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Brugsanvisning
El-spil, 12 V
Varenr.: 90 41 228



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse

Montering

•	 Læs brugsanvisning omhyggeligt før eltrækspillet tages i brug.
•	 Trækspillet må kun betjenes af personer over 18 år.
•	 Betjen aldrig trækspillet hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller stoffer.
•	 Brug altid læderhandsker når der skal arbejdes med stålwiren.
•	 Hold god afstand til spillet når wiren trækkes ind.
•	 Rul aldrig wiren helt ud, lad altid de sidste 5 vindinger være på wiretromlen.
•	 Gå aldrig under eller hen over en stram wire.
•	 Udløs aldrig wirebremsen når spillet er belastet.
•	 Træk aldrig i wiren med køretøjet, træk kun ved hjælp af spil.
•	 Sæt aldrig wiren rundt om et emne og fast i wire igen. Brug kæde eller lig-

nende.
•	 Brug aldrig spillet til at hejse, holde eller transporterer mandskab.

Elspillet er udstyret med en 12 V DC el-motor der er designet til lejlighedsvis 
brug. Spillet er ikke beregnet til industriel brug.
Betjenes med et elektrisk fjernbetjeningshåndtag med ind- og ud-funktion.
Er udstyret med manuel betjent wirebremse.
El-trækspillet kan monteres på køretøjer / enheder med adgang til 12 V batteri. 
Ved installation tages hensyn til hensigtsmæssig kabelføring og placering af 
wirestyr, så kablet rulles korrekt op på spolen.

Spil og wirestyr monteres på et sted, der er tilstrækkelig kraftig til at holde til 
spillets trækkraft. Det kan, afhængig af placeringen, være nødvendigt at få 
fremstillet specialbeslag for at opnå den nødvendige styrke. Fjernbetjeningen 
monteres på styret.
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•	 Slæk wiren med fjernbetjeningen. (Wiren må aldrig stå spændt).
•	 Wirebremsen betjenes med drejeknoppen på enden af spolen. Når knoppen 

løsnes, kan wiren frit trækkes ud med håndkraft.
•	 Parker køretøj i frigear med håndbremsen trukket, lige ud for emne der 

ønskes trukket. Undgå skævt træk i wiren.
•	 Lad køretøjet gå i tomgang for ikke at tappe batteriet for strøm.
•	 Løsn wirebremsen og træk wiren ud. Fastgør krogen til emnet.
•	 Spænd wirebremsen, og træk ind ved at trykke på fjernbetjening.
•	 Når emnet er i ønsket position, slækkes wiren med fjernbetjeningen.
•	 Krogen tages af emnet og wiren køres helt ind på tromlen.

Spænding   12 V
Trækkraft   1.361 kg.
Motoreffekt   1.0 HK
Geartype   Planetgear
Udvækslingsforhold  136:1
Wiredimension   Ø 4,8 mm. 15.2 m
Mål  L x B x H   313 x 188 x 120 mm
Tromlemål   Ø 50 x 74 mm
Vægt    8.5 kg
Betjening   El-fjernbetjening

Trækkraft
På tromlen indefra 1.Lag  2.Lag  3.Lag  4.Lag  5.Lag
Trækkraft i kg.  1.361  1.162  1.013  899  807

Hastighed og strømforbrug
Indtrækningshastighed    Strømforbrug
Fra 1,5 til 8,3 m./min.   Fra 15 til 190 Amp.

Indtrækningshastigheden varierer efter hvor mange lag wire der er tilbage på 
tromlen. Jo flere lag der er rullet ud, jo langsommere trækker spillet wiren ind 
igen. Strømforbruget stiger i takt med belastning.

Igangsætning / brug

Teknisk data
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El-tilslutning

Monter el-kablerne som vist på tegningen.

Rød til plus (+)
Sort til minus (-)


