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Generelle råd

Ansvarsforhold
Molift Group AS aksepterer intet ansvar for skader
Denne tekniske manualen inneholder viktig infor- og funksjonelle feil som skyldes at instruksjonene
masjon om løfteren blant annet mht. sikkerhet. i manualen ikke har blitt fulgt. Reklamasjoner som
Les derfor veiledningen nøye før du betjener og omfattes av garantien må fremsettes umiddelbart
reparerer personløfteren.
etter at en defekt er oppdaget og merkes med det
aktuelle serienummeret og evt identifikasjonsForklaring av symboler
nummer til serviceperson. Slitedeler som beskre1
Referanser til posisjoner gjøres slik: A henviser vet i Serviceheftet faller ikke inn under garantien.
til Vedlegg A, posisjon 1.
All teknisk informasjon, alle data og alle instruksjoDette symbolet forekommer i manualen ved ner for betjening i denne manualen var fullstendig
siden av all informasjon som omhandler sik- oppdaterte på det tidspunkt manualen ble sendt
kerhet på arbeidsplassen og hvor det kan til trykking. Manualen er bygd opp på basis av vår
oppstå en potensiell fare for personskade. erfaring og etter våre beste evner og intensjoner.
Følg disse instruksjonene nøye til enhver tid Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske moog vær spesielt aktsom og forsiktig.
difikasjoner i forbindelse med videre utvikling og
forbedring av produktet som er beskrevet i denne
Dette symbolet viser til viktig informasjon om manualen. Manualen kan derfor ikke gi grunnlag
riktig bruk av utstyret, som beskrevet i denne for noe krav basert på informasjon, illustrasjoner
manualen. Hvis ikke informasjonen blir tatt og beskrivelser som inngår i denne. Vi fraskriver
hensyn til, kan det resultere i funksjonsfeil el- oss ethvert ansvar for alle slags skader og feil som
ler skader på utstyr.
oppstår på grunn av feilaktig bruk, som skyldes
at manualen ikke har blitt fulgt eller utilstrekkelig
Dette symbolet gjør oppmerksom på spesielt vedlikehold. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det
nyttig informasjon. Når dette blir fulgt, kan kun kan benyttes originale Molift reservedeler og
den som betjener utstyret arbeide mer effek- utstyr godkjent av oss.
tivt. Informasjonen forenkler arbeidsoperasjoner eller forklarer kompliserte fakta.
Av sikkerhetsmessige grunner, er montering og
bruk av reservedeler eller utstyr som ikke er godForsiktighetsregler
kjent samt uautorisert modifisering og ombygging
Under reparasjon av løfteren vil man måtte åpne av produktet ikke tillatt. Molift Group AS aksepteløfteren, og må da ta spesielt hensyn til evt deler rer intet ansvar for skader som skyldes at dette lisom kan løsne. Pass spesielt på løse skruer og skiver. kevel har blitt utført.
Under montering og demontering av deler vil det
være fare for at ledninger kan komme i klem og Med unntak av følgeskader står Molift Group AS
skades, slik at løfteren ikke fungerer normalt.
ansvarlig for feil og mangler ved produktet innenfor rammen av beskrivelsen i kjøpekontrakten.
Utvis derfor generell aktsomhet.
Krav om skadeerstatning er unntatt, uansett hva
slags juridisk grunnlag et slikt krav måtte ha. Kun
Les også bruksanvisningen for bruk og betje- den dokumentasjon som tilhører det aktuelle proning og generelle forsiktighetsregler.
duktet er gyldig.
Hvis forskrifter for sikkerhet eller andre forholdsregler som er beskrevet i denne manualen ikke
har blitt fulgt, kjennes samsvarserklæringen, (CE
erklæringen), som leveres sammen med produktet i henhold til Rådsdirektiv om Medisinsk Utstyr
(93/42/EØF), ugyldig.
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Teknisk beskrivelse Nomad
Chassis
Chassiset består av to symmetriske plastdeksler
A 1 , A 2 med betjeningsknapper og håndtak. Motor, løftebånd med oppsamlingstrommel, brems,
batteri og elektronikk er montert inne i chassiset.
Håndtak
Håndtakene er montert slik at de er en del av det
bærende systemet B 2 i chassiset. Håndtakene
med brakett er laget av aluminium.

