1 223-654 
29 186-219 CYLINDER I 
30 186-220 KOLV 1 + Varningsskyltar medlevereras 
31 171407 UTLOSNINGSSTANG 1 
32 104-103* KOLVRING 2 
33 166-071 O-RING, nitri1gummi 2 
34 171-398 LOCK 
35 210-292 LAGERSTYRNING 1 
36 108-538 SKRUV 114"-20 x 112" 3 
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II 223-646 en Mode S °e A 
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SERVDELSRITNING 
RE... __ _ _ ........... 

° tiel fOr servIce oc t ch smiirJrad Se aVSm • om momen 0 for information 

33. 

33 

24* 

25 

\~ 
15 

12 / 
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intag 

11.25" dia. 
(285.8 mm) 

DIMENSIONSRITNING 

46 mm till top-
pen av 119 mm 

slagliingd 

24.94" 
(633.8 mm) 

SERVICEINFORMATION 

Nedan angivna detaljer har utglltt 

Beniimning Andrad Andring Pas Del 
komponenl Nr Nr 

223-646 
Viscount II 

Utgatt 22 110-796 Avstrykare 

Hydraul 
Motor 

MONTERINGSHALSLAYOUT 

PACKNING 
161-806 

1.375" 
(34.93 mm) R 

90· 

Fyra 11,1 mm halpa 
267 mm deinings 
34,93 mm R cirkel 

9.75" 
(247.7 mm) 

TILLBEHOR 

JORDKLAMMER 103-538 -
JORDLEDNING 208-950 

7,5 m liipgd 
l,5mm 
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TEKNISKA DATA 

OIjefOrbrukning ......................................... 3,8 I vid 5 pumpslag2 Effektiv kolvyta ........................................................ 31,6 em 
Kolvstangsdiameter ..................................................... 64 mm 
SIagliingd ............................................................... 119 mm 
Kraft vid 105 bar ................................................... 33110 Nm 
Hydraulintag oeh uttag ................................. se dimensionsritning 
Maximalt ingaende hydraultryek ............................... se framsidan 
Maximalt hydraulfiOde ............................................. 45,6 11 min 
Vikt ..................................................................... 43,5 kg 

Loetite  ar ett registrerat varumarke av Loctite Corporation. 
 

LJUDNIV A DIAGRAM 

PUMPSLAG PER MlNUT 

OBS! Ljudniviln varierar nilgot med oljetemperaturen, oljetrycket och andra faktorer som paverkas 
av pumpens installation. Bakgrunds Ijudniva fOr kurvan ovan lir 58 dBA. 
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NOTERINGAR 
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NOTERINGAR 
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GARANT! 

GRACO INC. garanterar att all utrustning som tiIlverkats av foretaget och bar dess namn ar 
fri fran fel i material och tiIIverkning under normal anvlindning och skotseJ. Garantin giiller 
for den ursprunglige koparen under en tid av 12 mimader fran inkopsdagen, och den galler 
endast om utrustningen installeras och anvlinds i enlighet med fabrikens rekommendatio-
ner. 

Garantin omfattar inte skador eller slitage som vaIIats av felaktig anvlindning, slitskador, 
korrosion, fOrsummelse, olyckor, felaktig installation eIIer ingrepp som paverkar den nor-
mala funktionen. For den handelse nagra fel konstateras pa GRACO utrustning som levere-
rats inom den ovan namnda 12-mimadersperioden, kommer den auktoriserade GRACO 
distributoren som levererat utrustningen att gratis reparera eller byta ut sadana felaktiga 
delar,om de slinds in med betald frakt till fabriken eller den auktoriserade GRACO distribu-
toren, och det vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen fOreIigger fel i material 
eller tillverkning. Om alltsa ett material eller tiIIverkningsfel konstaterats, kommer detta att 
avhjiilpas och delen retumeras med betald frakt inom Sverige. Om undersiikningen visar att 
det inte fOreIigger nagot fel i material eller arbete, kommer reparationen att utforas till rimlig 
kostnad. Fran andra hall kopta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tiII-
verkares normala garantier. 

I denna utrustning anvlinda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller siiljes av oss. Vi 
ar darfOr icke ansvariga fOr deras egenskaper. Pa grund av den stora mimgfald material, 
sasom t ex fiirger, lacker och losningsmedel, och pa grund av olika reaktionsbeteende bor 
koparen och anvlindaren av denna utrustning, frim materialtillverkaren, inhamta samtJiga 
med hanteringen av vederborandes speciella material sammanhlingande fakta, aven sa vitt 
galler kontakt mellan materialet ifraga och de i utrustningen anvimda tatningarna och 
metallerna. 

Vi papekar uttryckligen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och galvanise-
rade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissa forhaJlanden (beroende av tryck, 
temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som foJjd. Narmare uppgifter 
skall inhamtas hos materialtillverkaren. 

Tlinkbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter blandning 
och toxisk effekt hos bearbetat material eIIer dess k()mponenter betriiJfande mlinniskor och 
djur samt vaxter, bor diskuteras och tagas hlinsyn till. 

Denna garanti ar exklusiv och ersatter alIa andra garantier (skriftliga, muntJiga eller under-
forstAdda) inklusive garantier om saJjbarhet i andra avseenden lin vad som angivits har 
ovan, och garanti fOr llimplighet fOr ett speciellt lindamAI. Med undantag for vad som sagts 
har ovan avvisar vi uttryckligen alIa former av krav grundade pa direkta eller indirekta ska-
dor eller forluster. 




