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Varje pump testas pil vår fabrik. Vid testningen stalls speciella krav på pumpens finktion.Den
genomgår aven halitetskontrollsystemets uppstallda del- och slutkorrtroller. Detta räcker
nödvandigtvis inte till att garantera pumpens fiinktion i de slutliga anvtindningsforhållandena.Vi
förutsätter att pumpens installation, användning, service och reparation utfórs enligt denna föreskrifl
och endast d&är vår garanti i kraft.

L

Pumpforshdelsen bör omsorgsfiiiit granskas att den motsvarar bestäilningen. Kontrollera också
packlistan.
Upptackta brister i förstindelsen eller möjliga tillverkningsfel bör omedelbart meddelas till vår fabrik i
Lohja (telefon 358-19-3391 5 llförsaljningen).
Vid eventuella transportskador meddela omedelbart &rsakrings- och transportbolaget.
Om transportskadan upptäcks vid mottagandet skall chauffören göra anteckning om det i fraktsedeln.
Vid oklara fall kontakta vår fabrik.

3. INSTALLATION

3.1 LYFTNING OCH FORFLYTTNING
Vika produkter iir i allmanfiet förpackade i håilbara triiiador. Oppna lådan tbrsiktigt. Vara långaxlade
pumpar kan skadas vid vårdslös hantering.
Tyngdpunkten av pumpen är ungefar i mitten. Vikten av pumpen är cirka 50 kg.När pumpen lyfts
upp fi-ånarpackningen är det bast att sätta en lyftlina runt motorstlillningen och en annan runt
pumphuset eUer lagerboxen (se bild nr 1). Pumpen kan aven lyftas fran lyftbygeln, som befinner sig
niat motorn.
Detta siitt att lyfta rekommenderar vi aven vid andra förflyttningar av pumpen.
Iakttag stor försiktighet vid alla lyft och förflyttningar. Om pumpen faller ned vid l3rilyttning kan
den skadas.
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Bild 1. Pumpen kan Iyftas som på bilden visas.

Bild 2. Pumpen kan också lyftas pi3 följande satt.
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3.2 INSTALLATION OCH FORVARING AV PUMPEN
Normalt fastes pumpen med hjälp av ett reglerdon i pontonen eller flottan. Med hjäip av reglerdonet
kan pumpen svängas i olika riktningar och muddringsdjupet kan regleras.
Pumpen får ej användas i slutet utiymme med dilig ventilation silsom i behåilare eller
brunnar. Avgaserna innehåller fadig os, som kan samlas i omgivningen eller motorn blir
överhettad p&grund av dålig kylning.
Pumpens motor eller motorstsillning f h under inga omständigheter hamna under vatten.
Efter användningen lyftes pumpen upp fran vattnet. Pumpen rengörs omsorgsfullt och förvaras så att
motordelen kommer högre upp än pumpdelen. Om pumpen förvaras på detta sätt &rhindras oljan
fian stomröret att komma in i motorutrymmet.
Vid tvattning av p u m p iakttag filjande:
-anvihd nódvändig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglas6gon)
-stdien fr%itrychatten får ej riktas direkt mot mekaniska tätningen
-max. temperatur vid rengöring, desinfiering och sköijning far temporärt stiga till + 100 C och
kontinuerligt + 80 C.
-om lösningsmedel används vid tvättningen bör deras lhplighet fastsulllas betrMmde t.ex. nitriloch Vitontatningarna.

4.1 ANTAGNA DRIFTSFORH&,LANDEN FOR PUMPEN
LL-80/B pumpen är avsedd att kunna flyttas fian ett stalle till ett annat.

Denna pump är avsedd att pumpa liigviskösa viitskor h m slam, gyttja och dy. S h som innehaller
hårda fasta partiklar kan förorsaka slitage i pumpen (t.ex. sand, sten, abrasivt slam). Vid pumpning
av abrasiva viitskor slits normalt pumpens pumphjul, pumphus, tandkrans och slitplatta.
Under extremt svåra förhållanden kan den mekaniska tätningen och pumphjulsaxeln i pumpen
forstöras.Tillverkarenansvarar ej för d y i i skador

LL-pumparna är tillverkade av ytbehandlat stal (sandblästring, fosfatering och som standard 40-80
pm polyesterpulvermalning. Dessa pumpar Iiimpar sig inte @r pumpning av korrosiva vätskor
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Rekommenderad användningstemperatur for dessa pumpar är O.. .t80O C.