Elektronikk
Elektronikken består av et hovedkretskort E 14 ,
kort for DIN-plugg (håndkontroll) E 13 , nødstopp
E 7 , nødsenk E 6 . Alle funksjonen er avhengig av
hovedkretskortet, utenom nødsenkknappen som
skal fungere selv om elektronikken er utslått. På
hovedkretskortet er det en timeteller som registrerer antall driftstimer (aktivitet), og ved hjelp av
servicelampa vil det bli gitt et signal om at løfteren
trenger service etter et visst antall driftstimer. En
nødsenkknapp som er skjult bak en plastforsegling E 11 ved siden av nødstoppbryteren.

Løftebånd med trommel
Løftebåndet C 11 med trommel er montert inne i
chassiset. Løftebåndet dras ut eller inn fra trommelen ettersom løfteren beveges opp eller ned.
For å unngå skader på båndet er det laget spesiell
føringshylser som sikrer at båndet legger seg riktig på trommelen C 1 . Nærhetsbrytere D 10 kontrollerer hvor stramt båndet er, og vil stoppe løfteren dersom båndet blir for slakt slik at det ikke
krøller seg.

Batteri
Batteriet B 4 er montert i chassiset og består av 20
celler i en pakke.

Motor
Motor med tannhjul B 2 er montert inne i chassis.
Ved hjelp av tannhjulet overføres kraften fra motoren til trommelen slik at løftebåndet kan kjøres
ut eller inn.

Lader og batteri
Molift NOMAD har en batteriløsning som består av
en 26 V batteripakke B 4 i løfteren, samt lader A 6
som gjør det mulig å lade batteriene gjennom
håndkontrollen

Kretskortet E 14 har innebygd overbelastningsvern, som vil kutte strømmen ved overbelastning.
Strømmen kuttes ved 17 A opp og 13 A ned. Det
betyr at motoren stopper automatisk ved en belastning på ca. 220-230 kg.

Løpevogn og skinnesystem
Molift NOMAD festes til en løpevogn som er montert i det faste takmonterte skinnesystemet. Skinnesystemet skal kun monteres av autorisert personell, og beskrives i en egen manual.

Nødstoppen E 7 kutter strømmen til motoren
og er plassert på fremsiden. Nødstoppen aktiveres ved at den trykkes inn, og deaktiveres ved å vri
den med klokka slik at den går tilbake til utgangsposisjon.

Løfteren skal ikke monteres på et skinnesystem med lavere løftekapasitet enn løfteren.

Håndkontroll
Håndkontrollen A 7 har 2 knapper for betjening
av løfteren, en ”opp” og en ”ned” knapp, samt en
batterilampe som varsler når batteriet må lades.
Kontakten for håndkontrollen (DIN-plugg) sitter til
høyre bak på løfteren.

Brems
På tannhjulet på motoren er det montert en slyngfjær brems. Fjærkraften gjør at bremsen normalt
står på. Bremsen avlastes av en solenoid, som får
signal/strøm når man kjører motoren opp eller
ned. Bremsen hindrer løfteren i å sige når den står
med last.
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Tekniske data
Materiale:		
			

Fiberarmert plast og
aluminium.

Motor:			

24 V DC

Batteri:			

26,4 V NiMH 2,2 Ah

SWL (Løftekapasitet): 255 kg
Kan justeres til SWL: 230 kg/205 kg/160 kg
Løftehøyde:		

2000 mm

Løftehastighet:
			

63 mm/sek ved normalløft og fulladede batterier.

Mål:			

522x200x330 (LxBxH)

Vekt:			

6,8 kg

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.
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Service

Service
Service skal utføres når servicelampen gir signal
eller senest etter 5 år.

Service lampe
Løfteren har en innebygd servicelampe som varsler når løfteren skal ha service. Lampen lyser grønt • Bytte av løftebånd med krok
når løfteren kan brukes normalt.
• Bytte av eventuelle slitte eller skadede deler.

Elektronikken har en strømsparefunksjon som vil
legge systemet i dvale etter ca. ti minutter uten ak- Molift Servicetool
tivitet. Alle lamper vil slukke. Elektronikken aktive- For å lese av løfterens data og å resette servicelamres ved å trykke på en av betjeningsknappene.
pen må du benytte Molift Servicetool.
Koble løfteren til datamaskinen via kontakten for
håndkontroll. Start Molift Servicetool programvare. På venstre side i programvinduet kan du lese
løfterens data. Merk deg antall løft (Sum) og hvor
mange løft som står igjen til service (Lifts left before service).
Feilsøking
Se feilsøkingstabell i brukermanualen.

