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SVETSINSTRUKTION EK-19 GRÄVMASKINKROK 
 
VARNING! Svetsningen får endast utföras av sakkunnig svetsare. 
 
A. SVETSELEKTRODER 
Svetselektrod eller svetstråd skall vara för olegerat eller låglegerat stål. Elekroderna får ej 
vara fuktiga. Om svetstråd används skall denna vara fri från rost. 
Följande elektrodtyper rekommenderas:  
ISO 2560, DIN EN 499, BS EN 499, AWS A 5.1 E 7018 eller motsvarande. 
 
B. PLACERING 
Eftersom EK-19 är universalkrokar, kan de svetsas på olika 
underlag (t ex stålbalkar).  
Om kroken svetsas på en grävmaskinskopa, skall den placeras 
så att: 
1. Den ska tåla alla belastningar orsakat av skopans olika 
positioner. 
2. Andra konstruktionsdelar av grävmaskinen inte kan orsaka 
skada på kopplingselement. 
3. Det ej uppstår fara för kläm- eller skärskador för 
användaren. 
4. Det ej är fara för oavsiklig frånkoppling av 
kopplingselementet. 
5. Önskad till- och frånkoppling lätt kan utföras. 
6. Att kroken inte är i vägen vid grävning eller lyft. 
 
Kroken skall placeras mitt på skopans övre del. Platsen bör 
vara skyddad, men samtidigt lätt åtkomlig.. På skissen visas 
två olika positioner. Efter montering och före användning 
skall en sakkunnig person godkänna att kroken kan tas i bruk. 
Det skall tas hänsyn till underlagets hållfasthet/brottgräns.  
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C. SVETSNING 
Innan svetsning skall ytan rengjöras grundligt från rost, färg och liknande. 
OBS! Vid temperaturer under 0°C skall svetsytan förvärmas. 
Kroken positioneras och punktsvetsas i varje hörn. Därefter svetsas fogen, som skall vara 
gott utfylld hela vägen runt. Munstycke eller elektrod skall hållas i 45° (se illustration) för att 
uppnå tillräcklig innbränning. Vid svetsning av toppfog kan elektroden vare något större. 
Sprickor eller porer får ej förekomma. 
OBS! Svetsfogen för ej kylas med vatten, utan enbart kylas fritt med luft. När kroken är kyld  
till rumstemperatur skall spärrens axel smörjas. 
 

BRUKSANVISNING EK-19 GRÄVMASKINKROK 
 
VARNING! GRÄNSEN FÖR MAXIMAL TILLÅTEN ARBETSLAST (WLL) FÅR EJ ÖVERSKRIDAS! 
 
D. VÄRMEMILJÖ 
 
Temperaturområde, reduktion av WLL 
------------------------------------------------ 
 -40 °C till +200 °C = Ingen 
+200 °C till +300 °C = ca 10% 
+300 °C till +400 °C = ca 25% 
 Over +400 °C = användning ej tillåten 
----------------------------------------------- 
 
E. ANVÄNDNING I AGGRESIVA MILJÖER 
 
Kontakta leverantören för rådgivning. 
OBS! Användning i syra-miljöer är ej tillåten. 
 
 
F. REPARATIONER 
Endast reservdelar från leverantören får användas. Svetsning utöver det som är beskrivet i 
svetsinstruktioner får ej förekomma utan skriftlig tillåtelse från as Einar Kunsts etf. 
Ytbehandling i form av galvanisering eller varmförzinkning är strängt förbjudet. 
 
 
G. BELASTNING 
Höjning eller sänkning av laster skal ske lungt utan ryck. Belastning av krokspärr eller 
krokspets är ej tillåten. Sidobelastning är ej tillåten.  
För krokar gäller att lasten skall vila i krokens inre avrundade del, med spärren i stängd 
position. 
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OBS! Om spärren har glidit över anläggningen den normalt vilar mot, har kroken blivit 
överbelastad och får EJ användas. 
 
-------------------------------------------- 
Lastsektor Minimum Brottstyrka 
-------------------------------------------- 
1. Belastning tillåten 5 x arbetslast 
2. Ej beräknad 3 x arbetslast 
3. Ej tillåten 1 x arbetslast 
4. Ej beräknad 5 x arbetslast 
-------------------------------------------- 
 
H. INSPEKTION OCH KONTROLL 
Inspektera produkten regelbundet, och leta efter tecken på: 
• Deformation, hack eller slitage 
• Kraftig rost 
• Gropar eller sprickor 
• Att låspinnar och fjädrar är intakta 
 
OM FEL UPPTÄCKS UNDER INSPEKTION SKALL PRODUKTEN TAS UR ANVÄNDNING 
OMDEDELBART. 


