Feilsøking
SCANLIFT Løftebukker er utstyrt med en rekke felles kvalitetskomponenter. Spesiellt
hyraulikkaggregat og pumper er felles. Ved eventuelle feil, konf. Potensielle årsaker og respektiv
korreksjon
Problem
Bukken vil ikke løfte

Handling
Sjekk at El‐tilkobling er korrekt utført 230V/50hZ‐16 Amp, 1 ‐fas
Er det strøm til kontrollpanelet
Sjekk el.tilkoblinger og kabelsko, sikringer

Motor ”slurrer”
Bukken vil ikke løfte
Hydraulikkoljen
sirkulerer tilbake til
tank

Hydraulikkoljen går i retur til tank. Bukken vil ikke løfte
Hydraulikkpumpe

Seteventil ”lekker”.
Skru ut og gjør ren.
Sjekk også at
tilbakeslagsventil
tetter. Ta ut og
kontroller

Bukken vil ikke løfte

Juster senkehastighet

Juster sikkerhetsventil
for oljetrykket.

Juster senkehastighet.
Inn= sakte, ut = hurtig
Sjekk oljenivå med
peilepinne

Bukken vil ikke ned

På EL.senk, sjekk at
solenoid utløser. Sjekk
ventil.

Tilbakeslagsventil .

Motor vil ikke gå

Motor er konfigurert for 220V/50hZ.
Sjekk kondensator. 2 stk,
eventuelt skift disse

Hovedsikring ryker

Skift til trege sikringer og påse at kabeltversnitt er adekvat samt at
spenningsfall ikke overstiger 10%

Lakkasjer

Sjekk regelmessig for eventuelle oljelekkasjer. Ved eventuelle lekkasjer,
lokaliser denne, og skift eventuelt pakninger, dra til
Påse at kjøretøyet monteres korrekt på bukken. Konf. Instruksjonsmanual
for kjøretøyretning
Kontroller regelmessig at alle mekanisk bevegelige deler er godt smurt og
at bolter er godt tiltrukket og låst med låsemuttere.

Overbelastninger

Hydraulikkolje

Benytt kun hydraulikkolje for bruk på løfteutstyr. AW32 eller bedre.
Hydraulikkolje skal skiftes årlig, sammen med hydraulikkfilter på sugerør i
bunn av tanken

Ekstra ansvar

Påse at løfteutstyret kun benyttes av personell som har fått opplæring. Ved
eventuelle feil, skal løfteutstyret gjøres uvirksomt og frakobles elektrisk.
Kjøretør som ikke er under arbeide skal ikke stå lagret på løftebukken, ‐
men senkes til laveste nivå.

Kontakt

Ved behov for assistanse, kontakt oss. NB: HUSK Å NOTERE SERIE # på
LØFTEBUKKEN VED HENVENDELSE
TIRELINE as – Ringeriksveien 243 – 1340 SKUI
Tlf: 67176875 – www.tireline.no