Servicelampe

Elektronikken registrerer lasten og hvor mye løfteren er i bruk, og etter en gitt driftstid gis det signal om at løfteren skal ha service. Lampen vil først
lyse gult, deretter rødt. Løfteren kan fortsatt brukes, men ta kontakt med din lokale servicepartner
og bestill service. Et lydsignal i tillegg indikerer at
løfteren må til service snarest.

Dersom feilsøkingsskjema ikke leder frem til en
feildiagnose, må det brukes skjønn og eliminasjonsmetoder.

Service signal

Rengjøringsmidler som benyttes må være pHnøytrale. Bruk ikke løsemidler eller andre sterke
væsker som kan skade eller ødelegge overflaten
eller endre egenskapene til materialet i løfteren.
For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt isopropyl alkohol. Slipemidler og etsende midler må
unngås.

Servicelampe
Ikke lys
Grønn
Gul
Rød
Rød + lyd
Blinkende gult

Status
Strømsparemodus
Klar til bruk
Bestill service, løfter
fungerer
Utfør service
Utfør service snarest
Overoppheting

Vask/renhold
Vaskes utvendig med lett fuktet klut med egnet
rengjøringsmiddel

Beskyttelsespose for håndkontroll må benyttes
ved bruk i dusjrom. Direkte dusjing av løfter bør
Hvis løfteren kjøres konstant opp og ned over len- unngås. Permanent bruk i dusjrom anbefales ikke
gre tid, vil elektronikken kunne bli overopphetet og kan over tid gi korrosjon innvendig i løfter. Bruk
og løfteren vil stoppe. Servicelampen vil da blinke i dusjrom betinger ekstra beskyttelse, renhold og
gult inntil løfteren er avkjølt tilstrekkelig til å bru- vedlikehold.
kes igjen. Servicelampen vil da slokne når løfteren
er klar til bruk.
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Kontrollskjema etter service og reparasjon
Molift Nomad:
Sikkerhetskontroll
Sjekk løfteren visuelt for skader, feilfunksjon og deformasjoner, kontroller spesielt at løftekroker og skruetårn ikke
har sprekker eller andre skader. Kontroller at løftebåndet er helt og uten slitasjo, frynser eller skader.
Sjekk at kabler for håndkontroll og lader er uten skader. Bytt om nødvendig. Rens kontakt i chassis og plugg på kabel fra håndkontroll med teknisk sprit for å fjerne fett og sikre god kontakt.
Sjekk alle seil og stropper som hører til løfteren. Slitte og ødelagte seil kasseres.
Sjekk at løfterens skinnesystem er merket med maks løftekapasitet eller SWL (Safe Working Load).
Test laderen ved å måle spenningen ut fra lader. Voltmeter er nødvendig for å gjennomføre testen og spenningen
skal ligge i området som er beskrevet på selve laderen. Ved for lav ladespenning byttes laderen.
Kjør løfteren helt opp og ned noen ganger både med og uten last for å sjekke at den går korrekt og uten uregelmessigheter eller unormal støy. Kontroller at endestopp fungerer. Kontroller at brems ikke siger med maks last.
Merk løfteren med sikkerhetsmerke påført måned/år og sertifikatnummer for utført sikkerhetskontroll. Utførende
person skal signere sikkerhetsmerke og dette skjema.

Service:
Kontroller servicelampen, den skal gi signal ved behov for service.
Bruk Molift Servicetool og les av løfterens status og antall løft. Service utføret etter maksimum 000 løft 10 000 løft.
Antall løft (Sum):____________________________

Service: __________________________________

Service utført: - Bytte av løftebånd med krok.
Kontrollert motor, tannhjul, ramme og kabler for eventuelle skader. Byttet eventuelle slitte eller skadede deler.
Etter service og evt. vedlikehold skal servicelampen nullstilles ved hjelp av Molift servicetool.
Gjennomfør sikkerhetskontroll etterservice og vedlikehold. Merk! Reset servicelampen KUN ved gjennomført service!

