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Läs innan användningLäs innan användning
För utbildade användare över 18 år

Bockningsmaskin, elhydraulisk

Stopp/Nödstopp

Kontrollera före start

Bendof B 40PLC

Släpp fotpedalen för stopp Tryck in fotpedalen i botten för
nödstopp eller tryck på en av nödstoppskanpparna

Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
Justera klämskyddet.
Ställ in bockningssätt, bockningsvinklar med korrektionsvärde
och rotationsriktning.
Testkör maskinen på tomgång utan att tappar och andra tillbehör
är monterade. Finjustera värdet.
Tapp och hylslängd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.

Säker användning/Riskanalys

Ergonomi

Buller Klämrisk

Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
Säkra arbetsområdet.
Håll händerna borta från bockningsområdet.
Klämskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
Använd verktygsuppsättningar som är avsedda för maskinen.
Minsta diameter på centrumdonet är 4 gånger järnets diameter.
Använd inte för hög hastighet på medbringarskivans rotation vid
stor diameter på armeringsjärnet eller vid fler antal av järn i
samma bockningscykel.
Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.

Skyddsfunktioner

Användningsområde

Start

Tillsyn/Inspektion

Nödstopp, klämskydd

Armeringsjärn

Anslut elen. Vrid strömbrytaren till ON-läge, tryck ner fotpedalen

Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all
tillsyn/inspektion.
Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
Håll maskinen ren.

Buller

Vibrationer

Tekniska data

< 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
Arbetstid insats: ca 08:00 h
Arbetstid gräns: ca 08:00 h

  0.2  
0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Drift: 3-fas 400 V
Max ståldimension: 40 mm
Max stålkvalitet: B500BT
Bockningsvinkel min-max: Information saknas°
Vikt: 540 kg
Effekt: 5,5 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och
ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.


