BRUKSANVISNING
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1. FORORD
Gratulerer med valget av et produkt fra Gjerstad.
HK-Feste er laget for montering på gravemaskin.
Ta vare på denne bruksanvisningen, da den er en del av produktet og skal alltid følge produktet.
Les sikkerhetsreglene nøye for å unngå skader.
Sett deg inn i produktets funksjoner, se i bruksanvisningen for bæremaskinen for betjeningen av de enkelte funksjoner.
Ved problemer med produktet, se avsnittet om vedlikehold eller ta kontakt med produsenten.
I denne boken benyttes det symboler i teksten sammen med varselord for å varsle om farer,
mulige skader på redskapet og tips for å bruke redskapet på best mulig måte.

Her er standard symboler:
ADVARSEL!
Dette symbolet varsler om mulig personskade hvis ikke
beskrivelsen i bruksanvisningen følges.
FORSIKTIG!
Dette symbolet varsler om mulig skade på redskap og
eiendom hvis ikke beskrivelsen i bruksanvisningen følges.
MERK!
Dette symbolet varsler om råd og tips som gjør arbeidet
med redskapet enklere og mer effektivt.
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2. INTRODUKSJON
2.1 Generelt
Hensikten med denne bruksanvisningen er å gi viktig informasjon om montering, bruk og
vedlikehold av produktet.
Sikkerhetsreglene er uavhengig av bæremaskinen og gjelder spesielt for dette produktet.
Se også egne sikkerhetsregler i bruksanvisningen for bæremaskinen.

ADVARSEL!
Ikke monter, bruk eller vedlikehold HK-Feste før du har lest og forstått alt
innholdet i denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for bæremaskinen.

2.2 Merking av produktet
Det er merking på produktet som angir viktigste data som produsent, modell, type, størrelse,
HK-Feste, produksjonsnummer og produksjonsår, samt CE-merking.

2.3 Beskrivelse av bruksområde
HK-Feste er et utstyr som er utviklet med tanke på rask utskifting av utstyr. Dette HK-Feste
er også laget slik at redskap kan monteres i begge retninger. Vær oppmerksom på
stabilitetsforandringer ved bytte eller snuing av redskap. Følg nøye med på vekt og kapasiteter
til redskapet som blir påkoblet.
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3. SIKKERHETSREGLER
I bruksanvisningen er det flere varseltekster. Det er viktig å lese og forstå innholdet i disse
advarslene før montering og bruk av produktet.
Advarslene beskriver potensielle farer og hvordan de kan unngås.
Hvis du ikke forstår en advarsel så må du kontakte arbeidsgiveren eller leverandøren av
produktet for nærmere forklaring.
Ved nøye omtanke og god erfaring hindres mange unødvendige farer.
Hver bruker må ta seg tid til å lære å bruke produktet på en trygg plass før arbeidet
påbegynnes.

ADVARSEL!
Det må kun være godkjent/sertifisert personell som bruker redskapet.
HK-Feste må velges på bakgrunn av bruksområde, bæremaskinens kapasitet
og den spesifikke maskininnfestning.
Ved til-/frakobling av HK-Feste kan det oppstå klemfare i enkelte områder på
HK-Feste.
Feil montering kan påvirke sikkerheten. Hvis du er i tvil, kontakt maskin
leverandøren.
Påse at ingen uvedkommende personer oppholder seg innen maskinens
arbeidsområde.
HK-Feste må ikke benyttes til persontransport eller annen unormal bruk.
Når produktet ikke er i bruk skal det senkes ned på underlaget og om
nødvendig støttes opp.
Pass på at hydraulikksystemet er trykkavlastet før det utføres arbeid på
systemet. Fare for personskade.
Bruk aldri hendene ‘’for å se’’ etter lekkasjer i hydraulikksystemet. Fare for
personskade.
Benytt personlig verneutstyr etter behov.
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ADVARSEL!
Defekt eller skadet produkt kan føre til skader på personer, maskin eller
eiendom. Foreta kontroll og vedlikehold av produktet i henhold til anbefalingene.
Misbruk av HK-Feste kan føre til skade på redskap og bæremaskin.
Ikke foreta modifiseringer på HK-Feste uten skriftlig godkjenning fra produsenten.
Bytt ut skadde eller uleselige merker på produktet før det tas i bruk.
ID-merkingen må alltid være leselig.
Fare for brannskade ved kontakt med varm hydraulikkolje.
Klemfare ved bevegelige deler, Fare for personskade.
Vær forsiktig ved håndtering av lange laster, da de kan gi skjevbelastning og
større rekkevidde. Fare for skade på personer og eiendommer.
All løfting må kun skje i godkjent løftekrok.
Bruk av løftekrok må alltid skje etter anvist bruk og med vektbegrensninger
etter løftekrok og hovedmaskinens bruksanvisning.
Se vedlegg om løftekrok.

