EAGLE CLAMP SKRU KLYPE SBBE OG SBE
INSTRUKSJONS OG BRUKERVEILEDNING
1. Før bruk av klype må en grundig sjekk av
operasjonen og produktets egenskaper
utføres. Om nødvendig kan en finne full
beskrivelse av Eagle Clamp produktenes
egenskaper i produkt katalog, operasjons
manual og annen dokumentasjon. Les
informasjon gitt nedenfor før bruk.
Kontakt leverandør ved tvil.

Montering av klype.
1. Ved montering av klype på plate, må klypen
åpnes tilstrekkelig til at en kan skyve klypen inn
på platen.
2. Platen må komme helt til bunns i klype kjeft før
en skrur til bolten.

2. Belast aldri en klype over merket
kapasitet.

3. Sjekk at svivel plate ikke tilter når en skrur til
bolten.

3. Sjekk at klypen er merket med årets farge
og har gyldig sertifikat.

4. Skru bolten godt til. Moment skal være minimum
150 kg f /cm. Seger ring (3-3) på hylse vil ved
rett moment trekke seg inn i klype kroppen og
låse bolten fra å kunne skru seg tilbake. Det er
viktig og må sjekkes ved bruk.

4. Klypens svivel plate og bolt skal ligge flatt
inn mot platen. Dersom vinklet plate skal
løftes, er maks vinkel 10º. En skal da ikke
bruke klypen over 50% av kapasiteten.
5. Sjekk at platen en skal løfte/trekke er hel
og fri for smuss, ujevnheter, skader, og
lignende før en skrur klypen fast. Sjekk at
klypens bevegelige deler er i orden og at
bolt og svivel plate er ubeskadiget. Sjekk
at svivel platens fjær fungerer og beveger
seg fritt.

5. Når en løfter med klyper må løftet startes sakte
til belastningen er tatt opp med alle parter. Sjekk
løftevinkel og riktig montert klype. Fortsett
løfteoperasjonen.
6. Når en senker lasten må en sikre seg at lasten
ligger stabilt før klypene demonteres ved å skru
opp bolten.
Vedlikehold

6. Sjekkpunkt før bruk : Skru opp klypen.
Sjekk at bolten er rett og ubeskadiget og
at svivel plate kan tiltes. Skru igjen klypen
og se at svivel platen blir presset ned og at
flatene går jevnt mot hverandre.
7. Ved løfting hvor vinkel kan forandres under
løfteoperasjonen, kan sjakkel eller
koplings løkke koples mellom klype og
løftestropp.

1. Smør opp klypen minst en gang pr. uke. Bruk
universalfett på bolt, seger ring og svivel plate.
Drypp litt olje på fjær og lager.
2. Inspiser nøye for skader og slitasje. Ved tvil skal
aldri klypen brukes.
3. Klypen skal årlig sertifiseres av sakkyndig
personell. Produsents anbefaling brukes for
inspeksjon.

8. Ved løft av usymmetrisk last må en nøye
planlegge plassering av klyper for å få et
bra fordelt løft.
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Deleliste

Sikkerhets regler for bruk
1. Inspiser alltid en klype nøye før bruk.
Sjekk gyldig sertifikat og maksimum
kapasitet.
2. Sjekk at klypen er vedlikeholdt i henhold
til anbefaling.
3. Bruk aldri en klype som har
sveisemerker, skader eller ujevnheter.
4. Prøv aldri å reparere en skadet klype
eller del ved å sveise denne. Materialet er
høyfast og er ikke sveisbart. Bruk kun
originale deler.
5. Bruk aldri en klype som ikke har stor nok
kjeft åpning. Platetykkelsen bør være
minimum 10 mm mindre enn kjeftåpning.
6. Arbeids temperatur : fra minus 20 til pluss
200 grader Celcius.

Nr.
1

Sammenstillings navn
Hoveddel

2

Svivel kjeft

3

Trykk mutter

4

Skru bolt

Nr.
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4

Del navn
Kjeft
Låsepinne
Lager
Segering
Bunnplate
Kon fjær
Trykk mutter
Fjær
Segering
Sett skrue

7. Ved løfting med 2 klyper og to-part skrev
skal maksimum løftevinkel være 60º.
Eksempel på endel bruksområder
Bruk løftestropper, sjakler og koplings
løkker som står i forhold til løftevinkel og
vekt som løftes.
8. Løft aldri med kun en klype. Bruk min. 2
eller flere klyper for å få et jevnt fordelt
løft. Ved bruk av klype som vertikalt
opphengs punkt, kan en klype brukes.
9. Pass på at løftestroppen ikke tar borti
håndtaket for skrubolt slik at bolten
skrues ut.
10. Løft aldri noe over personer. Bruk aldri
klypen for å løfte personer.
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