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FE 1016 (H) BETONA PILTUVE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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1. Paredzētā lietošana un apraksts
Betona piltuve FE 1016 (H) ir paredzēta šķidra betona transportēšanai no
maisītāja uz lietošanas vietu ar celtņa palīdzību.
2. Pirmā lietošana
Betona piltuve FE 1016 (H) tiek piegādāta pilnā komplektācijā.
Saskaņā ar negadījumu profilakses noteikumiem, betona vagoneti var nodot ekspluatācijā
pēc tam, kad tās pārbaudi ir veikusi atbilstoši kvalificēta persona, kā arī pēc visu pārbaudē
konstatēto trūkumu novēršanas.
3. Ekspluatācija
Pirms betona piltuves iekraušanas uzkariet fiksācijas sviru uz atvēršanas sviras
(vai nostiprinietiet rokas stūri). Tas novērsīs piltuves nejaušu iztukšošanos, kā arī
nekontrolētu betona plūsmu.
Piepildiet vagoneti ar šķidro betonu un nogādājiet to paredzētajā lietošanas vietā ar celtņa
palīdzību.
Piepildīšanas laikā betonam ir jāplūst tieši vagonetē. Ja tas tā nav, piltuve ir jānodrošina pret
sašķiebsanos visa piepildīšanas procesa laikā, piemērasm, piekarot ķēdi celtņa āķim.
Lietošanas vietā pavelciet atvēršanas sviru uz leju (vai pagrieziet rokas stūri), lai atvērtu
noslēdzošo plāksni.
Rokturis uz noslēdzošās plāksnes ir padeves vārsta papildu atvēršanas līdzeklis.
Pirms piltuves iztukšošanas noņemiet fiksācijas sviru no atvēršanas sviras (vai atbloķējiet
rokas stūri).
Ņemiet vērā virsmas nestspēju, uz kuras ir paredzēts novietot vagoneti. Nenovietojiet
vagoneti uz sastatnēm un līdzīgām konstrukcijām, ja vien to nestspēja nav īpaši garantēta.
Novietojiet vagoneti tikai uz horizontālām virsmām.
4. Tehniskā apkope
Ieeļļojiet visus savienojumus un pārbaudiet, vai tie darbojas vienmērīgi.
Pārbaudiet, vai piltuve nav deformējusies.
Regulāri pārbaudiet ķēdes saskaņā ar DIN 685. Pārbaudiet tās divreiz gadā, bet veiciet
testēšanu vienreiz gadā (DIN 685).
5. Pārbaudes Saskaņā ar drošības noteikumiem betona vagoneti ir jāpārbauda speciālistam
vismaz reizi gadā vai biežāk atkarībā no lietošanas apstākļiem un atbilstoši īpašnieka
vajadzībām. Pārbaudēs ir jāņem vērā nolietojuma, deformāciju, plīsumu, plaisu un rūsas
pazīmes.