3.2 Varselmerker
HK-Festet er utstyrt med flere varselmerker. Disse må alltid være på plass og leselige når
HK-Festet er i bruk. Skadede eller manglende merker må erstattes. Kontakt leverandøren.
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4. BESKRIVELSE AV HK-FESTET
MERK!
Størrelsen på HK-Feste må tilpasses bæremaskinens størrelse og kapasitet.

HK festet er el.hydraulisk betjent og er utstyrt med kiler for å låse HK festet mot utstyret som
skal brukes.
HK festet er i henhold til Nordisk Standard.
Det er indikatorerer som viser posisjonen på kilene.
Når Rød indikator vises er festet ikke låst mot utstyr.
Når Grønn indikator vises er kilene i låst posisjon.
Innebygget sikkerhetsfaktorer:
• Slangebruddsventil i sylinder som sikrer mot at utstyret kan mistes om en
slange skulle begynne å lekke.
• Fjærer som presses kilene utover og låser redskap.
• Securelip som hindrer utstyret for å løsne om alle andre sikkerhetsløsninger
skulle feile.
Om en av disse tre sikkerhetsfaktorene skulle være ute av funksjon må reparasjon/utskiftning
foretas.
Securelippen må ikke utsettes for stein, slag eller løftes i. Da dette kan medføre
deformasjon og problemer med å koble av utstyret. Slike hendelser vil
eventuelt være unntatt garantiansvar.
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4.1 TEKNISKE DATA
HK-Festene er produsert i henhold til Nordisk-standard.

Ref. tegning
under tabell

G40

G45

G50

G60

G70

G80

G90*

A

Ø40mm

Ø45mm

Ø50mm

Ø60mm

70mm

80mm

90mm

B

300mm

430mm

430mm

480mm

600mm

670mm

750mm

C

200mm

290mm

270mm

340mm

450mm

590mm 620/750mm

1 kile

1 kile

1 kile

2 kiler

2 kiler

MERK!
Det er 2 varianter på breddene for G90.
Arbeidstrykk min/maks 300/400 bar.

Attachment bracket:
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2 kiler

2 kiler

6. MONTERING/KLARGJØRING
ADVARSEL!
Pass på at maskinfestet på HK-Festet samsvarer med innfestening på
bæremaskinen. Feil innfesting gjør at redskapet kan falle av og forårsake
personskade.

MERK!
Det leverte HK-Festet har direkte-monterte fester som er spesielt tilpasset den
aktuelle maskin. Dette medfører at maskinfabrikantens instruksjoner må følges,
da det kan være mange forskjellige utførelser av låsinger/tettinger, sideveisjusteringer osv. Her følger noen generelle råd ved montering.

