BRUKSANVISNING
Transportabel bensintank/tralle
med håndpumpe

Leckanzeiger
Z-65.22-382

Flyttbar bensintank/tralle
Antistatisk PE-tank fylt med eksplosjonshemmende materiale og utstyrt
med K10C håndpumpe.
Bruksanvisningen skal:
gis til operatøren
alltid leses før man bruker produktet for første gang
oppbevares til senere bruk
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1.1 Sikkerhet
Tanken gjennomgår sikkerhets- og funksjonstest på fabrikk før levering.
Utstyret er driftssikkert så lenge det brukes etter forskriftene.
Ved feil bruk eller misbruk er det fare for:
• personskade
• skade på tanken eller annet materiell hos brukeren
• funksjonssvikt
Les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å unngå fare for personer, dyr og materiell, med spesiell vekt
på alle sikkerhetsinstruksjonene.
Forsikre deg om at:
• du selv har forstått alle sikkerhetsinstruksjonene
• operatøren av tanken er informert om instruksjonene og har forstått dem
• bruksanvisningen er tilgjengelig og befinner seg i nærheten av tanken

1.1.1 Vedlikehold og ettersyn
Sjekk sikkerhetstilstanden til tanken med jevne mellomrom.
Legg spesielt vekt på:
• synlige lekkasjer (inspiser fylleslangen og armaturer for lekkasje)
• funksjonstest
• om advarsels-, forbuds- og påbudsskilt er komplette og leselige
• foreskrevent regelmessig ettersyn (detaljer under punkt 6).

1.1.2 Bruk originaldeler
Bruk bare originaldelene til produsenten eller deler som produsenten anbefaler.
Følg alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner for delene.
Dette gjelder:
• reservedeler
• tilbehør

1.1.3 Betjening av tanken
For å unngå faremomenter ved feilbetjening, må tanken bare betjenes av personer som:
• har lest brukerveiledningen
• har vist at de klarer å betjene tanken
Viktig!
Brukerveiledningen må være lett tilgjengelig for alle brukere.

1.1.4 Varselskilt på tanken
Advarselsskiltene på tanken må alltid være på plass og være leselige.
Skilt påsatt av produsenten:
Forbud mot ild, åpen flamme og røyking
Plassering: foran på tanken
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1.2 Korrekt bruk
Denne flyttbare bensintanken er godkjent etter ADR 1.1.3.1 a) (privatbruk, maks. 60 l innhold) og 1.1.3.1 c)
(håndverksmessig bruk). Tanken er beregnet for mobil bruk i friluft.
Brukstemperatur: −10 til +40 °C
Viktig!
Bruk bare rene væsker.
Tanken skal (fortrinnsvis) brukes til følgende væsker:
• Drivstoff med etanolinnhold på høyst 15 %
• Drivstoffblandinger

1.2.1 Drivstofftank i henhold til ADR 1.1.3.1 c)
Ifølge ADR 1.1.3.1 c) kan det transporteres farlig gods også i tanker uten ADR-godkjenning.
For tanker i samsvar med ADR 1.1.3.1 c) gjelder:
• transport bare for direkte forbruk med egen opptanking (altså kjøre til et opptankingssted
og tanke opp uten hjelp fra tredjepart)
• ingen faremerking nødvendig
• ingen krav om å bringe med brannslokker
• ingen krav om fraktdokumenter
• tillatt innhold i tanken: maks. 450 l
• ingen periodisk ADR-kontroll nødvendig
• ingen levetidsgrense

1.2.2 Oppsummering
All annen bruk er forbudt!
Av sikkerhetsgrunner er det også forbudt å bygge om tankstasjonen (unntatt montering av tilbehør som produsenten
stiller spesielt til rådighet). Forskriftene krever også at alle instruksjonene i denne brukerveiledningen følges.

Tekniske data og oppbygging

2 Tekniske data
2.1 Tanken
Lengde i cm:
100
Bredde i cm
59
Høyde i cm
43
Tomvekt i kg
25
Nominelt volum l:
95
Totalvekt i kg:
100
Miljøforhold:
2. Tekniske data−10 til +40 °C
Brukstemperatur:

2.2 Pumpen
Håndpumpe K10C CEMO liggende:
Den liggende K10C CEMO er en hånddrevet
pumpe for å transportere og tappe drivstoff og
2.1 Tanken
2.2
Pumpen
liknende fra oppbevaringstanker.
Håndpumpe
K10C Horn Tecalemit
Lengde
[cm]:liggende:
100
har en
kapasitet på
Den
liggende K10C Horn Tecalemit
pumpe for Pumpen
å transportere
og enkel
tappe virkemåte,
drivstoff ogmed
liknende
Bredde
[cm]:er en hånddrevet59
ca. 0,25 l/takt.
fra
oppbevaringstanker.
Høyde
[cm]:
43
For pumpefunksjonen er det også satt inn en
Pumpen
med kapasitet på ca.
Tomvekthar en enkel virkemåte,[kg]:
250,25 l/takt.
tilbakeslagsventil på sugesiden.
For
pumpefunksjonen
er
det
også
satt
inn
en
tilbakeslagsventil
på
sugesiden.
Nominelt volum
[l]:
95
Væsketemperatur: −10 til +40 °C
Væsketemperatur:
−10 til +40 °C[kg]:
Totalvekt
100
Miljøforhold:
2.3 Fyllepistol
2.3
Fyllepistol−10 til +40 °C
Brukstemperatur:
Tilkobling: 1" innv. gjenget med hengselledd
Tilkobling: 1” innv. gjenget
Fylletut:
⌀ 20 mm
Fylletut: Ø 20 mm

