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EF-overensstemmelseserklæring 
 
 
 
 

Fabrikant : AL-vac® A/S 

Adresse : Transportvej 21-23, DK-7620 Lemvig 

Telefon : +45 9781 0304 

E-mail : mail@al-vac.dk 

erklærer herved, at : AL-vac® 1600     Serienr.: __________ 

 
 
 
er fremstillet i overensstemmelse med EU RÅDETS DIREKTIV: 
 
• Maskindirektivet - 2006/42/EF 
• EMC direktivet - 2004/108/EF 
• Lavspændingsdirektivet - 2006/95/EF 
 
under særlig henvisning til sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og 
fremstilling af maskiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sted     : Lemvig, Danmark 

Dato     : ______________ 

 

Underskrift     : ________________________ 
Ole Mogensen 

    Adm. direktør 
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Prøvnings Certifikat  
Testing Certificate 
Prüfungszertifikat 

 

 
DatoDate/Datum:   ________/______/_______ 

 

 

Model/Design/Modell: ____________________ Ordre nr./Order no./Auftrags Nr.: ___________________________________ 

 

 

   Serie nr./Serie no./Seriennr.: ___________________________________ 

 

 

 

 

Cylinder diameter  _____200_______mm  Løftehøjde _________1140___________mm 

Cylinder diameter    Height of lift 

Durchmesser der Zylinder   Förderhöhe 

 

 

Max. Vakuum  ______0,9______Bar  Rækkevidde D/R ______6000/3000__________mm 

Max. Vacuum    Working diameter/radius 

Max. Vakuum    Reichweite D/R 

 

 

Sænketid v. energisvigt _______160_____Sek.  Løftekap. __________160___________kg  

Drop time by power failure   Lifting power 

Zeit des Absenken von Energieverlust   Hebekraft 

 

 

 

 

Prøvebelastning  ___OK____ Brud:  ____OK___   

Loading test   Breakage 

Probebelastung   Bruch 

 

 

 

 

Revner:  ____OK___ Deformation:  ____OK___ 

Cracks   Deformation  

Riss   Deformation 

 

 

 

 

Afstand fra cylinderfæste til underlag, ubelastet _______#________  # Test ikke nødvendig  
Distance from cylinder to backing bar, onloaded    Test is not necessary 

Abstand von Zyliderschaft zu Unterlage, unbelastet    Test ist nicht notwendig 

 

 

Afstand fra cylinderfæste til underlag, belastet  _______#________ 

Distance from cylinder to backing bar, loaded 

Abstand von Zyliderschaft zu Unterlage, belastet 

 

 

Afstand fra cylinderfæste til underlag, aflastet  ________#_______ 

Distance from cylinder to backing bar, discharged condition 

Abstand von Zyliderschaft zu Unterlage, entlastet 

 

 

 

 

        

 
                                              

 

 

 

_____________________________________________________                  ____________________________________ 

Kontrol/Control/Kontrol                                              Ole Mogensen 

Adm. Director / Managing director / geschäftsführender Direktor. 
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1. Generel information 
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Skulle De have opgaver som ligger uden for de beskrevne grænser, kan AL-
vac® tilbyde udførelse af specialudgaver. Det er forbundet med stor risiko at 
forsøge at løfte emner med en sugekop, som ikke er beregnet til formålet. Det 
tilrådes kun at anvende de af os leverede og anbefalede sugekopper. 

 

1.2 Beskrivelse af Vakuumløfter:     
Vakuumløfteren model 1600/3500 Flex er et professionelt redskab beregnet til enkel og 
let håndtering af fliser, kantsten og andre elementer I bygge- og anlægsbranchen. 
 
Den er udviklet som et ideelt værktøj, til at optage og stable fortovsfliser og kantsten på 
europaller, samt at lægge dem igen, uden manuelle løft. 
 
Udover den indlysende tidsgevinst, opnår man med denne maskine tillige et bedre 
arbejdsmiljø med højere motivation og man eliminerer slidskader på de ansattes ryg og 
lemmer. 
 
Vakuumløfteren monteres enkelt og hurtigt på alle gaffelbaserede entreprenørmaskiner. 
Den fastgøres på maskinens gafler og støttes i arbejdssituationer tillige af en stilbar 
maskinsko (se 2.3 Opretning). Entreprenørmaskinens lastkapacitet reduceres ved kørsel 
med vakuumløfter og last i henhold til specifikationerne angivet i afsnit 1.5 forholdsregler. 
 
Vakuumløfteren arbejder med bløde bevægelser, styres via en styrestang, som er 
fastgjort på sugekoppen, og betjenes nøjagtig og sikkert af én mand. 
 
Model 1600/3500 Flex løfter og sænker lodret vha. vakuumcylinderen, og 
vakuumpumpen i anlægget sørger tillige for at holde emnet fast på sugekoppen. 
Aktivering sker alene ved hjælp af udluftningshåndtaget samt udluftningshanen på 
styrestangen. 

 

 
 

 
De tekniske data for model 1600/3500 Flex findes på de følgende sider. Der kan monters 
ekstraudstyr i henhold til listen i afsnit 4.0. 

 
 Maskinen er beregnet til anvendelse med udstyret I afsnit 4.0. samt inden for grænserne 

beskrevet i de tekniske data. Overskrides disse grænser eller anvendes maskinen 
uhensigtsmæssigt bortfalder vore forpligtelser og ansvar. 

 

De forskellige sugekopper og udstyr skiftes let ved hjælp af 2 fløj-møtrikker. 
 