6.1 Påmontering
1) Monteringsstedet må være plant og tørt.
2) HK-Feste, bolthullene, stikken, lenkestykket og maskinboltene rengjøres for eventuelle
urenheter.
3) Alle glideflater smøres for å lette monteringsarbeidet.
4) Kontroller maskinboltene gjennom HK-Feste for å sikre deg om at det ikke har oppstått
noen transportskade.
5) Ta kontrollmål mellom skuffefester og bredde på stikke og lenke. Sørg for at du har shims
for å redusere eventuelle klaringer mellom festene.
6) Sett maskin og HK-Feste på linje og begynn monteringsarbeidet. Sørg for at kontakten
mellom kjører og eventuell hjelpemann er klar, slik at ikke misforståelser oppstår.
7) Monter stikkebolt først, deretter lenkebolt.
8) Følg instruksjonen fra maskinleverandøren ang. tettinger, låsinger, smøring osv.

ADVARSEL!
Kontroller at alle bolter er skikkelig låst før du begynner å arbeide med
maskinen. Fare for alvorlig personskade hvis HK-Feste løsner og faller av.
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6.2 Hydraulisk tilkobling
Bæremaskinen må ha en hydraulisk installasjon som er egnet til å betjene HK-Festet. Dette
kan være opplegg levert fra maskinleverandør eller Gjerstad. Hydraulikksystemet må sikre
fullt arbeidstrykk til låse og frigjør funksjonen. Der må ha innebygd sikkerhet som forhindrer
utilsiktet frigjøring av redskap, f.eks. alarm hydraulisk lås eller liknende.
Bruk bare godkjente hydrauliske slanger/fittings for angitt trykk.
1) Arbeidstrykk min/maks 300/400 bar.
2) Slå av bæremaskinen.
3) Monter alle hydrauliske slanger mellom maskin og HK festet slik at slangene ikke blir
utsatt for vridning.
4) Gjør bæremaskinens hydraulikksystem trykkløst i henhold til fabrikantens Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.
5) Skru av hette-mutterne fra portene A1 og B1 og oppbevar dem for senere bruk.
6) Kontroller at portene og koblingene på HK-Feste og/eller på hydraulikkslangene ikke er
skadet. Bytt alle koblinger som er skadet.
7) Sørg for god utlufting av det hydrauliske systemet.
8) Monter slange for låsing på A1 og slange for frigjøring på B1 (Bilde 1.) (kan avvike i forhold
til HK modell)

						

Bilde 1

9) Pass på at slangene ikke kan komme i klem eller bli skadet under bruk. Riktig slangelengde prøves ved å bevege HK-Feste sakte og kontrollert i ulike posisjoner og endestillinger.
10) Prøvekjør den hydrauliske funksjonen før redskap monteres.

ADVARSEL!
Luft i systemet kan medføre en risiko for at utstyret løsner.
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6.3 Avmontering
1) Slå av bæremaskinen.
2) Gjør bæremaskinens hydraulikksystem trykkløst i henhold til fabrikantens sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.
3) Koble fra hydraulikkslangene.
4) Monter på hette-mutterne på portene A1 og B1
5) Koble fra HK-Feste og løft opp og sving bort stikka på bæremaskinen. Sørg for at HK-Feste
står stødig.
6) Pass på/tørk vekk eventuelt oljesøl.

ADVARSEL!
Feil arbeidstrykk kan medføre skader på HK-Festet og redskap.
Skadede hydraulikkslanger må skiftes umiddelbart.
Husk på at HK-Festes vekt og den økte rekkevidden kan føre til dårligere
stabilitet med fare for skader på personer og eiendom.
Kontroller anbefalingene fra bæremaskinens produsent når det gjelder tipplast.
Husk på å ta med den ekstra vekten og rekkevidden som HK-Feste forårsaker.
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7. BRUK AV HK-FESTE
HK-Feste er et utstyr som er utviklet med tanke på rask utskifting av redskap. Dette HK-Feste
er også laget slik at redskap kan monteres på i begge retninger. Vær oppmerksom på stabilitetsforandringer ved bytte eller snuing av utstyr. Følg nøye med på vekt og kapasiteter til
redskapet som blir påkoblet.