Oppbygning
33. Oppbygging
① Skrulokk
med ventil
Håndtak
for transport

② Kuleventil for tappeslange
③ Håndpumpe
Fyllepistol
④ Fylleslange
⑤ Fyllepistol
⑥ Slangeholder
Kuleventil
for tappeslange
⑦ Låsehake
Fyllepistolholder
⑧ Jordkabel med polklemme
Låsehake
⑨ Fyllepistolholder
Skrulokk med ventil
⑩ Håndtak for transport
Fylleslange
⑪ Gripespor
⑫ Spor for spennreimer
Avstandsstykke
for slangeholder
⑬ Avstandsstykke
for slangeholder
Håndpumpe

1.3 Feil bruk
Viktig!
Det regnes også som feil bruk hvis man bruker apparatet uten
å følge instruksjonene i brukerveiledningen
Dessuten:
• brudd på ADR-forskriftene, bl.a. 1.1.3.1 c), og eventuelle aktuelle nasjonale forskrifter
• oppbevaring og transport av andre væsker enn de som er nevnt under korrekt bruk, f.eks. bioetanol, kjemikalier,
olje (smøreolje, hydraulikkolje, planteolje)

Jordkabel med polklemme
Spor for spennreimer
Slangeholder
Gripespor
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4 Før bruksstart

Før bruksstart
4.3. Montering av tappeslangen

4.1 Kleb merkelappene som leveres sammen med følgepapirene godt fast foran på tanken.

Skyv støttefjæren inn over slangeenden.
Advarsel
Fare for PERSONSKADE ved håndtering
av fjærklemmene
Plastklemmen (blå plastdel) må ikke fjernes før fjærklemmen er i sin endelige posisjon!
Skyv fjærklemmen inn over støttefjæren.
Skyv slangen inn på pumpeutløpet.
Ta av plastklemmen til fjærklemmen.
4.2. Fest den nederste slangeholderplaten til tanken med de stive avstandsstykkene og skruene (M6 x 40).
Skru de myke avstandsstykkene (3 stk.) fast til tanken.
Skru den øverste slangeholderplaten fast til avstandsstykkene (M6 x 10).

Vikle opp jordkabelen og sett polklemmen på et av de stive avstandsstykkene til slangeholderen.

Skru fyllepistolen fast til slangeenden.
Vikle opp slangen.
Sett fyllepistolen i den innebygde holderen og sikre den med låsehaken.
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Drift

5 Drift

4.4 Legg trallen vannrett.
Før skrulokket (1) åpnes, må det trekkes en ledende forbindelse med jordkabelen (8) mellom
tanken og transportbilen eller jord.
Åpne skrulokket.
Fyll tanken.
Viktig!
Unngå antenningskilder, som røyking eller åpen ild.
Eksplosjonsfare. Bruk alltid en automatisk fyllepistol for å unngå at væsken renner over.

5.1 Oppbevaring
Advarsel!
Fare for deformering av tanken ved sterk
oppvarming eller mekanisk overbelastning
• Både ved transport på kjøretøy og ved lengre tids oppbevaring er det viktig å unngå direkte sollys på tanken.
Passende oppbevaringsforhold:
• Temperatur i omgivelsene: −10 til +40 °C (dekkes til ved oppbevaring i friluft)
• Gulv: jevnt og glatt (uten spisse forhøyninger)
• Sørg for tilstrekkelig lufting ved oppbevaring innendørs.

4.5 Test tappefunksjonen som beskrevet i punkt 5.6, men hold fyllepistolen i den ennå åpne fylleåpningen.
4.6 Lukk fylleåpningen med skrulokket. Lukk også lufteåpningen i skrulokket.

5.2 Flytte drivstofftrallen
Viktig!
Tanken er tung når den er helt full.

5.3 Innlasting
Viktig!
Tanken er tung når den er helt full. Ikke prøv å løfte den alene.
Koble jordkabelen (8) fra transportbilen eller jord igjen, vikle den sammen og fest polklemmen på punktet
som er beregnet for den.
Tanken kan nå transporteres.

Den tomme tanken kan løftes inn i transportkjøretøyet ved hjelp av gripesporene i nærheten av hjulene.
Merk at tom tank veier 25 kg.