 

 
 
 

Vakuummeteret på styrestangen viser undertrykket I anlægget. Hvis ikke 
undertrykket i anlægget er over den røde zone, er emnet ikke ”tæt” nok og 
må ikke forsøges løftet. 
 

1. Generel information 
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1885 

2300 

      

Advarsel!! 
 

Løftekapaciteten er altid lig med den MINDSTE (SWL) angivet i kg på maskinen og sugekop. 
Så løft aldrig mere end den MINDST angivet (SWL) på maskine og sugekop. 
 
SWL = Safe Working Load  

Max. antal kg som din maskine eller sugekop kan løfte. 

1.3 Tekniske data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion Enhed                                                            Dimension 

Løfte højde                             LH mm 1.140 
Optagehøjde                          OH mm -  85 

Rækkevidde mm 6.000 

Løftekapacitet kg 160/350 

Motorydelse, Benzin BHP 5.5 
Motorydelse, Diesel BHP 4,2 
Motorydelse, EL BHP 3,0 
Egenvægt kg 350 to 390 

Gaffellængde                          GL mm 1.400 

Bredde total mm 1.580 

Dybde total mm 420 

Højde total                              TH mm 3.220 

Sugekop diameter * mm 440 

Sugekop eff. areal * cm2
 1018 

Sammenfoldet mål l x b x h       mm 1.430 x 1.800 x 2.300 
Støjniveau i 7 m afstand DB(A) 80 

 

 * Se ekstra udstyr 
 

 

1. Generel information 
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1.4 Forholdsregler: 

Reduktion af entreprenørmaskinens lastkapacitet: Når Vakuumløfter model 1600/3500 Flex 
monteres på entreprenørmaskinens gafler, reducerer man den lastkapacitet, som maskinen 
må transportere. 

  

Maskinens stabilitet eller kipsikkerhed skal være overholdt under transport af gods med 
Vakuumløfteren monteret. Det er derfor nødvendigt at beregne den reducerede last- kapacitet 
efter følgende regler: 

 

G(h+l)-E(h+e) 
              (h+d+t) 

 

R= Reduceret Løftekapacitet [kg] 
E= Egenvægt af Vakuumløfter [kg] = [340 kg] 
G= Entreprenørmaskinens normerede lastkapacitet [kg] 
l = Entreprenørmaskinens normerede lastafstand [mm] 
h= Måles fra hjulcenter til forkant af gafler [mm] 
e= Vakuumløfterens tyngdepunkt’s afstand = 300 mm 
d= Vakuumløfterens dybde = 420 mm 
t = Lastens tyngdepunkt’s afstand [mm] 

 

 
Eksempel: G=2000 kg; h=500 mm; t=500 mm; l=500 mm 

 

      
       
       

R = 
 

2000(500+500) - 340(500+300) 
            (500+420+500) 

 

R= = 1.217 

1. Generel information 
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Stabilitet: 

 

 
 
 

      
        
 

 
 
 

  

 
 

 
 
  
 

 
  
      
 

Vakuumløfteren må ikke anvendes uden at være forsvarligt fastgjort på en egnet 
entreprenørmaskine med passende kapacitet. Den har ikke stabilitet til at arbejde 
uden fastgørelse. (se 2.2)  

Vakuumløfteren må ikke anvendes uden at støtterøret på inderarms konsollen er 
forsvarligt sænket af mod sit sæde og donkraften dermed er helt aflastet. Donkraften 
skal og må kun bruges til at folde maskinen ud til arbejdsstilling og til at klappe den 
sammen til transportstilling. (se 2.3) 

Gå ikke under hævet byrde. 

Sikkerhedsfodtøj påbudt. 

1. Generel information 

Vakuumløfteren må ikke anvendes, hvis eller mens den er løftet fra fast underlag 
af entreprenørmaskinen. 
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2.1 Før start – checkliste. 
 
 

 

1) Oliestand på motor (se brugsanvisning herfor) 
2) Brændstof på tanken 
3) Pumpefilterets tilstand (Udtages og blæses rent udvendig) 
4) Vakuumpumpens smøreoliestand 
5) Spildoliemængden 
6) Kileremmenes tilstand og spænding (se afsnit 3) 
7) Sugekoppens beskaffenhed 
8) Vakuumhanen på styrehåndtaget skal åbens før start 
 

 
Hvis der konstateres mangler, skal disse afhjælpes I henhold til vedligeholdelses-forskrifterne 
I afsnit 3. 

Når alt er I orden, sættes chassisskærmen på igen, og anlægget er klar til at starte op. 

 

 

Der må ikke arbejdes med anlægget, før dette er monteret på 
entreprenørmaskinen. Se afsnit 2.2, 2.3 og 2.4 før start. 

Chassisskærmen må ikke aftages, mens motoren kører. Inden 
Vakuumløfteren fastgøres på entreprenørmaskinen og før anlægget startes 
aftages chassisskærmen og man kontrollerer følgende:          
          

2. Brugsanvisning 
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2.2 Fastgørelse på entreprenørmaskinen. 
 

Vakuumløfter model 1600/3500 Flex monteres let på gaffeltrucks, byggelifte, traktorer og 
andre gaffelbaserede entreprenørmaskiner. Til traktorer kan, som ekstra udstyr, leveres et 
sæt specialgafler, som passer i traktorens 3 punkts ophæng. 
 

 
Den har ingen kipstabilitet i sig selv og opnår først den nødvendige arbejdsstabilitet og 
sikkerhed, når den er koblet til entreprenørmaskinen. 
 
