Tømningsvejledning

MolokClassic® med Quick System
Løftesæk med væskeopsamler og manuel låsemekanisme
Læs denne manual grundigt før tømning af MolokClassic®. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af MolokClassic®. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den
hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til løfteanordningen. Noter, at løftesækken kan
indeholde glas og skarpe genstande.
SWL fremgår af mærkning på løftesækken.
Der må ikke anvendes direkte med hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. joca anbefaler brug af 1,2 meter kæde samt krankrog.

OBS
1. Beholderen må kun løftes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i yderbeholderen, er den maksimale løftehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.
(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)

4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med yderbeholderen.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i
andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.
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TØMNING
1. Anhug i løfteøjet i toppen af det store låg.
2. Løftesækken hejses op indtil den er fri af yderbeholderen og rebet bindes fri af lærredsstroppen på sækken.
3. Når løftesækken er hejst ind over bilens lad, udløses rebet med et ryk, hvorved sikkerhedssplitten ryger ud og lukkebeslaget åbnes. Affaldet glider nu ud af sækken.
4. Løftesækken hejses ned på jorden ved siden af tømningsbilen, hvor det sikres, at sækkens nederste kant er inden for bundkarret (væskeopsamleren). Herefter hægtes øjet
fra bundkarret fast i lukkebeslaget på løftesækken, som lukkes til og sikres med sikkerhedssplitten.
5. Løftesækken hejses på plads i yderbeholderen og det store låg lukkes og aflåses.
6. Der afkroges og tømningen er afsluttet.
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