Sikkerhetskontroll og service skal kun gjennomføres av personer sertifisert av eller på vegne av Molift
Group AS.
Kunder: _______________________________

Serienumner løfter:___________________________

Dato : _________________________________

Signatur : __________________________________

Side 7 av 28

Utskifting av deler

Bytte av løftebånd

Trykk inn nødstoppen før vedlikehold på løfteren gjennomføres.

Ved bytte av løftebånd må båndet kjøres helt
ut av løfteren før den demonteres.

Åpning av chassis
• Åpne løfteren. Skruen og bolten som holder
• Sett løfteren på bordet med baksiden, uten bryløftebåndet bør være på høyre side for best
tere, mot deg. Skru ut hettemutterene på baksimulig tilgjengelighet.
den mens skruene på forsiden holdes på plass.
• Skru ut skruen som låser bolten til båndet.
Skrue

Løftebånd

Bolt

Ikke fjern de 6 midterste skruene da det vil føre
til løse skiver som faller inn i løfteren!
• Sett inn en M6 skrue i bolten og dra den ut.
• De 4 skruene nærmes løftekrokene (2 ytterst på • Båndet skal nå være løst og kan dras helt ut.
hver side) kan tas ut.
Pass på at endestoppsensoren ikke aktiviseres.
• Legg løfteren forsiktig ned på forsiden og løfte • Tre det nye løftebåndet inn mellom føringsbakdekslet forsiktig opp. Pass på ledningene på
valsene.
høyre side.
• Fest båndet med bolten og festeskruen.
• Kjør inn løftebåndet noe inn. Fest endestoppNoter hvordan ledningene ligger inne i løftesensoren.
ren.
Ved bytte av løftebånd skal også karabinkroken byttes.
• Kjør inn løftebåndet og kontroller at endestopp- og slakkbrytere fungerer.
• Monter dekslet.
Pass på at ingen ledninger/kabler kommer i
klem når dekslet settes på plass!
• Montering gjøres i motsatt rekkefølge.
Pass på at ingen ledninger/kabler kommer i
klem når dekslet settes på plass!
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Batteri
• Åpne chassis.

Elektronikkort

Merk hvordan kablene ligger i chassis før de
kobles fra.

Elektronikkortet kan kun byttes hvis alle data
kan kopieres over fra det gamle til det nye kortet. Hvis det ikke er mulig å kopiere, må løfteren sendes til Molift Group AS.

• Koble fra kablene mellom batteri og elektronikkort (rød og svart kabel, 3-pin plugg)
• Løft kortet litt slik at du kan koble fra ledningen
til temperatursensor.

Merk hvordan kablene ligger i chassis før de
kobles fra.

• Batteripakka dras rett ut.
• Monteres i motsatt rekkefølge.
Pass på at ingen kabler kommer i klem mellom batteri og ribber/vegger i chassiset.

• Kopiere over data fra kortet ved hjelp av Molift
Servicetool. Koble til løfteren og kopier over til
PC. Koble deretter til det nye kortet og kopier
fra PC til kort iht instruksjon.
• Åpne chassis og ta ut batteriet (se eget kapittel).
• Dra kortet forsiktig ut og løsne de 6 kabel kontaktene. Kortet er nå løst og kan byttes.
• Ved montering av nytt kort kobles kablene til
kortet i følgende rekkefølge:
1 Nødsenk
2 Temperatursensor
3 Motor 2 - Brems
4 Hev/senk - brytere (kort)
Dytt forsiktig unna dioder og sikringer på det
nye kortet, slik at det ikke kolliderer med ribber/vegger i chassiset.

• Fest kablene med strips og monter deksel.

Brems

Mikrobrytere

Nødsenk
DIN plug
(Kun på kort
produsert
før 2007)

Motor 1
(Løftemotor)

Hev/
Senk

Temp.sensor
(underside)
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• Sett på plass kortet. Dytt kortet helt ned til det
ligger an mot støtteribbene i chassiset.

Solenoid

Pass på at ingen ledninger kommer i klem.
• Sett på plass batteriet og koble til de siste kablene på kortet:
5
Motor 1 Løftemotor.
6
Batteri
• Ledningene stripses og festes slik at de ikke
kommer i klem når dekslet monteres.

Motor

• Komplett ramme monteres i chassis. Kontroller
at alle boltene entrer korrekt på rammen.
• VIKTIG! Alle kabler skal ligge mellom ramme og
skrue. Se bilde.

