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Monteringsanvisninger

Lasteplan, 2⁄3 og full størrelse
For Workman 3000 serien

MONTERING AV RADIATORDEKSEL
(kun til lasteplan i full størrelse)
VIKTIG: Før lasteplanet monteres må radiatordekselet
(som følger med) monteres for å hindre at sand, urenheter
osv. faller ned foran på lasteplanet og inn i radiatoren.
1.

Ta av settskruene som holder radiatorens øvre, venstre
hjørne til kjøretøyets ramme (sett fra førersetet).

2.

Fest venstre dekselbrakett til rammen med 2 stk. 5/16-18 x
5/8" settskruer og låsemutre (følger med settet).

3.

Gjenta pkt. 1 og 2 på øvre, høyre side av radiatoren.

4.

Stikk et lås inn i radiatordekselets festehull som vist på
fig. 1. Fest låsene til hver side med et gummiøye og en
plastmutter.

5.

Sett radiatordekselet på de nye brakettene og fest låsene.
Fig. 1

MONTERING AV BAKRE DREIEPLATER OG
AVSTANDSSTYKKER
(Kun til Workman 3300-D)
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ADVARSEL: Hvis lasteplanet senkes på en Workman
3300-D, vil ledningene til drivstoffdysene komme i klemme
og alvorlig skade motoren, medmindre de høye bakre
dreieplatene og avstandsstykkene (følger med Workman
3300-D) er montert.
1.

Ta av gaffelboltene og akselpinnene som ble montert på
lasteplanets dreiebraketter for forsendelse (fig. 2).

2.

Ta av settskruene og låsemutrene som holder bakre
dreieplater til lasteplanets høyre og venstre rammekanaler
(fig. 3).

3.

Sett de høye bakre dreieplatene løst sammen med et
dreierør, 3/8-16 x 3-3/4" settskrue og låsemutter, i hullene
som vist.

Fig. 2
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4.

Fest hvert bakre dreieplatesett til høyre og venstre
rammekanaler med settskruene og låsemutrene som ble tatt
av tidligere. Sett brakettene på lasteplanet i full størrelse
som vist på fig. 4, og fig. 5 for lasteplan i 2/3 størrelse.

5.

Ta av maskinskruene og låsemutrene som holder de 2
mellomleggskivene og mellomleggene til fremre underside
av lasteplanet (fig. 6).

6.

Sett mellomleggskivene og nye avstandsstykker på plass på
undersiden av lasteplanet med de nye og lengre
maskinskruene og låsemutrene (fig. 7).
Fig. 3

MONTERING AV LASTEPLAN I FULL
STØRRELSE
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NB: Hvis lasteplanets sider skal settes på lasteplanet, er det
lettere å montere dem før lasteplanet monteres på kjøretøyet.
NB: For en Workman 3000 med lasteplan i full størrelse må
bakre dreieplater boltes til rammen/kanalen slik at nedre ende er
skråttstilt bakover (fig. 4).
1.

Ta av gaffelboltene og akselpinnene som ble montert på
lasteplanets dreiebraketter for forsendelse.

2.

Løftesylindrene skal være helt inntrukket.
FORSIKTIG: Lasteplanet i full størrelse veier ca. 78 kg,
så du må ikke forsøke å montere eller demontere det alene.
Få noen til å hjelpe deg.

Fig. 4

Fig. 5
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ADVARSEL

Fig. 6

3.

•

Du må alltid få noen til å hjelpe deg når du løfter
lasteplanet, eller du kan bruke løfteutstyr.

•

Du må alltid montere sikkerhetsstøtten fra utsiden av
kjøretøyet, aldri på undersiden av lasteplanet.

•

Du må aldri arbeide under det løftede lasteplanet uten
å sette sikkerhetsstøtten på en fullt montert
sylinderstang.

Sett lasteplanet forsiktig på kjøretøyets ramme, og rett
bakre dreieplatehull opp med hullene i bakre rammekanal
(fig. 8).
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Fig. 7

NB: Løsne settskruene som holder dreieplatene til
lasteplanets kanal for å lette hullenes oppretting, hvis
nødvendig.
4.

Fest hvert dreieplatesett til rammekanalene med en
gaffelbolt og to akselpinner (fig. 8). Trekk til dreieplatens
festeskruer hvis de ble løsnet tidligere.

Fig. 8

3

5.