 

 
Visse entreprenørmaskiner har tophængte gafler, som kan vippe ud fra gaffelbærerens 
understøtning ved gaffelhælen. Med denne type gaffelophæng bliver maskinen ustabil ved 
arbejde bag hovedstolpen, når nyttelasten på gaflerne kommer under et vist niveau. 

 
Fastgørelse af Vakuumløfteren på entreprenørmaskinen er ganske enkel og hurtig. De to 
gaffellåse afmonteres. Man indstiller gaflerne på gaffelbæreren til korrekt afstand, og kører 
herefter gaflerne i bund i Vakuumløfterens gaffelrør (Fig. 1). Dernæst monteres de to 
gaffellåse igen. Sikringssplitterne sættes på plads i gaffellåsene og anlægget er monteret. 
 

 
 

 

Model 1600/3500 Flex må aldrig anvendes til løfteopgaver, med mindre den 
er forsvarligt fastgjort på en entreprenørmaskine med tilstrækkelig kapacitet.  
 

Når maskinen med Vakuumløfter er anbragt, hvor man ønsker at 
arbejde, sænkes Vakuumløfter og evt. last af mod underlaget. 
 

2. Brugsanvisning 
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Før en udfoldning af armen, skal vakuumløfteren være fastmonteret til 
entreprenørmaskinen. 
 

Inden en udfoldning af armen kan finde sted skal denne 
hæves i arbejdsstilling. Til denne manøvre benyttes 
donkraften. 
 
Spænd bundventilen på donkraften med forlænger armen. 
 

Splitten for støttearmen afmonteres og støttearmen køres 
ned mod tappen. Husk at gummi håndtaget skal være 
løsnet. 
 
Bundventilen på donkraften løsnes ganske langsomt 
hvorved støttearmen glider ned mod anslag på ”søjlen” 
 
Gummi håndtaget spændes på ny. 
 
Donkraften afmonteres, stempel presses i bund og den 
opbevares i et tørt og rent miljø for at undgå rustdannelse til 
næste gang den skal anvendes. 
 

2.3 Udfoldning 

Herefter “pumpes” donkraften til armen er i den 
forventede arbejdsstilling. 
 

 

 

2. Brugsanvisning 
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Afdækning og gummihåndtag for cylinderholder afmonteres og sættes I firkant rør oven fra. 
Gummihåndtag skrues i gevindhul. 
 

Sammenfoldning efter endt brug, sker I omvendt rækkefølge af beskrivelsen ovenfor. 
 

Transport bøjlen fjernes. 
 

Cylinderholderen åbnes. 
 

Svingarmen udfoldes til arbejdsposition og 
sugehovedet monteres. 
 

 

2. Brugsanvisning 

Der må aldrig arbejdes med maskinen uden at støtterøret er korrekt anbragt over 
søjletappen. Donkraften skal altid være helt aflastet evt. fjernet, når der arbejdes 
med anlægget. 
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2.4 Opretning 
 

Inden Vakuumløfteren tages I brug, og for at denne kan være behagelig at arbejde med, er 
det yderst vigtigt at hovedstolpen bringes til at stå lodret. 

Jo større byrder man skal arbejde med, desto vigtigere er det, at man er omhyggelig med 
denne indstilling. 

På chassiset lige foran hovedstolpen er anbragt to libeller (fig. 1). Disse bringes til afretning 
ved dels at skrue chassisets støtteben ned og dels ved at kippe entreprenørmaskinens gafler. 

Hvis terrænet er meget skråt, kan det være vanskeligt at få hovedstolpen lodret. Det kan i 
sådanne situationer være nødvendigt, at parkere det ene af entreprenørmaskinens forhjul på 
en trækile eller et bræt (fig. 2). Det vil så samtidig også være nødvendigt, at understøtte 
hovedstolpen med en kile eller et bræt. 

Anlægget er nu klar til ibrugtagning og man kan nu, hvor anlægget er forsvarligt monteret og 
udfoldet, hente eller bringe pallen med fliser eller kantsten under behørig hensyntagen til den 
reducerede lastkapacitet. 

  

 
 

2. Brugsanvisning 
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Vakuumhanen (3) åbner og lukker for frisklufttilførsel til anlægget. Når dette ikke er i 
brug, eller hvis man holder en pause, skal hanen være åben. ”Hvilestilling” 

2.5 Opstart af anlæg. 
 

Vakuumhanen på styrehåndtaget åbnes. Hvis kontrolpunkterne i afsnit 2.1 er fundet i 
orden startes motoren. Se betjeningsvejledningen for motor. 

 

Når motoren er driftsvarm (1-2 min.) og chokeren er stillet tilbage til 0, indstilles 
gasregulatoren til ca. 3/4 af max. omdrejningstal. 
  

2.6 Styring af anlæg 

Med motor og pumpe i driftsvarm tilstand gøres bøjlen (1), som støtter løftecylinderen 
(2), fri. Vakuumhanen (3) lukkes og sugekoppen (4) løfter sig fra ”parkeringspladsen”. 
Ved at blokere hullet i bunden af sugekoppen med en finger eller en tæt gummilap 
kontrolleres det, at anlægget er tæt og at vakuummetret (7) viser ca. 0,8 bar 
(vakuumregulatoren (9) er stillet til denne værdi fra fabrikken). Uden kraftanvendelse kan 
man nu udføre de tiltænkte arbejdsopgaver inden for maskinens rækkevidde. 

Vakuumløfteren er nu klar til at arbejde. 