LED lampene på kortet skal ikke lyse når kortet er tilkoblet batteri. Kortet gir et pipesignal
når det kobles til 24,4 V (batteri) som bekreftelse på at det er i orden.
• Sett på dekslet og steng løfteren, se eget kapittel.
• Test løfteren iht kontrollskjema.

• Sett på O-ring (B6) og avstandsstykke (B9) på
skruen ved siden av motoren.

Ramme med motor, trommel og solenoid
• Når batteri og styrekort er fjernet kan hele rammen løftes ut. Det anbefales å bruke en monteringsjigg som holder boltene med skiver på
plass.
• Ta av avstandsstykke (B6) O-ring (B9) på skruen
ved siden av motoren.
• Løfte hele rammen forsiktig ut av chassis og
legg den på et arbeidsbord.
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Bytte av solenoid
• Åpne løfteren, ta ut batteri og styrekort.
• Løft ut hele rammen med motor. Bruk monteringsjigg for å holde boltene på plass.
• Hele solenoiden (D27) løsnes med en tang da
den er sikret med Loctite. Hold bakerst på den
tykkeste delen av solenoiden.
• Løsne kabelen til solenoiden fra kortet.
• Bruk et nytt kabelsett til den nye solenoiden. Se
vedlegg F, Elektrisk skjema
Kutt kabel til solenoid PCB til 15 cm.
• Lodde kabelen på solenoidkabel og bruk termo
krympestrømpe.
• Monter solenoiden på ramma. Husk å påføre
Loctite 243 på gjengene.
• VIKTIG! Forsikre deg om at kablene ligger mot
motoren som vist på bildet under.

•
•
•
•
•
•

Justering og smøring av brems
• Åpne løfteren, ta ut batteri og styrekort.
• Løft ut hele rammen med motor. Bruk monteringsjigg for å holde boltene på plass.
• Løsne skrue med skive som holder bremsefjær.

• Påføre fett (SHC007) på bremseskive, og sett
deretter sammen bremsefjær og bremseskive (kontroller fjær ved behov) Påføre litt fett
(SHC007) på innsiden av bremsefjæra.
• Monter bremseskive med fjær på motorakselen som vist på bildet under. Sjekk at endene av
fjæra er i riktig posisjon før du presser den ned
på akselen. Pass på kilen på akselen.

Komplett ramme monteres i chassis.
Monter styrekort og batteri.
Monter løftebånd.
Test at løfteren fungerer.
Monter deksel og steng løfteren.
Test løfteren iht kontrollskjema på side 7.

• Monter shims som vist på bildet (B22, 23)
1220104 og 1220105, med skruer (B24)
1220330. Ikke trekk til skruene.
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• Pass på at enden av bremsefjæra er midt mellom de to skruene og mellom shimsene. Bøy
enden av fjæra litt, som vist på tegningen under. Det er avstanden på 5 mm til solenoiden
som er bestemmende.
• Forsikre deg om at enden av fjæra er på linje med senter av solenoiden før du trekker til
skruene. Merk! Hvis dette ikke går må braketten
til solenoiden bøyes/justeres med en tang, som
vist på bildet. Kontroller også at solenoiden
ikke kommer borti noe på motsatt deksel. Hvis
braketten bøyes for mye kan den kollidere med
plastdekslet. Avstanden, som vist på bildet, fra
hullet til innsiden av solenoid skal være 44 mm.

Senter på solenoid skal være på linje med enden på fjæra. Kontroller at fjæra går tilbake til
samme posisjon etter aktivering, og at den ikke
klatrer til neste spiral på fjæra.
• VIKTIG! Kontroller monteringen av fjæra i henhold til tegningen under.
• Hvis solenoiden og den rette delen av fjæra
ikke er parallelle kan braketten til solenoiden
kan også justeres ved å bøye den med en tang.
• Trekk til de to skruene (B24).

B24
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må møte
Important
that spring
andsolenoiden
solenoid i
meets
centre
of solenoid
in utslag.
senterinnår
solenoiden
har halvt
about half stroke of solenoid.