Med lasteplanet senket festes hver sylinderstangende til
aktuelle slisser i lasteplanets festeplater med gaffelbolt og
akselpinne. Stikk gaffelbolten inn fra utsiden av lasteplanet
med akselpinnen mot utsiden (fig. 9). Bakre slisser er
beregnet for montering av lasteplan i full størrelse, og
fremre slisser for lasteplan i 2/3 størrelse.
NB: Det kan være at du må starte motoren for å skyve ut
eller trekke inn sylindrene ved oppretting av hullene. Hold
fingrene godt unna!
NB: Blend av den ubrukte slissen med en settskrue og
mutter for å hindre feil montering.

6.

Start motoren og koble inn den hydrauliske løftehendelen
for å løfte lasteplanet. Slipp hendelen og slå av motoren.
Fest det løftede lasteplanet med en løfteinnretning eller en
bukk for å hindre at det faller ned.

7.

Stikk akselpinner inn på de innvendige ender av
gaffelboltene.

Fig. 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lasteplanets festeplate
Sylinderstangende
Gaffelbolt
Akselpinne
Bakre slisser (full størrelse)
Fremre slisser (2/3 lasteplan)

1.
2.

Lasteplanstøtte
Oppbevaringsbolter

1.
2.
3.

Lasteplanstøtte
Sylinderrør
Lasteplan

NB: Hvis et automatisk baklemlås er montert på
lasteplanet, må du forvisse deg om at forbindelsesstangen
for frontdumping sitter på innsiden av venstre gaffelbolt før
akselpinnen monteres.
8.

Når sylinderen er montert, kan lasteplanets sikkerhetsstøtte
brukes for å hindre at det plutselig faller ned.

9.

Slik bruker du lasteplanets sikkerhetsstøtte:
Fig. 10

A. Løft lasteplanet til sylindrene er helt ute.
B.

Ta lasteplanstøtten av bolten øverst på rygghvilens
støttekanal på Workman (fig. 10).

C. Skyv lasteplanstøtten inn på sylinderstangen, men
pass på at støttens endeklaffer hviler mot enden av
sylinderrøret og på sylinderstangens ende (fig. 11).
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D.

Oppbevaring av lasteplanstøtte: Ta den av sylinderen
og huk den på bolten øverst på rygghvilens
støttekanal.

E.

Du må alltid sette på eller ta av lasteplanstøtten fra
utsiden av lasteplanet.

F.

Du må ikke forsøke å senke lasteplanet med
sikkerhetsstøtten på sylinderen.

Fig. 11

10. Ta lasteplanets sikkerhetsstøtte av sylinderen og huk den på
oppbevaringsboltene.
11. Start motoren og koble inn den hydrauliske løftehendelen
for å senke lasteplanet. Frigjør hendelen og slå motoren av.

MONTERING AV 2/3 LASTEPLAN
Samme fremgangsmåte som for lasteplan i full størrelse, unntatt
følgende:
1.

Montér de bakre dreieplatene slik at de nedre endene er
skråttstilt fremover.

2.

Bakre slisser er beregnet til montering av lasteplan i full
størrelse, og fremre slisser for 2/3 lasteplan.

ADVARSEL: Det 1/3 området midt på må være dekket når 2/3
lasteplanet brukes med Workman. Dette gjør du ved å montere
1/3 lasteplan, 1/3 verktøykasse eller 1/3 deksel.

LASTEPLAN I FULL STØRRELSE OG
2/3 LASTEPLAN TAS AV
1.

Start motoren. Koble inn den hydrauliske løftehendelen og
senk lasteplanet til sylindrene er løse i slissene. Frigjør
hendelen og slå av motoren.

2.

Ta akselpinnene ut av de ytre endene av sylinderstangens
gaffelbolter.

3.

Ta av gaffelboltene som holder sylinderstangens ender til
lasteplanets festeplater ved å skyve boltene mot innsiden.

4.

Ta av akselpinnene og gaffelboltene som holder
dreiebrakettene til rammens kanaler.

5.

Løft lasteplanet av.
FORSIKTIG: Lasteplanet i full størrelse veier ca. 78 kg,
så du må ikke forsøke å montere eller demontere den alene.
Få noen til å hjelpe deg.

6.

Oppbevar sylindrene i oppbevaringsklemmene. Koble inn
den hydrauliske løftelåshendelen på kjøretøyet for å hindre
at løftesylindrene skyves ut ved et uhell.

5