 

9 

2. Brugsanvisning 

Styrehåndtag 
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Hvis anlæg eller byrde er utæt, eller hvis cellegummiet på underside af 
sugekoppen er slidt, kan det knibe med at holde tilstrækkelig vakuum. 
Vakuummeterviseren vil i så fald være tæt på, eller evt. være indenfor det 
røde fareområde. I sådanne tilfælde må anlægget straks stoppes og fejlen 
udbedres. 
 

 

Hvis motoren svigter, eller man af anden årsag pludselig taber vakuum, så 
vil en indbygget kontraventil sørge for at byrden ikke tabes, men sættes 
langsomt af på underlaget. Det tager 12-15 sek. at sænke max. last fra max. 
højde til underlag. 
 

 

 

Når vakuumhanen (3) er lukket, “arbejdsstilling” virker betjeningsgrebene (5+6) som 
følger: 

 
1) Når begge greb er upåvirket opnås mas. Vakuum på anlægget (se vakuummeter (7)). 

Hvis sugekoppen slutter tæt på byrden, vil løfte-cylinderen (2) hæve byrden med max. 
Hastighed. 

 
2) Når venstre håndtag (5) aktiveres så det netop rører gummistoppet (8) ophører 

hævningen og byrden forbliver I den valgte højde og kan manøvreres hen, hvor man 
ønsker indenfor maskinens rækkevidde. Indstillingen af gummistoppet (8) afhænger af 
byrden og må reguleres for at opnå balance. 

 
3) Gummistoppet lader sig let sammenpresse. Ved at klemme grebet længere ind, opnås, 

at cylinderen sænker byrden hurtigt eller langsomt afhængig af sammenpresningen. 
 

4) Når byrden er sænket på underlaget, trækkes begge håndtag (5+6) og anlægget 
“åbnes” herved så meget, at sugekoppen slipper byrden. 

 
Selvom man utilsigtet trækker begge håndtag, mens en byrde er hævet, vil man ikke 
tabe, men sænkehastigheden vil være større end forsvarligt. Sugekoppen vil ikke slippe 
byrden, før stemplet i cylinderen stoppes i sin vandring, ved at byrden når underlaget. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Man må aldrig åbne hanen, med last på sugekoppen, idet man da risikerer 
at tabe lasten. Sørg altid for at sænke sugekoppen inden hanen åbnes. 
 

2. Brugsanvisning 



 17 Version2-03-wn 

Når rigtig arbejdsposition er nået, sænkes Vakuumløfter og pallebyrde af på 
underlaget. Der rettes op i henhold til afsnit 2.3 og Vakuumløfteren startes. 

Hvis løftehastigheden er for lav, hæves evt. motorens omløbstal. 
 

Vakuumløfterens chassis skal være placeret og forsvarligt rettet op på 
underlaget, før anlægget må bruges. Hvis det anvendes med løftede gafler, 
risikerer man skader på cylindersamlingerne. 
 

 

2.7 Arbejdsteknik: 

Med stoppet vakuumløfter monteret på maskinen, hentes pallen med aktuelle byrder. 
Maskinen parkeres langs med arbejdsstedet således, at dette kan nås med vakuumløfterens 
rækkevidde. Man vil typisk kunne lægge ca. 6m kantsten eller fliser mellem hver flytning af 
maskinen. 

 

 

Vakuumhanen lukkes og man kontrollerer, når sugekoppen har suget an på emnet, at 
vakuummeterets viser er over det røde område, inden cylinderen begynder at løfte byrden. 

 

 

 

Hvis der stadig er utilstrækkelig vakuum er byrde, anlæg eller sugekop utæt eller filtrene kan 
være stoppede. 

Sørg for at gribe centreret over emnernes tyngdepunkt af hensyn til en behagelig 
vægtfordeling og dermed afslappet arbejdsstilling. 

Sørg også for at indstille håndgrebenes stop, så de passer til de aktuelle byrder og dermed 
forenkler og smidiggør arbejdsprocessen. 

Sørg for at holde emnet lavt under transport fra palle til “læggested” dels af hensyn til 
sikkerheden, men også for at opnå korrekt arbejdsrytme. 
 
Styrehåndtag med sugekop er befæstet til stempelstokken i et kipbart led, der muliggør at 
man f.eks. ved optagning af fliser, kan stable disse næsten lodret.  
     

 

 

2. Brugsanvisning 
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2.8 Skift af sugekop og tilbehør 

 

 
Skift af sugekop eller værktøj må kun foretages når motoren ikke kører. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Som vist under pkt. 4 Ekstraudstyr, kan der enkelt monteres forskellige 
sugekopper og værktøj på vakuumløfteren. Vi fremstiller endvidere gerne 
special sugekopper efter behov. 

1) De to vingemøtrikker afmonteres. 

2) O-ringen i styrehåndtagsflangen kontrolleres for skader. 

3) Filteret rengøres og flyttes over I den nye sugekop. 

4) Flangen spændes med vingemøtrikkerne på den nye 
sugekop, således at O-ringen bliver jævn belastet på hele 
fladen. 

Man skal, under skift af sugekop sørge for effektiv rengøring 
af filterhus. Det er vigtigt, at filteret er korrekt placeret, så det 
er tæt i top og bund, da der ellers opstår slidskader på 
cylinderen. 

 

 

2. Brugsanvisning 
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3.1 Vedligeholdelsesskema: 

Forebyggende eller regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for at sikre det fulde udbytte af 
maskinen I dens mange leveår. Vi anbefaler derfor, at De følger de her givne retningslinjer. 

