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Indledning

Denne manual er instruktion i hvordan vakuumkurven PS3000-365D 
VAC bruges. 
Denne manual erstatter ikke maskinens brugermanual/fjernbetjenings-
manualer det er derfor vigtig at læse og forstå de 3 manualer, inden 
maskinen tages i brug! 

Vigtigt!
Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne i betjeningsvejledningen, 
før maskinen tages i brug.
Kun instrueret personale må have adgang til at bruge denne maskine.
Nærværende vejledning er en permanent del af vakuumkurven, og den 
skal altid opbevares på maskinen.
Bemærk: Maskinen må først betragtes som personløfter, når forskrif-
terne i denne manual er overholdt!
Personløft skal altid foregå med fjernbetjening fra mandskabskurven. 
Det er strengt forbudt at køre rundt med personer i mandskabskurven.
Løft af personer i mandskabskurven, ved betjening fra førerpladsen på 
maskinen forbudt.
Anvend ikke udstyr der ikke er nævnt i overensstemmelseserklæringen 
til personløft (se personløftejournal).

Tag kontakt med SCANTRUCK A/S hvis De har spørgsmål.



EU-Overenstemmelseserklæring 

2



3

SKILTNING
Typeskilt.

Eftersyns mærkat                       
(Årlig inspektion)

Typeskilt
JLM knækarm

Typeskilt
Hetronic fjernbetjening 

(MT)

Typeskilt
Manitou Mandskabskurve



SKILTNING
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Skilt Serie nummer.
Typeskilt Woods Powr 

Grip

Belastningsskilt
Woods Powr Grip
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SKILTNING

Skiltning
Betjeningspanel knækarm.

Skiltning batteri

Advarsel og Maks belastning i kurv
3 personer + værktøj                365 kg
Vakuumløft                                 320 kg
Samlet                                         685 kg

Belastningsskilt
JLM knækarm 320 kg.



SKILTNING
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Øje for faldsikring. Scantruck internt nr.
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MRT MASKINER
Monter kurven på maskine og 
vær sikker på at låsenagle er 
monteret, eller hydraulisk red-
skabsfæste er låst.
Monter hydraulikslanger.

Parkering for kurvens forbindel-
sesstik til maskinen.

Flyt stik fra pos. A til B

Tilslut stik fra kurv til pos. A.



MRT MASKINER
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Tilslut kurvens sikkerhedskabel 
til fjernbetjeningen.

Klar til brug.

Fjernbetjeningen spændes fast.
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BETJENING

Betjening for knækarm:
A = Bremse til
B = Bremse fra
C = Aktuator op ”løft”
D = Aktuator ned ”sænk”

A. Håndtag for rotation af
     vakuumaggregat.
B. Ved at løsne skruer i rota-                                              
     tionens låseplade kan pladen                                                                                
     drejes 30 gr. hvis dette pas-  
     ser bedre til arbejdsopgaven.

A
B
C
D
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BETJENING

Håndhjul til indstilling af vinkel 
på glas/rude.

Kontakt for at tænde vakuu-
maggregatet.

Kontakt for vakuum, vakuum-
pumpen starter og kører til su-
gekopper er suget helt fast på 
glasset.
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BETJENING
Advarselslampe blinker til glas-
set er suget helt fast.
Blinker ved tab af vakuum sam-
men med blink er der akustisk 
alarm.

Ved løft af glas/ruder skal 
manometre være i grøn områ-
de, og der må ikke være blink 
og akustisk alarm.

Ved transport af fast suget vin-
due kan kurvens støtteplader 
evt. anvendes.
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BETJENING

For at slippe glas/rude trykkes 
der på disse 2 kontakter. Der 
vil være akutisk alarm og blink 
samtidig med at ruden slippes.

Efter endt arbejde trykkes der 
på disse 2 kontakter for at sluk-
ke vakuumaggregatet.
HUSK at tilslutte oplader.
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OPLADNING

Tilslut 230V hun stik der hæn-
ger på søjlen til stik på vakuu-
maggregat.

Tilslut 230V han stik til stikkon-
takt.
HUSK at sætte kurven til oplad-
ning efter brug.