5

15

30°

R5

Avstanden mellom solenoid og

Disance between solenoid
enden
på fjæra
mm uten
and
spring
end ==4 4totil55millimetres
when
nomotoren.
load on motor.
last på

6°

VIKTIG! Solenoiden
skal beveges
Important
that solenoid
moves
when
actuating
seg letteasely
når fjæra
aktiveres.
Trykk
the spring. Pinch it with a finger
finger,orogbending
hvis det er motifmed
any en
resistant
of
pin, re
adjust
spring.
stand,
juster
fjæra
på nytt

Merk!
Hvis
bremsen
snuturn the
Note!
If brake
mustmå
bejusteres,
re adjustet,
clamping
upsdie
or replace
shimsen
oppplates
ned eller
byttdown
til ny shims
slik
to be sure the spring is not seated
at back
fjæra into
ikke old
setter
seg i samme spor.
grove.
Hvis
plassen
tillater:
Lag en liten
If possible
and
space:
Make
short av
bend
in the
bøy
på a
enden
fjæra
for åend
gjøre
of the spring to help stabilizing
klemflaten
og stabilisere
the springstørre
and make
the surface for
fjæra
bedre..
clmping
bigger.
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Drivline assembly
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Drawing number:

Size

14-004_bremsjusteringA3

• Kontroller igjen at fjæra er montert i henhold til
tegning og prosedyre over..
• VIKTIG! Kjør motoren et par runder ved å sette
på ekstern strøm. Gjør dette for at motoren skal
”sette” seg.

•
•
•
•
•
•

Komplett ramme monteres i chassis.
Monter styrekort og batteri.
Monter løftebånd.
Test at løfteren fungerer.
Monter deksel og steng løfteren.
Test løfteren iht kontrollskjema.

Nødstoppbryter
• Åpne løfteren, ta ut batteri og styrekort.
• Ta bort forlengeren.

• Kontroller at fjæra holder ved å bruke en tang,
se bilde under. Det er viktig å kontrollere at avstanden fortsatt er 4-5 mm. Hvis ikke, må enden
av fjæra justeres ved at den bøyes til riktig avstand. Maksimal holdekraft er ca. 6 kg.

• Skru av den svarte mutteren på baksiden og
fjern nødstoppbryteren på utsiden.

• Løsne den svarte mutteren på den nye
nødstoppbryteren.
• Monter nødstoppbryteren og beskyttelsesdekslet. Sett de to delene sammen i hullet i chassis.
Merk! Pass på at den lille knotten passer i sporet
i hullet.
• Bruk Loctite 243 på gjengene og trekk til mutteren på innsiden forsiktig for hånd. Merk! Pass
på at knotten er på oversiden

• Monter forlengeren ved å trykke den inn.
• Monter styrekort og batteri.
• Når bremsen er riktig justert , monteres skrue
og skive. Husk Loctite 243 på skruen.
Side 13 av 28

•
•
•
•

Monter løftebånd.
Test at løfteren fungerer.
Monter deksel og steng løfteren.
Test løfteren iht kontrollskjema på side 7.

Merking
Sjekk merking - eventuelt skadede eller ødelagte
merkelapper byttes.
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Etterarbeid
Loggføring
Under er det en tabell for føring av reparasjoner og
utbedring av skader. Gi en kortfattet beskrivelse av
arbeidet som er utført slik at man kan se hva som
er utført på løftere over tid. Dette vil senere kunne
hjelpe servicepersonell i feilsøking og dermed effektivisere evt. senere arbeid.
Dato

Beskrivelse av feil

Sikkerhetskontroll
Etter en hver form for reparasjon eller utskifting
skal det gjennomføres en sikkerhetskontroll i henhold til kontrollskjema.

Utbedring utført

Dato/sign.
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Vedlegg A
Pos.

Figur/Art.n

Antall

Betegnelse

1

Vedlegg B

1

Front housing with interior parts

2

Vedlegg E

1

Back housing assembly

3

1220333

10

Cap nut M6 TP RAMPA 99-025-61-301

4

1100303

1

Merke, sikkerhetskontroll

5

1100306

1

Merke, kalender

6

1240100

1

Lader, Nomad

7

2017002

1

Håndkontroll, Nomad

7

2017003

Alt.