1. Anvkind hörselskydd och lämpliga skyddskltider.

2. Lat inte barnen komma nära pumpen.
3. Se upp för pumpens roterande bett! ! Satt under inga &rhallanden handen eller foten i pumpens
insugsöppning när pumpen är i anvandning.
4. Motorn får ej användas i slutna eller dåiigt ventilerade förhållanden.
L

5. När pumpen sänks ned eiler lyfts upp ur vattnet iakttag stor fbrsiktighet!!

6. Se upp &r heta delar t.ex. ljuddiimparen.
7. Bränsletanken far ej fyllas när motorn är igång eller den är het efter anviindningen. Stäng
brsinsletankens kran vid påfyiiningen. Torka ordentligt av spilld briinsle från motorn och
omgivningen.

8. Anvtind alitid bensin med rätt oljeprocent.

9. Stoppa inte motorn när den går p&höga varv.

Se även motorns föreskrifter.

4.3 KONTROLL FORE I G ~ G K ~ ) R N I N G E N
-

1. Kontrollera att pumphjulet roterar fiitt. (Lösgör tandstiftet och vrid frin pumphjulet)

2. Kontroilera att stomröret är Qild med ojja.
3. Kontrollera pumpens fast-g
4. Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle.

4.4 START
l. Kontrollera uppgiftema i punkt 4.3.
2. Kontroiiera att pumphuset befinner sig i vitskan. Pumpen far ej torrköras! ! !
3. Motorn startas.
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4.5 OVERVAKNINGAV PUMPEN UNDER DRIFT
Genom att regelbundet övervaka pumpens gång och kapacitet under drift kan eventuella behov av
service och reparation förutses och pumpens verkningsgrad kan hhllas hög, arbetet löper
stOmingsfiitt och underhallskostnaclernab l i låga.
Övervaka regelbundet att inga ovanliga ljud eller vibrationer uppstått i pumpen. Om sådana uppstik
undersök orsaken till dem och skrid till atguder f6r att eliminera dem.
Stomröret i pumpen fhgerar som oljebehåilare for lagren och tätningen. I LL-pumparna ar normalt
oljepii@llningsröreti övre andan av stomröret. Oljepafy11ningsrörets plugg ar valigen rödmalad.
Stomröret @lies med lämplig olja ntir pumpen är i vagratt ltige.Det i& lättare att kontrollera oljenivb
om den når upp iiii pluggens nivå.
Mekaniska tätningen förbrukar en aning olja, si en liten &&nitg
i oljeytans niva är heit normalt.
Kontrollera oljenivån regelbundet. En plötslig hdring i oljenivb kan vara ett tecken p&skador i
mekaniska tatningen eller Iackage nagonstanq varvid pumpens drift stoppas omedelbart,
OBS!!!
Vid eventuella skador som uppstatt under garantitiden kontakta pumptillverkaren. Garantin gid1er
endast om tillverkaren konstaterar att garantin galler eller ph annat &tt kommer överens om hur
saken skall skötas.

OBS!!!
Vid eventuella skador under garantitiden kontakta ovillkorligen tillverkaren, före pumpen
demonteras. Garantin gäiier endast om man förfar p&detta sätt!

OBS!!!
Pumptiherkaren svarar inte heller for skador, som uppsatt, om hdringar gjorts i pumpen utan
godklhande fran tillverkaren,

4.6 STOPP AV PUMPEN
Se i föreskrifterna &r motorn.

4.7 GRANSKNING AV PIJMPEN UNDER STOPP
Under ett långt stopp bor pumpen nu och da granskas och samtidigt vrida axeln nhgra varv
(sdcerstPIl att tändstiftet är frånkopplat). Rengör pumpen och se till att vatten inte finns i pumpen.
Vattnet kan fiysa och förstöra pumpen.
Förvara pumpen p&fbljande att. Stud pumpen så att motoriindan är högre upp än pumpandan. DA
kan inte oljan i stomröret rinna in i motorn.
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5.0 SERVICE
Som regelbundna servicdtglirder hör granskning och p@llning av smiirjolja, som finns i stomröret
och lagerhuset.
Fö'j regelbundet rekommendationerna i punkt 4.7 och 4.9 i denna foresktift.

