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Eftermontering av en hydraulisk vinsch på miniskotaren Forest Pro
1042
Var noga med renheten under hela monteringen.
1. Placera och stöd miniskotaren på ett jämnt underlag så att den inte rör på sig under
monteringen av ventilpaketet.
2. Rengör ventilpaketet omsorgsfullt före du börjar montera och placera det på ett
jämnt underlag.

3. Lösgör slangarnas skyddsplatta, ventilpaketet, nödstoppets strömbrytare och
driftens ventil (om det är en drivande miniskotare).
4. Avlägsna ventilpaketets fästplatta från bottenplattan och montera den nya
fästplattan.

5. Borra monteringshålen för vinschens ellåda i bottenplattan. Det övre hålet borras
helt genom armen. Akta dig för att borra i hydraulikslangarna inne i armen!
6. Lossa ventilpaketets pinnbultar jämnt. Byt ut pinnbultarna en efter en så att inga
muttrar ännu monteras i utloppssektionen.

7. Avlägsna utloppssektionen och montera vinschens paket.
8. Montera utloppssektionen på plats.

9. Spänn pinnbultarna till moment 1.5 kpm. Spänn pinnbultarna turvis så att de spänns
jämnt.
10. Försäkra dig om att ventilpaketet är rakt, det får inte bli spänningar i paketet när det
monteras på skivan.

11. Fäst driftens ventil och nödstoppets strömbrytare samt lastarens ventilpaket på
fästplattan.
12. Montera vinschens ellåda. Koppla i stickproppen.

13. Borra Ø13mm monteringshål i lyftarmens vinsch med hjälp av en schablon.
14. Fäst den hydrauliska vinschen med bultar i lastarens arm.

15. Montera monteringsfästet för vajerrullen i lyftarmens ända.
16. Montera vinschens hydraulikslangar. Den främre slangen på bild 2 monteras i
ventilsystemet i den övre slangkopplingen. Montera slangarna in i skyddsspiralen i
samma slangbunt som slangarna för lastarens armar.

17. Testa att systemet fungerar och kontrollera att varken ventilpaketet eller
slangkopplingarna läcker olja.
18. Montera slangarnas skyddsplatta.
19. Montera vajern genom att träda dess ända via brytblocket in i vinschspolen och fäst
schackeln på insidan av vinschspolen. Dra vajern upp på spolen genom att utnyttja
vinschens rörelsemoment. Håll vajern spänd när du drar den på spolen och styr den
jämnt på spolen.
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