Brukermanual for Wiretaljer type CS
800kg – 1600kg – 3200kg
Generelt:
Før bruk er det viktig å lese gjennom og forstå denne brukermanualen.
En visuell kontroll før bruk bør alltid foretas. Det er viktig å påse følgende:
Sjekk at wiren er hel og uskadet, og at kroken på wiren ikke deformert eller skadet.
Bruk kun wire av dimensjon og type som er iht. leverandørens retningslinjer.
Sjekk at selve taljehuset og spakene i overkant ikke har skader eller skjevheter.

Informasjon før bruk:
CS wiretaljer er konstruert for manuell bruk, og må ikke kobles til noe motorisert form for trekk.
Taljene kan brukes til trekk, løft, senking og oppstramming. De har en forankringsbolt (14) i bakkant
som er laget for å feste en stropp eller slings, og denne må igjen forankres trygt og sikkert før man
begynner arbeidet. Bruk splinten for å sikre bolten. Vær sikker på at forankringspunktet tåler
belastningen !

Montering av wire:
Hold taljen i håndtaket (3) og enden med forankringsbolten (14) nederst. Skyv utløserspaken (13) i
samme retning. Gripekjeftene vil åpne seg, og wiren kan føres inn i wireføringen (28) og gjennom
hele taljen. Når wiren er ført gjennom til ønsket lengde dras utløserspaken motsatt vei , og
gripekjeftene lukker seg mot wiren. Arbeidet kan nå påbegynnes.

Bruk:
Monter håndtaket (29) på spaken for trekking (12), og start med å føre håndtaket med rolige
bevegelser frem og tilbake. Dette vil gi et jevnt trekk i lasten og unngår rykk. For å senke lasten
monteres håndtaket på den andre spaken (11), og håndtaket føres på samme måte som ved trekking.
Det er montert en brytepinn (15) i innfestingen av spaken(12). Pinnen er designet for å knekke ved
overbelastning. Hvis spaken er helt løs og ikke påvirker trekkefunksjonen, er taljen overbelastet, og
må sjekkes før bruk, samt at brytepinnen må byttes. Bruk ALDRI annet en originale pinner !
Når lasten er på plass og wiren kan løses fri, gjøres dette ved å føre utløserspaken (13) i samme
retning som da wiren ble montert. Merk at utløserspaken KUN må brukes uten belastning på wiren

Vedlikehold og ettersyn:
CS wiretaljer skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned iht. myndighetskrav
, og de bør renses og smøres jevnlig for å sikre god funksjon. Hvis taljene har vært brukt i saltvann
bør de skylles grundig i ferskvann, og deretter bør bevegelige deler settes inn med grease.

Potensielle faremomenter:















Taljen må ikke belastes med mer enn den er laget for.
Bytt aldri ut brytepinnen med skruer, spiker eller annet som ikke knekker når de skal.
Wiretaljen skal ikke brukes til løft av last som svinger eller roterer.
Forankring av taljen må kun gjøres i bolten som er beregnet for dette. (14)
Spakene for trekk/heving (12) og senking/løse ut (11) må ALDRI brukes samtidig.
Utløserspaken (13) må kun brukes når wiren ikke er belastet.
Taljene skal ikke brukes til å løfte personell
Wiren må ikke hindres i å arbeide i rett linje inn i taljen.
Spakene må ikke utsettes for slag eller spark.
Den delen av wiren som har passert gjennom taljen må aldri belastes.
Når taluritlåsen nærmer seg taljen under trekking, må man stoppe før låsen presser
wireføringen inn i taljehuset.
Bruk bare den originale wiren. Andre typer wire er ikke nødvendigvis egnet til formålet, og
kan i verste fall føre til at lasten raser ut. Dimensjonene er som følger: for 800kg’s talje;
Ø8,3mm, for 1600kg’s talje; Ø11,3mm og for 3200kg’s talje; Ø16mm.
Hvis man er i tvil om funksjonen bør forhandler kontaktes.
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Venstre sideplate
Høyre sideplate
Håndtak
Nagler
Skrue
Fjærskive
6‐kant bolt
Mutter
Sidedel Front
Sidedel bak
Innfesting for spak til senking
Spak for trekk/hev
Spak for senk/utløs
Forankringsbolt
Sikkerhetssplint
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29.

Øvre gripekjeft
Forbindelsesstag
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt for splittring
Splittring
Bolt
Bolt
Forbindelsesstag
Aksling
Bolt
Wireføring
Håndtak
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