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Kvadratisk med avnrndede hjorner og rett utlopsipning med slangekopling.
Solid, ekstra kraftig design med hekktau for ipning avtappeluke og
returfier som lukker automatisk tappeluken nflr tauet slippes. Valgfritt
pisveiset kj etting eller lsfteb ayIe.

Leveres standard med 3.0 m slange og 3.0 m trekktau.

Fies i stsrrelsene 250 - 2000 liter

Ogsi kalt HMS-tobb.
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BYGG SIKKERTAS

BRUKSANVISNING FOR BETONGTOBB FE-1035

1. BruksomrAde:
Betongtobb FE-1035 brukes til transport av flytende betong med kran
fra betongbil til tgmmeplass.

2. Bareevne:
Tillatt bereevne som er angitt pB typeskiltet mE ikke overskrides.

3. Ioangsettelse;
Betongtobben leveres ferdig monteft.
Det er ikke tillatt d ta i bruk lofteredskap som ikke er kontrollert av en
sakkyndig person og eventuelle mangler er reparert.

Anvendelsel
Betongtobben fylles med flytende betong og loftes med kran fra betongbil til
tommeplass. Ved fylling av beto-ngtobb m3 den flytende betongen renne loddrett. Hvis
dette ikke kan gjennomfores m3 betongtobben sikres mot velt, Dette kan gjores ved 3
henge tobben i kranen.
Ved plassering av betongtobben mE det sikres at underlaget har nok bareevne til 3
tile vekten av betongtobb inkl, betongen. Betongtobben m3 kun plasseres pB et
horisontalt underlag,

Betongtobb FE-1035 leveres med 3 m gummislange og 3 m tau. Ved 3 trekke i tauet
Spnes lukkeklaffen p3 betongtobben (gjennom toftemJtanismen). Betongen vil da gE
via trakten og gummislangen til tommeplassen (forskaling). Lukkeklaffen lukkes
automatisk med rjarmekanisme n8r tauet slippes,

Fra og merd stlrrelse 1000 liter og oppover
Dette for 3 gi bedre mulighet for dosering a
av utlOpet under stOp. Tautrinsen er festet

4. Vedlikeholdl

"::f":tJ,frT5l:'oe' 
rauhinse

nuerlig.
5. Feste til tautrinsen (fra og med 1000 liter tobber) mB kontrolleres ofte, og for

hver gang betongtobb skal brukes.

Etter 5554 og 5J i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, mE betongtobben kontrolleres
minst en gang Srlig av en sakkyndig person. Alt etter bruksbetin-gelsene for utstyret
kan det vare nldvendig med kontroller med kortere mellomrom enn ett 3r. Dette
gjelder for eksempel ved serlig hyppig bruk, ved sterk slitasje, ved korrosjon
varmep8virkning eller om man mt regne med en akt grad av forstyrrende
pEvirkninger.