Vid smörjning av motorenheten fblj tillverkarens foreskrifter

Pumpens stomrör fingerar som oljeutrymme för pumpens lager och tatning. I LL-pumparna är
pafyllningsproppenbelagen i stomrörets övre iinda. Den är vanligen rödmalad.
L

Oua elles via p&Ilning&ppningen s& mycket att oljenivb i stomr6ret kan ses genom

påijdlningsöppningen. Oljemtingden i dessa pumpar varierar fian 0,3...2 liter beroende p i stomörets
Iangd.
Som smöjolja kan anvitnds motorolja SAE 10 W - 30 eller SAE 30. I kalla (under 0° C och varma
(över 80 O C) fdrhållanden bör olja med liimplig viskositet viljas.
Vid val av smörjoljor bör smörjegenskaperna tas i bedctmde samt evenhiella skador som kan uppstå
om olja läcker ut i miljön.
Oljebyte rekommenderas en gång om året eller alltid vid reparation eller m - c e (oljan tas bort).
Mekaniska tätningen förbrukar en aning olja, så en liten sänkning i oljenivh är helt vanligt. Granska
oljenivh 2 gånger i månaden. En plotslig minskning av oljan kan bero t.ex. pi skador i tätningen.
Om det är möjligt avbryt pumpningen omedelbart.

OBS!!!
Pumpen levereras dtid utan olja från fabriken. Stomröret bör ovillkorligen @ilas med olja are start
av pumpen!

OBS!!!
Vid val av smörjolja bör srnörjnuigsegenskaperna och eventuella inverkningar ett läckage kan ha ps
manniskor och miijö ta i beaktande.

OBSifi
...
Byt olja en gång om året eller alltid vid reparation av pumpen. Rengör grundligt stomröret och
lagerhuset före ny olja pelles!
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Se till att motorn under inga förhållanden kan starta under reparationen. Lösgör ledningen till
tändstiftet.
Om pumpen miste snabbreparerasvänd er till fabriken 35% I S 211 h fordjningen eller
arbetsledningen).

Vi rekommenderar att pumparna repareras i vår fabrik när det är mmöjligt.

6.2 UTBYTE AV PUMPHJUL OCH ANDRA SLITBARA DELAR
L

l. Lösg6r tandkransen.

2. Lösgör siitpIattans bultar
3. h p n a pumphusets bultar och skjut pumphuset ltings stomroret uppåt mot motorn c:a 50 mm.
4. Tag bort pumphjulets sprintar (3 st) firsiktigt, så att axeln inte skadas.
5. Avlagsna pumphjulet och siitplattan och byt ut dem mot nya om det är nbdviindigt.Pumpenär
effektivast om spalten meiian pumphjul och tandkrans ar ca. 0,5 mm. Granska p8 samma gång

skicket av pumphjulsaxeln.
6. Montera ihop pumpen i motsatt följd. (Se i punkt 10 reservdelsritningen och
hopsiittningsritningen).

6.3 UTBYTE AV MEKANISKA TATNINGEN, LAGREN OCH
EVENTUELLT PUMPHJULSAXELN
I LL-80/B pumpen är axela i ett stycke fr%i motorkoppfingen tilI pumphjulet.
1. Lösgör tandkransen och öppna slitplattans bultar.

2. Oppna pumphusets bultar och skjut pumphuset Ihgs stomröret uppåt mot motorn c:a 50 mm.
3. Lösgör pumphjulet och slitplattan. Var fbrsiktig,skada inte axeln.
4. Lösgör sknivama i lagrets sp#nrihylsa, som finns i stomrörets (Ivre ända.
5. Slfi fbrsiktigt t.ex. med blyharnmare i axelns övre h d a (6-kants ända) varvid nedre ändans lager
och tätning kommer ut ur nedre ändans lagerhus.
6. Samla upp oljan fian stomröret och for den till uppsamlingstlillet &r spillolja.
7. Avlagsna tiuningen och lagret från axeln.
8. Avlägsna övre hdans lager och tag lagrets spannbylsa bort.
9. Rengör stomröret omsorgsfdlt samt alla andra delar som anviinds ph nytt.
10. Oanvändbara delar byts ut mot nya och pumpen monteras ihop i motsatt ordningsföljd.
11. Anvisning for montering av lager- mekaniska tatringens- och axelpaketet:
Placera övre hdans lager p&sin plats i spannhyisan. Anpassa lapets spännhylsa på axeln.
Montera axeln med lagret in i stornröret. Las axeln och stomr6ret med varandra. Med hjalp av
ett lämpligt verktyg sla fórsikGgt nedre ändans lager p&sin plats, så att slaget tMar samtidigt
både lagrets yttre som inre ring. Placera tatningen forsilctigt p i plats 0.s.v.
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12. OBS ! ! 1 Glöm inte att satta olja i stomröret

