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Brugermanual til elektrisk (12V) trækspil, vare nr 90 46 681. 
 
Beskrivelse: El-trækspillet er udstyret med en 12V DC elmotor. Spillet er designet til 
lejlighedsvis brug, og er ikke beregnet til industriel brug! Betjenes med et elektrisk 
kontakt til styrmontage / trådløs fjernbetjening med ind- og udspolingsfunktion. Er 
udstyret med manuel betjent wirebremse. El-trækspillet kan monteres på køretøjer / 
enheder med adgang til 12V jævnspænding. Ved installation tages hensyn til 
hensigtsmæssig kabelføring og placering af wirestyr, så kablet rulles korrekt op på 
spolen. 
 
Sikkerhed: 

• Læs brugsanvisningen omhyggeligt før el-trækspillet 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 wiren igen. Brug kæde eller strop. 
• Brug aldrig spillet til at hejse, holde eller transportere mandskab. 

 
Montering: Spil og wirestyr monteres på et emne, der er tilstrækkelig kraftigt 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. 
 
Brug: 

• Slæk wiren med fjernbetjeningen (I hvilestilling skal wiren være løs). 
• Wirebremsen betjenes med drejeknoppen på enden af spolen. Når knoppen 

trækkes ud og drejes en halv omgang, kan wiren frit trækkes ud med håndkraft. 
• Parker køretøj i frigear med håndbremsen trukket, lige ud for det 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. 
• Må max. belastes 30 sek., og dernæst 2 min. hvile for afkøling, inden 

næste træk. 
• Når emnet er i ønsket position, slækkes wiren med fjernbetjeningen. 
• Krogen tages af emnet og wiren køres helt ind på tromlen. 
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El-tilslutning: 
De 2 korte sorte og røde ledninger fra 
relæboksen, monteres på trækspillet. 
Den røde ledning monteres på 
trækspillet hvor der er en rød 
plastskive. De 2 lange tykke ledninger 
monteres på batteriet. Rød på plus +, 
sort på minus -. Sort og grøn tynd 
ledning forbindes fra styrkontakten til 
relæboksen. Rød ledning fra 
styrkontakten forbindes til en 
plusledning efter eget ønske 

 
 

 

 
 

 
 
 
Tekniske data: 
Spænding 12V DC 

(jævnspænding) 
Trækkraft 1.361 kg 
Motoreffekt 1.0 HK 
Geartype Planetgear 
Udvekslingsforhold 153 : 1 
Wire Ø 5,5 mm. 9,2 meter 
Tromlemål Ø 32 x 73 mm 
Mål, L x B x H 300 x 105 x 105 mm 
Vægt 6.5 kg 
Betjening El-fjernbetjening 

 
  

Rød plastskive Korte ledninger 

Ledninger til batteri 

Ledninger til spil 
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Trækkraft: 
På tromlen indefra 1. lag 2. lag 3. lag 4. lag 5. lag 
Trækkraft i kg 1.361 1.022 859 722 622 

 
Hastighed og strømforbrug: 
Indtrækningshastighed Fra 0,7 til 3,2 meter/minut 
Strømforbrug Fra 10 til max. 80 Amp. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 


