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VARNING! Svetsningen får endast utföras av en utbildad svetsare. 
 
A. SVETSELEKTROD 
Svetselektroden eller svetstråden måste vara för olegerat eller låglegerat stål. Elektroderna får inte vara 
fuktiga. Om svetstråd används måste den 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 är svetsad på en grävskopa måste den placeras 
så att: 
1. Den tål alla belastningar som orsakas av skopans olika lägen. 
2. Andra konstruktionsdelar av grävmaskinen inte kan orsaka skador på 

kopplingselement. 
3. Det inte finns risk för kläm- eller skärskador för användaren. 
4. Det inte finns risk för oavsiktlig bortkoppling av kopplingselementet. 
5. Önskad till- och frånkoppling enkelt kan utföras. 
6. Kroken inte är i vägen (hänger upp sig) vid grävning eller lyft. 
 
Kroken ska placeras i mitten av den övre delen av skopan. Platsen ska 
vara skyddad, men samtidigt lätt att komma åt. På (illustration 1) visas 
två olika positioner. Efter montering och före användning ska en expert 
godkänna att kroken kan användas. 
Underlagets draghållfasthet måste beaktas. 
Tabellen visar minsta plåttjocklek för b max. 
 
C. SVETSNING         

                    (Illustration 1)       

Innan svetsning ska ytan rengöras noggrant från rost, färg eller liknande. 
UPPMÄRKSAMHET! Vid temperaturer under 0°C måste svetsytan förvärmas. 
Kroken är placerad och punktsvetsas i varje hörn. Sedan svetsas bottenfogen som ska fyllas väl hela vägen 
runt. Munstycket eller elektroden måste hållas i 45° (se bild på illustration 1), för att uppnå tillräcklig 
inbränning. Vid svetsning av en toppfog kan elektroden vara något större. 
Minimum A nivå enligt tabell måste erhållas. Det får inte finnas några sprickor eller porer. 

Bruksanvisning Svenska 

Alla som använder lyftapplikationer och lyftredskap ska ha den utbildning och kunskap som 
krävs för säker användning. Användaren måste också kunna förstå de faror som är 

förknippade med användningen av utrustningen. Underhåll och kontroll av utrustningen bör 
utföras minst en gång om året av ett sakkunnigt företag. 
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UPPMÄRKSAMHET! Svetsfogen får inte kylas med vatten utan endast luftkylas fritt. 
När kroken svalnat till rumstemperatur måste låsaxeln smörjas. 
 

MAXIMAL TILLÅTEN ARBETSBELASTNING (WLL) FÅR INTE ÖVERSKRIDAS UNDER NÅGRA 
OMSTÄNDIGHETER! 
 
D. VARM MILJÖ 
Temperaturområde Reduktion av WLL 
------------------------------------------------ 
 -40 °C till +200 °C  Ingen 
+200 °C till +300 °C  ca 10 % 
+300 °C till +400 °C  ca 25 % 
 Över +400 °C   Får inte användas! 
---------------------------------------------------- 
 

E. ANVÄNDNING I AGGRESSIVA ANVÄNDNINGSMILJÖER      (TYP EK-19) 

UPPMÄRKSAMHET! Användning i syra-miljöer är inte tillåten. 
 
F. REPARATIONER  
Endast reservdelar från tillverkaren får användas. Svetsning utöver vad som beskrivs i svetsinstruktionen 
får inte ske utan skriftligt tillstånd från as Einar Kunsts etf.  
Ytbehandling i form av galvanisering eller varmförzinkning är strängt förbjuden. 
 
G. BELASTNING 
Lyft eller sänkning av last ska ske lugnt, utan ryck. Bealstning av krokspärr eller krokspets är inte tillåten. 
Belastningen ska ske i sektor 80° eller sektor 1 (se illustration 2). Sidobelastning är inte tillåten. 
För krokar måste lasten vila i den inre rundade delen av kroken, med spärren i stängt läge. 
 
UPPMÄRKSAMHET! Om spärren har glidit över anläggningen den 
normalt vilar mot, har kroken blivit överbelastad och får INTE 
användas. 
 
Lastsektor Minsta brotthållfasthet 

Sektor 1:  Belastning tillåten 5 x arbetsbelastning 
Sektor 2:  Ej beräknat 3 x arbetsbelastning 
Sektor 3:  Ej tillåten 1 x arbetsbelastning 
Sektor 4:  Ej beräknat 5 x arbetsbelastning 

          (Illustration 2: sektor 1-4). 

INSPEKTION OCH KONTROLL 
Inspektera produkten regelbundet och håll utkik efter tecken på: 

• Deformation, hack eller slitage 

• Kraftig rost 

• Gropar eller sprickor 

• Att låsstift och fjädrar är intakta 
 
OM FEL UPPTÄCKS UNDER INSPEKTION MÅSTE PRODUKTEN TAGAS UR ANVÄNDNING OMEDELBART. 

 

 

Om du har några frågor om denna bruksanvisning eller produkten, vänligen kontakta oss i aseke på 

Tel: +47 22 13 02 00  E-post: post@aseke.no 


