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AMO-asennusteline

Enimmäiskuormitus:
· Kuormitusluokka 2 (SFS EN 1004)
· Työtason kuormitus, pintakuorma 1,5 kN /m2
· Pistekuorma 1,0 kN
· Sivuttaiskuorma 0,3 kN (1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus:
Tukijaloilla sisällä 1,9 m
Ilman tukijalkoja sisällä 0,7 m

Alumiinitelineiden käytön yleisiä ohjeita:
· Asennusteline on suunniteltu sisätiloihin, tasaiselle alustalle.
· Kuljeta, asenna, pura ja varastoi osat aina varoen niiden vaurioitumista.
· Käytä aina telinetyypille laaditun kokoamisohjeen mukainen määrä osia.
· Varmista, että kaikki käytettävät osat ovat ehjiä.
· Lukitse aina kaikki osat huolella.
· Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta.
· Huolehdi siirtojen aikana siitä, ettei telineellä ole henkilöitä tai tavaroita.
· Purkaminen tulee suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys.
· Pystytyksen ja purkamisen aikana on suositeltava käyttää suojakypärää, -jalkineita ja -käsineitä tapaturmien ehkäisemiseksi.
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Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

VKTP 168 (pyöreä vaakatuki)

VKTP 168

Kaikki tuotteemme löydät osoitteesta www.machinery.fi

Asennustelineen osat:

AMO-asennusteline, käyttöohje
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Kokoamisohje:
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Suositellut lisävarusteet:
Avaa asennustelineen runko (1) säilytysasennosta
vetämällä päädyt erilleen. Lukitse lukitussokka (A)
sekä asennustelineen pyörät. Asenna työtaso (2)
halutulle korkeudelle ja lukitse työtason kourien
alapuolelta tuulilukot. Kiinnitä tukijalat (3) toiseksi
alimpien vaakaputkien yläpuolelle 45 asteen kulmaan.
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Halutessasi portaan telineen sivulle, asenna pyöreä
vaakatuki (4) sisäpuolelta pystyputkeen kolmanneksi
ylimpien vaakaputkien päälle. Tämän jälkeen kiinnitä
porras (5) vaakatukeen.

Vaihtoehtoinen portaan asennus:
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Portaan asennus kuljetusta varten:

Kaikki tuotteemme löydät osoitteesta www.machinery.fi
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Valmistus: Purso Oy
www.purso.fi
Alumiinitie 1
37200 Siuro
puh. (03) 3404 111
fax. (03) 3404 500

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi
kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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