
BUMPA
BRUKERMANUAL

To mann setter opp BUMPA takheis - helt uten verktøy

      BRUK HJELM og hansker.
      Finn et egnet sted med plass
      til å "klargjøre" takheisen.

Hjulbremser (fig 1) settes på for HÅND.
"ALDRI SPARK" på bremsehendler.

Mann 1 må stå på "bøyle" som motvekt
under åpningsekvensen (fig 2).
Mann 2 reiser opp heisen.

           mann 1
       mann 2

      Ta av bomlåser på begge sider (fig 3).
      Mann 2 går ut 5-6 skritt (fig 4) og lar
      bomhodet hvile mot bakken.

Mann 2 støtter/holder maskinen (fig 5) på senterpunktet.
Mann 1 løsner bremser med HÅNDEN og går sakte bakover til bom
er senket ned til vannrett posisjon.
Pass hender så det ikke oppstår klemskade ved senterpunktet!

Ta av låseklips og trekk ut hengslepinne fra belteoppheng (fig 6).
Sett hengslepinnen i hull gjennom rammen (fig 7), og lås med
klips.  Maskinen er nå låst i arbeidsposisjon og beltet er stramt.

Maskinen må aldri brukes uten at hengslepinne er på plass!

Nå kan heisen reises opp i arbeidsstilling og posisjoneres.
Fest et tau eller stropp til maskinhodet.  Heis maskinen opp og legg den mot stillas eller tak.



Heisen må festes til stillas eller tak.
Benytt stativet (fig 8) som følger
med, eller bruk festeklammeret på
maskinhodet (fig 9) til dette.

FØR OPPSTART:  Det må være
20-25 cm KLARING på undersiden av beltet
slik at beltebraketter har GOD KLARING!

Fjernkontroll håndsett
MÅ PLUGGES I (fig10.
Uten dette fungerer ikke heisen.

Fjernkontroll
håndsett

Med heisen sikkert plassert settes
topplattform på plass (fig 11),
trekkes ut og festes.
Juster LASTEGUIDE (fig 19) for å
sentrere lasten på båndet.

Topplattform

EKSTRA STØTTE TIL 10 METER TAKHEIS.
10 meter takheis MÅ ha teleskopisk understøtte (fig 18).
Støtten er selvlåsende - men låsehendel må trykkes opp for å løsne støtten.
Periodevis under bruk - sjekk at støtten står godt.

Teleskopstøtte
Låsehendel

Belte-
brakett

VIKTIG!  VED NEDMONTERING
➙

For at maskinen (bommen) skal kunne foldes sammen
riktig, må beltebrakett STOPPES rett over rødt symbol.

HUSK:
MAX 20 KILO LAST PÅ HVER BELTEBRAKETT
Total last på hele beltet er 80 kilo.

Limaco er importør for BUMPA takheiser:  Ved spørsmål ring  -  tlf 330 50160

SIKKERHETSREGLER
✔  Bruk alltid HJELM og HANSKER
✔  Påse at maskinen er forsvarlig satt opp og sikret
✔  Bremser skal være låst på begge hjul
✔  Bruk kortest mulig 230V strømkabel
✔  Plasser lasten forsvarlig og balansert
✔  Stå aldri under maskinen under bruk
✔  Bruk ikke maskinen som personheis
✔  STOPP MASKINEN når den ikke brukes

Maskinhode