AL-Vac 

1600/3500 Flex 

 

Funktion 

 

Før hver 
start 

Efter 
1.måned 
eller 20 t. 

Efter 
hver 3. 
måned 
el. 50 t. 

Efter 
hver 6. 
måned 
el. 100t. 

Efter 
hvert år 
el. 300t. 

Luftfiltre to stk. Kontrol 

Skifte 

 x    

X (1) 

O-ring Kontrol 

Skifte 

  X   

X 

Sugekop Kontrol X     

Vakuumhane Kontrol   X   

Vakuumregulator Kontrol x     

Løftecylinder, stempel 
& pakning 

Rensning     x 

Slangebånd Efterspænd   X   

Smørenipler, 
bevægelige dele 

Kontrol 

Smøre 

X   

X 

  

Vakuumpumpe Rense     X (1) 

Vakuum smøreolie Kontrol X     

Smørevæger Skift     X 

Vakuum spildolie Kontrol X     

Kileremme Kontrol X     

Motorolie Kontrol 

Skift 

X  

X 

  

X 

 

Motorluftfilter Kontrol 

Rensning 

X   

X (1) 

  

Tændrør (Benzin) Rensning 

Justering 

   X 

X 

 

Ventilspillerum Kontrol 

Justering 

    X (2) 

X (2) 

Brændstoftank og filter Rensning 

Kontrol 

    X (2) 

X (2) 

Brændstofslange Kontrol og 

evt. skifte 

    Hvert 

2. år 

  

3. Vedligeholdelse 

Note: 1) Renses oftere under støvede forhold.     

          2) Bør foretages af autoriseret forhandler. 

Lovpligtig eftersyn (Arbejdstilsynets anvisning Nr. 2.3.0.2 Maj 1996) skal gennemføres en gang 
årligt. Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf: 97 81 03 04. 
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Pumpen må aldrig køre uden olie på smøreapparatet. (tjekkes dagligt at 
oliestanden er synlig i beholderen). Der må aldrig anvendes anden olie end 
den specificerede. 
 

3.2 Vedligeholdelse af vakuumanlæg: 

Vakuumpumpe: 

Et vakuumanlæg skal naturligvis være tæt for at fungere. En enkel tæthedstest foretages på 
følgende måde: Anlægget køres med normalt omløbstal, vakuumhane lukkes og bundhul i 
sugekop blokeres. Så stoppes motoren og man vil nu i rolige omgivelser kunne høre hvor en 
evt. lækage skal behandles. 
        
Vakuumpumpen er en lamelpumpe, hvis lejer og lameller smøres ved vægesmøring. 
Smøreolieforbruget udgør 6-10 ml pr. time ved hårdt arbejde eller hvis pumpen kører meget 
med højt vakuum. 

 
Intensiv brug ved højt vakuum vil forårsage stor opvarmning af pumpen, som så kan 
forårsage, at smøreolien fordamper. I sådanne tilfælde vil spildoliecyklonen ikke være i stand 
til at opsamle den overskydende olie og man risikerer oliedryp fra vakuumudstødningen. Sørg 
derfor for at pumpen får frisk køleluft, hver gang der holdes pause, ved at åbne kuglehanen 
på styrehåndtaget. 

 
Pumpen bør mindst en gang om året renses for snavs og slam. Dette gøres, mens pumpen er 
varm, ved at aftage sugeslangen, hælde 1 dl. dieselolie i pumpens sugestuds, dreje rotoren 
nogle gange og lade den stå i ca. 15 min. Start herefter motoren ved lave omdrejninger og lad 
pumpen støde urenhederne ud, hvorefter den smøres med ½ dl. frisk vakuumolie direkte i 
sugestudsen. Lad den køre nogle minutter. 
Pumpen er herefter klar til brug. 

Smøreapparat: 

Vakuumpumpen suger olie fra vægesmøreapparatet og det er derfor vigtigt, at 
smøreslangerne er intakte og tætte samt at der er et rimeligt fald fra smøreapparatet til 
pumpestudse. 

 

 

 

 

Vakuumoliespecifikation: 

ISO 6743-4  eller 
DIN 51524 - DEL 2 - Kategori HPL 

 
Vi anbefaler at De køber olie hos os, samt at De hvert år skifter smøre-apparatets væger. 

 

3. Vedligeholdelse 
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Løftecylinder: 
 
Denne har normalt en levetid på 5-6 år. Løftecylinderen skal jævnlig rengøres og 
efterfølgende smøres i teflonolie res. nr. 970.001. Under ekstreme støvforhold, eller hvis 
sugekop filter er utæt, kan stempelpakningen imidlertid slides så meget, at suge kapaciteten 
af anlægget reduceres mærkbart. I sådanne tilfælde må det anbefales, at udskifte 
pågældende reservedel eller cylinderen.  

 
Sugekopper: 

Sugekopper er sliddele som bør behandles med største omhu for at minimere slid- og 
stødskader. Tætningsgummiet er normalt vulkaniseret på suge pladen af hensyn til rimelig 
levetid og kan således ikke umiddelbart skiftes. Kun hvis man har valgt modellen med 
aftagelig tætningsgummi, kan man selv skifte dette. 

 
3.3 Motorvedligeholdelse: 

Vi henviser til vedligeholdelsesskemaet i afsnit 3.1 samt den vedlagte betjeningsvejledning for 
motoren. 