7.1 Kobling av Redskap
MERK!
Sjekk at kilene er i åpen posisjon før kobling av redskap. Bare den røde
indikatoren skal være synlig.
ADVARSEL!
Forsikre deg alltid om at utstyret er riktig koblet på HK-Feste, om nødvendig
ved å gå ut av maskinen.

1
Senk HK festet ned bak fremre aksel på utstyret
slik at den for fullt grep rundt bolten.

2
Roter HK festet slik ned mot bakre bolt på
utstyret som skal kobles på.

3
Løft redskapet litt opp slik at bakre bolt for vekt.
Da kan du aktivere den hydrauliske låsefunksjonen
og begger kilene vil låse fast redskapen.

4
Når utstyret er låst vil rød indicator forsvinne og
grønn vil komme frem. Du må ut av maskinen
for å kontrollere at utstyret er skikkelig låst.
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7.4 Avkobling av redskapen
ADVARSEL!
Ta alltid forhåndsregler og vis varsomhet ved frigjøring av påkoblet redskap, da
dette kan bevege seg. Kontroller at redskapet står stødig, sørg for støtte ved
behov. Et ustødig redskap kan forårsake alvorlig personskade hvis det velter.
Frigjøring av redskap gjøres med den hydrauliske funksjonen på bæremaskinen.
Kilen trekkes tilbake, og HK-Feste kan løses fra redskapet.
Ved rett frigjøring skal den røde indikatorpinnen være godt synlig på HK-Feste.
Løft HK-Feste i bakkant så det går klart av bakre bolt på redskapet før du
trekker HK-Feste klart av fremre bolt på redskapet.

7.5 Feilsøking
ADVARSEL!
Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt
underlag. Sikre bæremaskinen mot uforutsette bevegelser og avlast hydraulikken
etter bæremaskinens anvisninger. Bruk nødvendig personlig verneutstyr.
Kontakt leverandør om vår guide ikke løser problemet.

FEIL

ÅRSAK

LØSNING

Slakk mellom kiler og
bolter

- Kontroller boltene i på
redskap.
- Kontroller sylinder for lekkasjer
- Kontroller slanger og fittings
- Kilen kan være slitt ut
- Sand eller andre forurensinger kan hindre bevegelse.

- Nye bolter eller komplett
festeramme.
- Feil hydr. trykk
- Bytt sylinder
- Bytt slanger
- Rengjøring av kiler og kilespor.
- Smøre opp alle bevegelige
deler.
- Bytte kiler

Kilene låser/åpner ikke
eller går sakte

- Sand eller andre forurensinger kan hindre bevegelse.
- Kontroller hydr. trykk
- Kont. Syl, slanger og fittings

- Rengjøring og smøring av
alle bevegelige deler.
- Bytt ut defekte deler.
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8. VEDLIKEHOLD
Riktig vedlikehold er viktig for å opprettholde god person- og driftssikkerhet.
Hold alltid HK-Feste rent slik at det er lett å oppdage skader og slitasje på et tidlig tidspunkt.

8.1 Daglig kontroll (hver 8. driftstime)
1. Rengjøring
2. Smøring foretas samtidig som kilene kjøres i endeposisjon x2.
3. Sjekk bolter, etter-trekk ved behov
4. Kontroller løftekrok og sikkerhetslås
5. Kontroller at alle boltlåser er skikkelig festet

8.2 Vedlikehold
MERK!
Riktig vedlikehold av HK-Feste er en betingelse for at garantien skal gjelde.
Kilene må smøres ukentlig.
Når HK-Feste frigjøres fra redskapen ser man en/to smørenippel på hver side. Disse må smøres med fettpresse. Deretter må kilen kjøres fram og tilbake noen ganger for at fettet skal
fordele seg utover.