5.4 Transport
Følg alle aktuelle forskrifter for transport og lastsikring under transport, særskilt:
• Trafikk(godkjennings)regler i det aktuelle landet
• Forskrift om landtransport av farlig gods
• CEN 12195 del 1–4 for beregninger og surring
Ved surringen legges spennreimene i de innlagte sporene i tanken.
Ved transport i lasterom må det sørges for tilstrekkelig lufting for sjåfør/passasjer og tank.
Viktig!
Heller lempe enn kraft! Prøv først og fremst å stue stasjonen mot støttende vegger eller annen stabil last.
Hvis den surres for hardt, kan tanken bli deformert og få skader.

5.5 Fylle tanken
Før skrulokket åpnes må det trekkes en ledende forbindelse med jordkabelen mellom tanken og transportbilen eller til jord.
Åpne skrulokket.
Fyll tanken gjennom fylleåpningen ved hjelp av en fyllepistol med automatisk stopp.
Etter fyllingen lukkes fylleåpningen tett med skrulokket. Lukk også lufteåpningen i skrulokket.
Koble jordkabelen fra transportbilen eller jord igjen, vikle den sammen og fest polklemmen på punktet som er beregnet for den.
Tørk straks av eventuelt søl utenpå tanken med en tørr klut.
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5.6 Tapping
Tapping kan gjøres med tanken både i vannrett og loddrett stilling.
Den vannrette stillingen gir bedre sugefunksjon og høyere grad av tømming.
Vær oppmerksom på at tanken kan velte hvis man drar for hardt i tappeslangen
når den står i loddrett stilling.
Trekk en ledende forbindelse med jordkabelen mellom tanken og transportbilen eller jord.
Åpne lufteåpningen (se Fig. 01) i skrulokket.
Åpne kuleventilen til tappeslangen.
Åpne låsehaken og stikk fyllepistolen så langt den kommer inn i tanken som skal fylles.
Åpne fyllepistolen.
Begynn å pumpe drivstoff ved å dra spaken på håndpumpen fram og tilbake.

Vedlikehold og ettersyn

6. Vedlikehold og ettersyn
6.1 Sikkerhetstiltak
Viktig!
Driftsansvarlige må sørge for at vernetøy er tilgjengelig.
Normalt vedlikeholdsarbeid kan utføres av driftspersonalet.

6.2 Vedlikeholds- og ettersynstabell

Viktig!
Følg med på fylleoperasjonen
så lenge den varer.
Sørg for tilstrekkelig utlufting og frisklufttilførsel i omgivelsene rundt tanken under fyllingen.
Håndpumpen må ikke brukes uten at lufteåpningen og kuleventilen er åpne!
Etter fyllingen:
Lukk fyllepistolen og la den dryppe av seg.
Vikle fylleslangen sammen.
Legg fyllepistolen i den innebygde holderen og sikre den med låsehaken.
Lukk kuleventilen til fylleslangen.
Lukk lufteåpningen til skrulokket (fig. 01).

Trykket i transporthjulene er 2 bar.
Regelmessig ettersyn av håndpumpen er ikke nødvendig.
Filteret befinner seg mellom slangekoblingen og kuleventilen.

Skru ut slangekoblingen for å rense filteret.
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Tekniske data for håndpumpe K10C CEMO, liggende

7. Tekniske data for håndpumpe K10C Horn Tecalemit, liggende
Produktbeskrivelse
Liggende K10C fra Horn Tecalemit er en hånddreven pumpe for drivstoff og liknende væsker fra lagringstanker.
Pumpen har en enkel virkemåte, med kapasitet på ca. 0,25 l/takt.
For pumpefunksjonen er det også satt inn en tilbakeslagsventil på sugesiden.

Korrekt bruk
Pumpen er utformet utelukkende for følgende spesifikasjoner i samsvar med verneklassen sin:
• Pumpen skal brukes bare til væsker med tenntemperatur over 200 °C som ikke angriper materialene i pumpen.
• Pumpen skal ikke brukes under tak.
• Pumpen skal bare brukes i Ex-sone 1 eller høyere.
• Inne i pumpen skal det bare av og til opptre potensielt eksplosiv atmosfære.
Dette innebærer at den ikke skal kjøres væskefri annet enn i korte perioder.
• Ved bruk av slangearmatur er bare elektrisk ledende slanger tillatt.
På grunn av disse driftskravene og den valgte verneklassen «beskyttelse gjennom sikker konstruksjon – c» etter
DIN EN 13463-5 er produktet forsynt med følgende merking:

Tillatt temperatur i omgivelsene:
−20 til +40 °C
Tillatt væsktempertur:
Avhengig av væsketype (fareklasse AI til AIII: min. −20, maks +40 °C)
Tillatte væsker:
Diesel, fyringsolje ekstra lett/lett, drivstoff, petroleum, frostvæske (ufortynnet),
tyntflytende mineraloljer og rapsmetylester.
Viktig:
Pumpen skal ikke kjøres uten filter. Det kan gjøres unntak bare hvis væsken som pumpes er garantert smussfri.
Sjekk at pumpen ikke arbeider seg varm mens den suger – eksplosjonsfare!
Langvarig tørrkjøring kan ødelegge pumpen.
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