3. Vedligeholdelse 



 22 Version2-03-wn 

3.4 Service- og reklamationsbestemmelser: 

Generelt: 

De herefter nævnte betingelser gælder for alle leveringer fra AL-vac® A/S, såfremt der ikke 
foreligger anden skriftlig aftale. Eventuelle afvigelser i købers bestilling er uforpligtende for os, 
med mindre de er skriftligt bekræftet af os. 

 
Tekniske angivelser i brochurer, betjeningsvejledning, prisliste o.s.v. vedrørende mål, vægt, 
kapacitet, ydelse med videre er tilnærmede værdier, som løbende og uforpligtende ændres i 
takt med den seneste udvikling. 
 
Reklamationer: 

Evt. reklamationer skal foretages skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse eller fejlens 
første optræden. Alle nødvendige data, som har betydning for bedømmelse af garantisagen 
skal omhyggeligt angives, herunder serie nr., udførligt hændelsesforløb, serviceintervaller, 
byrdeart, - størrelse og -vægt samt arbejdsteknik. 

Den eller de beskadigede dele skal endvidere fremsendes for kundens regning og disse skal 
være til rådighed for os, før sagen kan endelig afgøres af os. 

 
Afhjælpning af fejl: 

AL-vac® A/S forpligter sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter levering til 
at foretage efterlevering eller reparation efter eget valg, såfremt der ved leveringen foreligger 
fejl på grund af konstruktion, materiale eller fremstilling. 

Vor erstatningspligt bortfalder hvis fejlen kan tilbageføres til, at det leverede: 
1) ikke er vedligeholdt i fuld overensstemmelse med forskrifterne. 

2) er blevet anvendt på fejlagtig eller uhensigtsmæssig måde. 

3) er blevet anvendt mere intensivt end aftalt ved handelens  
    afslutning. 

4) er blevet ændret, eller der er foretaget tekniske indgreb uden vor 
    skriftlige samtykke. 

5) har været udsat for usædvanlige klimatiske påvirkninger. 

Omkostningerne i forbindelse med ombytning/indbygning af erstatningsdele er ikke omfattet 
af vor erstatningspligt. Sliddele er ikke omfattet af erstatningspligten. Såfremt køberen selv er 
 
 
 

3. Vedligeholdelse 
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i stand til at udbedre en evt. mangel eller fejl, er AL- vac® A/S’ erstatningspligt ifølge disse 
bestemmelser opfyldt, med tilsending af en ny eller repareret del. 
 
AL-vac® A/S garanterer under samme betingelser og forudsætninger som for den oprindelige 
levering. Dvs. erstatningspligt for leverede dele, som er blevet skiftet eller repareret. 

 
AL-vac® A/S’ erstatningspligt gælder dog for ingen del af maskinen længere end 18 mdr. efter 
levering til køberen. 

 
Efter at ansvaret for leverancen er overgået til køberen, hæfter AL-vac® A/S under ingen 
omstændigheder for mangler og fejl, bortset fra forpligtelserne, som er fastlagt i disse 
bestemmelser. Derudover fraskriver AL-vac® A/S sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte 
tab, køberen eventuelt lider på grund af fejl og mangler som f.eks. driftstab, tidsforsinkelser, 
manglende fortjeneste og deslige. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Vedligeholdelse 
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3.5     Reservedels fortegnelse 
 