Etter lang tids bruk kan det oppstå slitasje på kilen og sylinder slik at de ikke strammer godt
nok. Da må kilen skiftes og/eller sylinder repareres/ skiftes. Ta da kontakt med leverandøren.
Slark mellom HK-Feste og grind på redskap må unngås. Det vil raskt forverre seg, og kan føre
til havari.
Kontakt ved behov leverandøren for reservedeler eller reparasjon.
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9. LØFTEKROK
HK-Feste er utstyrt med en løftekrok. Kroken er av typen «Weld-on hook» og er som navnet
tilsier sveiset fast på HK-Festet.
Løftekroken er beregnet for å løfte selve HK-Festet og annet materiell og utstyr innenfor merket WLL.
Kroken har en fjærbelastet låsmekanisme som er lett å håndtere.

ADVARSEL!
Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 «Bruk av arbeidsutstyr», bestemmer at personell
som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon
i sikker bruk, samt beherske de farene bruken kan medføre.
Det skal utføres kontroll på løfteredskap minimum hver 12. måned. Denne
kontrollen skal utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet i Norge. Etter at
kontrollen er utført og redskapet godkjent, merkes redskapet med årets farge.
Ikke godkjente redskaper merkes med hvitt.
			

2017

Rød

			

2018

Gul

			

2019

Grønn

			

2020

Blå

			

2021

Rød

Alle kroker er merket iht. gjeldene forskrifter. Betegnelsen YX med etterfølgende tall
representerer WLL (Bilde 5), hvor tallet angir krokens maksimale belastning.

Betegnelse		 Max. Last
YX1		1.000kg
YX2		2.000kg
YX3		3.000kg
YX4		4.000kg
YX5		5.000kg
YX8		8.000kg
YX10		10.000kg
YX15		15.000kg
						

Bilde 5
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Type
Reservesett
WLL
A
B
C

G60
YOKE 8-081-05
YOKE 8-P081-05
5 tonn
133 mm
167 mm
44 mm

Blir låsemekanismen ødelagt, får man kjøpt
reservesett

G70
YOKE 8-081-10
YOKE 8-P081-10
10 tonn
170 mm
222 mm
56 mm

G80, G90
YOKE 8-081-15
YOKE 8-P081-15
15 tonn
184 mm
242 mm
61 mm

ADVARSEL!
Kroken skal ikke være deformert, ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som
kan forringe egenskapene.
Krokåpningen skal sjekkes for eventuell overbelastning.
Kroken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
Kroken skal ikke ha en godsslitasje som overstiger 10%.
Låsmekanismen må fungere feilfritt.
MERK!
Stå aldri under hengende last.
Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
Belastning skal være mest mulig i bunn av kroken. Annen måte å bruke kroken
på kan resultere i deformasjon eller skade.
Planlegg løftet å se til at lasten er løs fra underlaget før løfteoperasjonen starter.
Løfting og senkning av lasten skal foregå med jevne og kontrollerte bevegelser.
Sørg for at landingsområdet er klarert.
Løfting i sikkerhetskrok må alltid skje etter anvist bruk og med vektbegrensninger
etter gravemaskinen.
FORSIKTIG!
Etter bruk bør kroken kontrolleres for skader som kan ha oppstått.
Hvis den har skader skal den merkes med hvit farge, og under ingen
omstendighet brukes før det er foretatt en sakkyndig vurdering om den kan
repareres eller kasseres.
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10. TRANSPORT OG LAGRING
Ved transport av HK-Feste må man alltid forsikre seg om at den blir forskriftsmessig
forankret.
HK-Feste løftes i løftekroken hvis detter er montert på HK-Feste. Det må ikke løftes
i maskinfestene.
Se vedlegg Løftekrok
Kontakt ved behov leverandøren for reservedeler eller reparasjon.

