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Sisältö

kitkakertoimen avulla, minkä vuoksi on muistettava,
että kuormien päällä oleva rasva tai jää heikentävät
leuan otetta.
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3. Käyttörajoitukset
Saksikoura on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti
kuorma-autonostureiden kanssa. Jos sitä aiotaan
käyttää rakennusnostureiden tai vastaavien kanssa,
joiden nostokorkeus on huomattava, on noudatettava
erityisiä varotoimenpiteitä.
Jos tarvitset neuvoja, ota yhteys valmistajaan.

1. Kuvaus
BSV-saksikourat ovat mekaanisia laitteita, jotka on
tarkoitettu pääasiallisesti betonielementtien
käsittelyä varten.
Kouria on saatavana erikokoisina (eri jänneväleillä)
erikokoisia nostettavia elementtejä varten.

4. Varoitukset
Älä nosta sallitun maksimikuorman (WLL) ylittäviä
kuormia.

Saksikoura on varustettu BSV:n patentoimalla
automaattisella lukitusjärjestelmällä ja erityisellä
turvalukituslaitteella, joka rajoittaa
sulkeutumismatkan pienimpään leukaväliin.

Älä kävele nostetun kuorman alapuolella.
Älä oikaise tai ohjaa laitetta tarttumalla muihin kohtiin
kuin siihen tarkoitukseen suunniteltuihin kahvoihin.

Laitteissa on vakiona karkaistut teräsleuat tai
kumipalat, jotka varmistavat elementin tehokkaan
tartuntapidon. Ne ovat helposti vaihdettavissa
huollon helpottamiseksi.

Elementtejä ei saa vetää, ainoastaan nostaa.
Saksikouraan ei saa tehdä mitään muutoksia ilman
valmistajan kirjallista lupaa.
Jos näitä ehtoja ei huomioida, valmistajan takuu
raukeaa.

2. Toiminta ja käyttötapa
Saksikouraa ei saa käyttää määritettyä
maksimikuormaa (WLL) ylittävän kuorman
nostamiseen, ja nosturin on oltava hyväksytty
nostamaan vähintään koura ja maksimikuorma.

5. Voitelu ja huolto
Kaikki voitelu- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava
saksikouran ollessa kuormittamattomana tukevalla
alustalla.

Saksikoura on ripustettava nostosilmukkaan tai
suoraan rotaattoriin tai rotaattorin ripustukseen.

Kaikki liitokset on rasvattava 35 käyttötunnin välein.

Kun kuormaan tartutaan, koura on laskettava alas
elementin päälle/ympärille (elementin varaan).
Automaattinen lukitusjärjestelmä varmistaa, että
leuat tarttuvat elementtiin kouraa nostettaessa.

Kuukausittain:
• Tarkasta kaikki ruuvit, pultit ja mutterit ja kiristä
tarvittaessa.

Elementtiin on tartuttava aina pituusakselinsa
keskeltä tasapainon varmistamiseksi.

• Tarkasta leukojen karkaistut teräsleuat/kumipalat
ja vaihda tarvittaessa.

Nostoliikkeen on oltava tasainen, ilman nykäyksiä
tai nosturin suunnan äkillisiä muutoksia liikkeen
aikana. Tämä saattaisi aiheuttaa elementin
heilumisen ja putoamisen.

• Tarkasta kaikki saksisokat ja varmista tarvittaessa.
• Korjaa ruostevauriot.

Kun elementti on laskettu alas ja koura vapautettu,
lukituskoukku kytkeytyy automaattisesti ja pitää leuat
auki niin, että koura voidaan nostaa vapaasti.

• Tarkasta muodonmuutosten, murtumien ja
halkeamien varalta. Jos havaitset tällaisia vaurioita,
ota yhteys korjausasiantuntijaan. Laitteelle on
suoritettava kuormitustesti korjauksen jälkeen.

Ennen nostamista on varmistettava, että kuormassa
eikä leuoissa ole likaa, joka voisi vähentää kouran
nostokykyä. Nostokyky lasketaan kuivien kuormien

6. Korjaus, tarkastus ja varaosat
Ota yhteys BSV-yritykseen.
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