3. Vedligeholdelse 
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Pos. Best.nr. Benævnelse Antal 

1 290.000 Sugekop, standard 1 

2 960.205 Vakuum filter element 2 

3 934.246 Skærmskive M10 2 

4 934.706 Vingemøtrik M10 2 

5 500.006 Styrestang, komplet 1 

6 975.350 O-ring 2 

7 250.121 Styrestang 1 

8 960.105 Hanefilter ¾” 1 

9 930.105 Kuglehane ¾” 1 

10 945.105 Fjeder 1 

11 948.110 Vibrationsdæmper 2 

12 934.805 Skærmskive M8 10 

13 934.205 Låsemøtrik M8 11 

14 250.103 Udluftningshåndtag, højre 1 

15 932.508 Sætskrue M6x40 2 

16 934.244 Skærmskive M6 4 

17 934.204 Låsemøtrik M6 2 

18 250.104 Udluftningshåndtag, venstre 1 

19 958.505 Vakuummeter 1 

20 948.105 Vibrationsdæmper 2 

21 948.705 Håndtag 2 

22 938.129 Spændebånd 2 

23 250.300 Flexslange 1 

24 240.301 Leje 1 

25 932.206 Sætskrue M8x35 1 

26 500.004 Cylinder 1600, komplet 1 

26 500.005 Cylinder 3500, komplet 1 

27 947.700 Sikringssplit Ø4,5x32 2 

28 240.101 Topslange 1 

29 966.105 Sjækel 2 

30 240.300 Sikkerhedskæde 1 

31 230.003 Yderarm 1 

32 500.009 Inderarm, komplet 1 

33 948.112 Vibrationsdæmper 2 

34 230.103 Stopklods for yderarm 1 

35 932.810 Vingeskrue M8x20 1 

36 975.115 Simmer ring 2 

37 936.140 Kugleleje 2 

38 230.300 Støtteskive ø70 1 

39 934.247 Skærmskive M12 1 

40 932.233 Stålbolt M12x30 1 

41 938.120 Spændebånd 6 

42 240.600 Vakuum slange 1 

43 932.203 Sætbolt M8x20 1 

44 934.875 Tredoring ø8 3 

45 230.104 Hovedaksel 1 

Pos. Best.nr. Benævnelse Antal 

46 942.910 Smørenipple M6 2 

47 934.814 Skærmskive M24 1 

48 500.010 Filterhus komplet 1 

49 934.705 Vingemøtrik M8 1 

50 240.305 Bunddæksel 1 

51 220.116 Filterbeholder 1 

52 932.205 Sætbolt M8x30 3 

53 240.602 Flexslange 1 

54 240.303 Slangenippel 2 

55 930.710 Kontraventil 1 

56 240.602 Flexslange 1 

57 973.109 Vinkel 1”  1 

58 973.350 Nippelmuffe 1 

59 500.012 Chassisskærm, komplet 1 

60 948.305 Gummilås 1 

61 948.750 Håndtag 2 

62 932.715 Unbracoskrue M8x30 2 

63  S.kop ring, se ekstra udstyr 1 

64 942.005 Vakuumolie, 5 l 1 

65 270.703 Transfer, filterbeholder 1 

66 270.704 Transfer, vakuumhane 1 

67 270.705 Transfers, højre 1 

68 270.706 Transfers, venstre 1 

69 230.213 Bolt for underarm 1 

70 230.214 Bolt for overarm 1 

71 934.251 Skærmskive M20 2 

72 934.110 Møtrik M20 2 

73 220.119 Stærekasse 1 

74 230.110 Overarm for inderarm 1 

75 230.111 Underarm for inderarm 1 

76 230.112 Svingarm for inderarm 1 

77 230.116 Donkraft 1 

78 230.118 Fod for donkraft 1 

    

    

    

    

    

L1 940.101 Lochtite nr. 577  

L2 940.102 Lochtite nr. 542  

L3 940.103 Lochtite nr. 270  
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Pos. Best. Nr. Benævnelse Str. Antal 

1A 975.216 Stempelpakning Ø200  1600 1 
1B 975.217 Stempelpakning Ø250  3500 1 
2A 975.354 O-ring i cylindertop Ø200  1600 1 
2B 975.353 O-ring i cylindertop Ø250  3500 1 
3A 241.211 Stempel Ø 200  1600 1 
3B 241.221 Stempel Ø 250  3500 1 
4A 241.212 Cylindertop Ø200  1600 1 
4B 241.222 Cylindertop Ø250  3500 1 
5 241.100 Topflange for cylindertop  1 
6 934.204 Selvlåsende møtrik M6  8 
7 934.244 Skærmskive Ø6  8 
8 932.183 Sætbolt M6x30  8 
9A 241.210 Cylinderrør 1600 1 
9B 241.220 Cylinderrør 3500 1 
10A 241.213 Cylinderbund Ø200 1600 1 
10B 241.223 Cylinderbund Ø250 3500 1 
11 241.215 Beskyttelsesrør 1600/3500 1 
12 241.216 Stempelstok 1600/3500 1 
     
 970.001 Teflonolie, 400ml. 1600/3500  

Ved bestilling af reservedele: Angiv venligst maskinens serienummer. 

3. Vedligeholdelse 
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3. Vedligeholdelse 

72 

1
1
 

1
2
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Pos. Best. Nr. Benævnelse Antal 