11. HYDRAULIKKSKJEMA
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12. GARANTIBETINGELSER
1. GARANTI:
1.1
Gjerstad Products AS gir 12 måneder eller 2000 timer (det som kommer først) garanti på
sine produkter. På HK-Fester gjelder 4000 timer eller 2 år. Garantien dekker kun dokumenterte fabrikasjons- og materialfeil.
2. Reklamasjon:
2.1
Reklamasjoner skal gis skriftlig på reklamasjons-rapportskjema som kan lastes ned på www.
gjerstad.com
Bilder eller annet dokumentasjons-materiale legges ved.
2.2
Gjerstad Products AS skal eventuelt gi klarsignal før utbedring.
2.3
Reklamasjoner skal ikke framsettes i form av faktura da Gjerstad Products AS forbeholder
seg retten til å vurdere tidsforbruk og øvrige kostnader.
2.4
Reklamerte deler og kopi av reklamasjonsrapport skal samtidig sendes til Gjerstad Products
AS for vurdering. All retur skal være avtalt på forhånd og forsendelsen merkes med rek.nr. og
kontaktperson hos Gjerstad Products AS.
2.5
Alle reklamasjonsarbeider skal avklares på forhånd med Gjerstad Products AS før arbeidet
igangsettes. Rek.nr. og navn på kontaktperson hos Gjerstad Products AS påføres reklamasjonsrapport.
2.6
Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra Gjerstad Products AS.
3. Gjerstad Products AS garantibetingelser dekker:
3.1
Praktisk arbeidstid for å reparere produktet basert på Gjerstad Products AS sine satser. Samt
Gjerstad Products AS sine originaldeler i henhold til Gjerstad Products AS reservedelsprisliste
(netto forhandler pris).
4. Gjerstad Products AS garantibetingelser dekker ikke:
4.1
Kostnader ved returforsendelse av reklamerte varer, dersom ikke annet er avtalt.
4.2
Utgifter til reise og opphold i forbindelse med reparasjonen.
4.3
Kostnader av følgeskader som måtte oppstå, herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på
annet utstyr og personer.
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5. Garantien gjelder ikke når:
5.1
-bruks og sikkerhetsveiledningen ikke er fulgt.
-feil på produktet er oppstått p.g.a. uforsiktig bruk.
5.2
-produktet er ombygget, påsveiset eller det er benyttet uoriginale deler, eller reparert av personer uten tilstrekkelig kunnskap om utstyret.
5.3
-produktet er benyttet på maskiner/utstyr som har vekt, ytelse, hastighet som ikke er tilpasset produktets konstruksjon.
5.4
Kunden kan ikke kreve å omgjøre kjøpet, kreve prisreduksjon eller fremsette andre krav dersom Gjerstad Products AS innen rimelig tid reparerer produktet eller krediterer i henhold til
behandlet reklamasjon.
5.5
Eventuelle fratrekk fra kundes side på bestående fakturaer godtas ikke.
6. Returforsendelser:
6.1
Mangler og feil på leverte varer skal framsettes innen 14 dager etter at varen er mottatt.
Overskrides denne tidsfristen mister kjøper retten til å framsette krav pga. mangelen.
6.2
Dersom en vil returene varer tilbake til Gjerstad Products AS skal dette avtales på forhånd.
Navn på kontaktperson hos Gjerstad Products AS skal påføres forsendelsespapirene.
6.3
Varene returneres i original forpakning. Fakturakopi samt beskrivelse av årsak til retur skal
alltid medfølge varen. Fraktkostnader belastes avsender.
6.4
Fraktkostnader ved uanmeldte returforsendelser til Gjerstad Products AS vil bli belastet avsender.
6.5
Returforsendelser blir kreditert i henhold til faktura med fratrekk av eventuelt returgebyr.
Returgebyr beregnes ved returnerte varer utenom reklamasjonsvarer og feil leverte varer.

Gjerstad Products AS
Sundebru, september 2017
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Gjerstad Products AS, Gjerstadveien 373, 4993 Sundebru - Tlf. +47 37 11 91 00
Gjerstad Products AB, Industrigatan 10, 821 43 Bollnäs - Tlf. +46 278 744 400

gjerstad.com

