Chain grease Pump

Påfyllnadspump
Installations- och användarhandbok

Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins påfyllnadspump. Om tveksamhet skulle
uppstå beträffande anvisningarnas giltighet hänvisar vi till närmaste återförsäljare för utförligare information.
Illustrationer, teknisk information och specifikationer i denna publikation var, såvitt vi kunnat bedöma, korrekta vid
tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten att utan föregående meddelande förändra priser, specifikationer,
anvisningar, utrustning, etc. och eftersom en fortlöpande produktförbättring är en naturlig del i HULTDIN SYSTEM AB:s
verksamhet.
Ingen del av denna publikation får utan godkännande av HULTDIN SYSTEM AB, översättas, återges, lagras eller förmedlas
på elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt eller annat här icke angivet sätt.
Även om alla tänkbara åtgärder vidtagits för att innehållet ska vara så komplett som möjligt, tar HULTDIN SYSTEM AB
inget ansvar för eventuella fel som kan uppstå till följd av att anvisningarna ej efterföljs eller att åtgärder sker på felaktigt
eller oförsiktigt vis.
Viktigt!
De delar och komponenter som används till HULTDIN SYSTEM AB:s produkter är speciellt utvalda. Därför utgör
original reservdelar alltid det bästa alternativet vid eventuellt behov av reparation eller renovering.
All service och reparation bör utföras av auktoriserad verkstad med ändamålsenliga verktyg och lyftanordningar.

Denna publikation är utgiven av:

HULTDIN SYSTEM AB
Skolgatan 12
SE-930 70 MALÅ
Sweden

Denna publikation gäller för följande modeller:
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UPPBYGGNAD

Uppbyggnad
Huvudkomponenter Påfyllnadspump
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Uppbyggnad

1

Pump

2

Följelock med tätning och styrning mot pumprör

3

Dammskydd

4

Lock

5

Slanghållare

6

Vingskruvar med muttrar

7

Slang med slangklammer och snabbkoppel

8

Returslang

9

Adapterring för 18 kg hink
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PRODUKTBESKRIVNING

Produktbeskrivning
Avlastningsventil
För att undvika fastpumpning av påfyllnadsslangen, så är
Hultdins påfyllnadspump utrustad med en
avlastningsventil. Om slangen skulle fastna, öppnas
avlastningsventilen och på det sättet avlastas trycket i
påfyllnadspumpen och slangen blir möjlig att lossa.
Överskottet fett leds från avlastningsventilen, genom
returslangen och tillbaka in i hinken.

Avlastningsventil
Öppen

Returslang

Stängd

Fig. 1

Märkning SuperGrip SG II
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UPPSTART

Uppstart
Montering av påfyllnadspumpen
1. Montera ihop pump, dammskydd, lock, returslang
och följelock

Fig. 1

Montera ihop pump, dammskydd, lock och följelock

Fig. 2

Tryck fast returslangen

Fig. 3

Tryck ner följelocket i fetthinken

Fig. 4

Tryck ner pump och lock i fetthinken

2. Tryck fast returslangen i nipplarna på
avlastningesventilen och på följelocket.

3. Tryck ner följelocket i fetthinken

4. Tryck ner pump och lock i fetthinken
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U P PSTAR T

5. Fixera locket med dom tre vingskruvarna. Vrid
slanghållarna till rätt läge och lås fast dom med
vingmuttrarna.

Fig. 5

Fixera locket

Fig. 6

Skruva fast pumpen i locket

Fig. 7

Montera slangen

6. Skruva fast pumpen i locket och styr sedan ner
dammskyddet.

7. Montera slangen och lås med slangklamret.
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UPPSTART

Avluftning av pumpen
1. Lossa pumphandtaget från pumpstången

Fig. 8

Lossa pumphandtaget från pumpstången

Fig. 9

Pumpa stången 3 - 4 gånger

2. Använd en skruvmejsel som handtag och pumpa
stången helt och hållet 3 - 4 gånger.

3. Montera ihop pumphandtaget med pumpstången.

4. Montera snabbkopplet på slangen. Lås med
slangklamret.

Fig. 10 Montera snabbkopplet
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Uppstart
Montering av adapterring
För att Hultdins påfyllnadspump skall passa på en 18 kg
hink, så måste en adapterring monteras på locket.
Adapterringen monteras enligt följande:
1. Placera adapterringen i pumplocket, se till så att dom
ovala hålen i adapterringen är mitt för nitmuttrarna i
locket.

Fig. 1

Placera adapterringen i pumplocket

Fig. 2

Montera ihop adapterring och lock

Fig. 3

Korrekt monterad adapterring

2. Montera ihop adapterringen och locket med hjälp av
dom tre styrplåtarna

3. Korrekt monterad adapterring.
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HANDHAV ANDE

Handhavande
Påfyllning av smörjmedel
1. Rengör snabbkopplen.
Obs! Rengör alltid snabbkopplen vid påfyllning av
smörjmedel, för att undvika att föroreningar stör
kedjefettpumpens funktion.
2. Anslut påfyllnadspumpen till kedjefettpumpen med
hjälp av snabbkopplet.
3. Pumpa smörjmedel tills kedjefettpumpen är full.
Detta märks som en ökning av
pumpningsmotståndet.

Fig. 4

Anslut påfyllnadspumpen till kedjefettpumpen

Fig. 5

Avlasta trycket i påfyllnadspumpen

Fig. 6

Använd skyddsutrustning

4. Avlasta trycket i påfyllnadspumpen genom att öpnna
avlastningsventilen

5. Koppla loss påfyllnadspumpen och kontrollera att
smörjmedel ej läcker bakvägen genom snabbkopplet.
Viktigt!
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid
service- och underhållsarbete. Hydraulolja eller
smörjfett som kommer i kontakt med huden eller
ögonen kan orsaka irritation eller allergi.
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