11D 220.114 Motorskærm Hydraulik 1 

12B 220.124 
Motorskærm f. Benzin & Diesel 
m/håndstart. 1 

1DC 270.201 Motorskærm f. Diesel m/el-start og EL 1 

2 932.120 Maskinskrue M8x15 4 

31 220.122 Bøjle for cylinderholder 1600 1 

32 220.125 Bøjle for cylinderholder 3500 1 

4 948.114 Vibrationsdæmper 1 

5 934.805 Spændeskive ø8 5 

6 934.205 Låsemøtrik M8 6 

7 932.510 Sætskrue M6x50 1 

8 934.204 Låsemøtrik M6 2 

9 934.105 Møtrik M8 4 

10 220.177 Udstødningsrør 1 

11 270.101 Beskyttelsesskærm f. udstød. 1 

12 948.775 Håndtag 1 

13 956.103 Håndsving 1 

14 947.827 Rørstift 1 

15 936.120 Kugleleje 6204-2RS 1 

16 956.102 Spindel 1 

19 956.000 Støtteben, komplet 1 

20AD 220.115 Startdæksel til Diesel & Hyd. 1 

21 932.715 Unbracoskrue M8x30 2 

22 948.750 Hjelm-håndtag 1 

23 938.110 Spændebånd 2 

24B 270.300 Flexrør for Benzin 1 

24D 270.305 Flexrør for Diesel 1 

25B 988.100 Motor, Benzin 1 

25D 988.230 Motor, Diesel 1 

 988.203 Gaskabel Komplet, Diesel 1 

 958.519 Tændingslås for dieselmotor 1 

26 945.810 Pasfeder 5x32 1 

27A 945.401 Remskive ø125 f. Hydraulik 1 

27B 945.400 Remskive ø90 f. Benzin 1 

27D 945.396 Remskive ø75 f. Diesel 1 

28 934.890 Specialskive 23/1,8 5 

29 934.875 Stjerneskive ø8 1 

30 932.530 Sætskrue M8x25 1 

31 932.533 Sætskrue M8x40 4 

32 220.150 Konsolplade, fælles 1 

33 948.120 Vibrationsdæmper 3 

34 934.206 Selvlåsende møtrik M10 10 

351A 220.151 Motorkonsol Hydraulic 1 

352B 220.155 Motorkonsol Benzin 1 

353C 220.156 Motorkonsol El 1 

354B 220.271 Motorkonsol Diesel 1 

36 932.335 Stålbolt M10x100 1 

37 934.106 Møtrik M10 1 

38 934.806 Spændskive ø10 10 

39 932.542 Sætskrue M10x35 4 

40 945.305 Kilerem for Benzin A55 2 
40 945.307 Kilerem for Benzin A54 2 

Pos. Best. Nr. Benævnelse Antal 

411ABC 270.303 Remskive 1 

412D 945.397 Remskive ø180 1 

42 945.805 Pasfeder 1 

431 985.100 Vakuumpumpe SH-60 1 

432 985.101 Vakuumpumpe omb. SH 60 1 

44 973.351 Nippelmuffe 2”x5/4” 1 

45 240.103 Udstødning cyklon 1 

46 938.105 Spændebånd 1 

47 240.601 Slange 1 

48 240.604 Spildoliedunk 1 

49 930.730 Friskluftventil 1 

50 240.302 Holder 1 

51 932.531 Sætskrue M8x30 1 

52 938.101 Spændebånd 4 

53 240.605 Slange 2 

54 942.800 Olieaggregat, komplet 1 

55 220.301 Kantliste 1 

56 948.305 Gummilås 2 

57 947.700 Traktorsplit ø4,5x32 2 

58 220.302 Gaffellås 2 

59 220.100 Chassis 1 

601 220.110 Cylinderholder 1600, komplet 1 

602 220.152 Cylinderholder 3500, komplet 1 

61 270.700 CE mærke 1 

62 270.701 Transfer AL-Vakuumteknik 1 

63 270.702 Typeskilt 1 

64 932.190 Selvskærende skrue 4,2x20 4 

65 945.900 Libelle 2 

66 988.107 Lydpotte 1 

67 988.108 Pakning 1 

68 230.117 Pumpehåndtag for donkraft 1 

69 230.105 Svinglåsebolt 1 

70 948.110 Vibrationsdæmper 2 

71 250.109 Transportbøjle for styrestang 1 

72B 220.171 Studs for udstødning Benzin 1 

72D 220.172 Studs for udstødning Diesel 1 
    

    
    
    
    
L1 940.101 Lochtite nr. 577  
L2 940.102 Lochtite nr. 542  
L3 940.103 Lochtite nr. 270  
    
 A = Hydraulic  
 B = Petrol  
 C = EL  

 D = Diesel  
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Anvendelse og vedligeholdelse: 

• Pumpetyperne SH20, SH30, SH60 og SH90 er alle af rotationstype og forsynet med 
fiberlameller. 

• Pumpernes lejer og lameller bliver smurt af pumpens smøreapparat. Vakuumpumpens 
olieforbrug er under normale forhold 6-10 ml pr. time. 

• Hvert år skal vakuumpumpen renses for skidt og slam. 
• Indsugningsrøret tages af vakuumpumpen og 1-3 dl dieselolie eller petroleum hældes i 

pumpen. Drej rotoren nogle omgange med hånden og lad dette stå i pumpen nogle minutter for 
at løsne eventuelt fastsiddende skidt i pumpen. Det er bedst at gøre dette, når vakuumpumpen 
er varm. 

• Start pumpen, så rensevæske og skidt tømmes ud, og smør pumpen igen ved at hælde ½ dl 
olie direkte ned i smøreapparatet og vakuumpumpen. Lad pumpen arbejde nogle minutter, så 
olien fordeles. 

• Efterfyld altid smøreapparatet og oliebeholder hver uge, tøm samtidig olieflasken med den 
gamle spildolie. 

• Til smøring af vakuumpumpen anvendes olietype VG-68-HV (ISO). 
• Den opsamlede brugte olie fra vakuumpumpen bortskaffes ifølge gældende regler. 
• Der er et filter på oliebeholderen, dette er for at undgå, at der kommer skidt ind i 

smøreapparatet og vakuumpumpen. Filteret på smøreapparatet skal renses efter behov, d.v.s. 
mindst en gang hvert halve år, og det skal udskiftes hvert år. 

• Vægerne, som doserer olien til vakuumpumpen, bør udskiftes hvert 2. år. 
• Lyddæmperen er forsynes med kontraventil, som hindrer pumpen i at køre baglæns ved stop. 
• Til opsamling af spildolie er der en studs i bunden af lyddæmperen, som forbindes til 

opsamlingsflasken med en nylonslange. Slangen skal udskiftes hvert 2. år. 
• Hvert 3. år kontrolleres lyddæmperen for tilstopning. Dette bør udføres af autoriseret 

servicemontør. 
 

MONTAGE 
Ved placering af vakuumpumpe tages hensyn til dets støjniveau og til nem adgang for service. 
Efter montering af vakuumpumpen kontrolleres det, om pumpen suger olie ind gennem 
oliestudsens og om pumpen er tæt ved udstødningsrør og ende dæksel. 
 
Fejlsøgningsskema 
 
Symptom: For lille pumpekapacitet 
Mulige fejl Afhjælpning 
Pumpelameller har sat sig fast p.g.a.: 

• Snavs 
 

• Forkert olietype 
 

 
• Rens pumpen og smør den. 

 
• Rens pumpen og skift til korrekt olietype. 
Hjælper ovenstående ikke, tilkaldes 
autoriseret servicemontør. 

Ingen vakuum på oliestuds ved endedæksel. Rens vakuumpumpen ifølge afsnit 2.1. hjælper 
det ikke, tilkaldes autoriseret servicemontør. 

Defekte lejer eller lameller. Pumpen sendes til reparation. 

4. Vakuumpumpe 
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