6.4 INSPEKTION OCH UTBYTE AV KOPPLING
1. Lösgör motorn.
2. Kontrollera ijaderns och kopplingshalvornas skick i kopplingen.
3. Fjädern kan lätt bytas ut.

7. NEDSKROTNING AV PUMPEN

L

1. Tag tillvara oljan i stomrtjret och ftir den till uppsamlingsstäilet for spillolja.
2. Ståiet i pumpen kan till 100 % återviindas. I pumparna har anvants Fe 37B och Fe 52C "normai"
s i d och rostfria kvaliteter MS1304, AISI 3 16 och AISI 329.

8. FORFARTNG VID NODSITUATION
Stoppa motorn via nödstoppet. Drag ut sakringsstycket, så stannar motorn. Nomalt stoppar man
motorn med hjalp av stoppknappen.

9. PUMPENS ANVÄNDNING VID MUDDRING AV STRÄNDER
LE80fB pumpen Iiimpar sig val @r muddring och rengöring av stränder, dat- man MU avlägsna lös
slam, gyttja och dy, som innehåller organiska rester.

I praktiken behtivs 2 personer att utföra arbetet. Den ena använder pumpen,den andra styr pontonen
eller flottan. Arbetet underlattas betydligt med hjalp av att Mamecs fastsattningsanordninganvänds.
Med hjdp av fastsättninganordningenkan pumpen svangas i olika riktningar och muddringsdjupet
regleras.
Pontonen elier flottan bör förses med skyddstangsel eller den bör vara så stabil och bred att den
under inga fbrhåiianden kapsejar. De som utför h t e t använda livbalten.

Pumpen är avsedd att pumpa slam, gyttja, dy och växtrester, som Iatt lossnar fiån bottnet. Fast lera
kan inte pumpas. Stenar och sand sliter pumpen och kan också fororsaka skador i pumpen.
Vatten, som innehåiler dy, gyttja och humus,kan pumpas vidare upp till 100 - 150 meters avstånd
beroende p4 lyfthöjden. Uppbevaring av slammet bor omsorgs^ planeras p i &hand och
eventuella tillsthd fib myndigheterna bör finnas.Pumpens kapacitet iir c:a 500 800 V min
beroende p&lyilhöjd pumpavstånd och slamkoncentrationen i vattnet.

-

N& pumpen anvhds för muddring bör miljövänliga oljor anvhdas.
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Hörselslydd bör användas. Pumpen bör ej användas mer ä n 0,5 timme i taget av samma person för
att händerna inte skall be överanstrhgda av pumpens vibrationer.
Under muddringsarbetet bör omgivningen övervakas s& att eventuella olje- eller bränslelackage kan
omedelbart upptackas och nödvändiga Atgarder vidtas.

10. TEKNISKA DOKUMENT
Reservdelsritning
Reservdelsförteckning
Sammansättningsritning
Måttritning

L

OBS!!!
Alla tekniska dokument tir inte nödvändigtvis med i denna manual. Vid behov kontakta vår fabrik
4
j5 :i/ 30 -/teknisk rådgivning.
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4,OO
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8,OO
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4,OO
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4,OO
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T21LL

1,O0

RV0110780

T303007

BULT ZNK8.8

49
50

CAA101205

BULT ZNK8.8

DIN933

1,O0

CAA101239

BULT ZNK8.8

DIN933

2,OO

T21 LT

1,O0
1,O0

BRICKA ZNK
MUTTER ZNK8.8

53
54

lB0116144
RV0110781

T303020

SLANGKLAMMARE
SLAT TANDKRANS

_------_----___----------------------------------------------------------------------nr"
I L

T

1,o0