Håndkontroll, Nomad med lang ledning
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A
Hovedkomponenter

C






probe

Mounting height probes
1,2 (4X)

probe

1

10
8

13

SECTION probe-probe
SCALE 1 : 2
2

9

7

Apply LOCTITE 243 on 5 bolts.
(Bolts secure the frame)
B

6

7
11

Temp 1

6

Charger 2 (-)

Charger 1 (-)

Charger 2 (+)

Temperature 1

Temp 2


Charger 1 (+)





Temperature 2

Procedures:
- 14-P01 BAssembly instructions
13
1
Label Charger mode
- 14-P02 Control
scheme

E
5

11
10
9
8
7
6
Bill of materials:5
4
3
Description.
2
1
B

D

All bolts to be tightened with 2,5Nm (10x),
1

3

Pos.

Qty.

Pos.

4
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14-231
1
Label charger handcontroll
14-201
1
Electric wiring diagram
14-145
1
Mould charger handcontroll
14-153
0
LED
LTL-30EHJ-012
1
LED bracket
RTC 51
1
Charger_2215
2215 spec ed._ 24238B
1 BOM.xls
Rear plate
14-154
14-001
4
Plastic screw
PT 1452 40 X 16
Dimension/
4
Rubber dampener
Rubber dampener
Material.
Draw.
4 no. Probe sleeve
RSS-100-CR
4
Battery probe
GSS-10



Qty.

Projection:

Description

09/02-2005

RVS

Projection:

Scale:

Drawing name:
26.03.2008 RVS
11.02.2005 RVS

MHL
TÅB

Released for production

08.02.2005 RVS

09.02.2005 TÅB

Description:

Date/Sign.

Approved:




Material:

Comment:

Scale:

Designed/Drawn: Date:

Added label
Added pos. 11 for label

Comment.

Dimension/
Draw. no.

1:1

Charger handcontroll assy
Molift Nomad

Drawing number:

Size
14-157


Drawing number:



Size
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Vedlegg B
Pos.

Art. nr.

Antall

Betegnelse

1

Vedl C

1

Trommel sammenstilling

2

Vedl C

1

Drivlinje sammenstilling

3

Vedl D

1

Frontdeksel sammenstilling

4

1221115

1

Batteri 26,4 V NiMH

5

1220335

1

Avstandsstykke Ø10,0/Ø6,3/48 mm PA6

6

1220334

1

Avstandsstykke Ø10,0/Ø6,3/61 mm PA6

7

1220303

10

Sylinderskrue DIN 912 8,8 ElZn, M6x80

8

1220160

10

Foring Ø6, 3xØ8x11

9

1220340

1

O-ring NBR 70 shorea Aø5,3x2,4

10

1220124

1

Båndføring
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B
Hovedsammenstilling, frontdeksel

E

10

7

8

9
9
6

7
8

9

4

F

3
9

F

9

Note!
O-rings are
used to keep the bolts in

2

9

G

5

1
Pos.

G

Added pos no for el scheme

01.09.2008 TÅB

MHL

F

Pos 4 and 9 Changed item no.

11.08.2008 TÅB

MHL

Pos 10 New belt guidance
04.04.2008 TÅB
Uppdate, rubber washer taken away 20.06.2007TÅB

MHL
MHL

E
D
C
B
A
Rev.

Pos 10 Changed quantity
Pos 9 and 10 changed
Released for production
Description:

06.11.2006 TÅB
11.08.2006 TÅB
21.02.2005 TÅB
Date/Sign.

MHL
MHL
ORH
Approved:

Cabel layout see dwg 14

11

1

Bill of materials:

Qty. Description.

Designed/Drawn: Date:

TAB

Drawing name:

21/02-2005

14-002 BOM.xls
Dimension/
Draw. no.

Projection:

Scale:

Front housing w. interior parts
Complete lift motor
MOLIFT NOMAD

Side 19 av 28
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Vedlegg C
Pos.

Art. nr.

Antall

Betegnelse

1

1220150

1

Trommel

2

1220180

1

Girhjul M1,75 Z=58

3

1220151

1

Aksel (hul) for trommel

4

1220103

1

Nødbrems, Nomad

5

1220154

1

Låsebolt for løftebånd

6

1220191

1

Vrifjær, R=0,25 Nmm/grad, Nomad

7

1220152

1

Bolt for nødbrems

8

1220337

4

Skrue NF M6x10 Rampa art nr: 151-610-001

9

1220312

2

Låseskive DIN 6799 DIM 7

10

1220341

1

Machine screw 4,8 ElZn Pan head M3x20 DIN7985A

11

1220195

1

Løftebånd med karabinkrok
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C
Trommelsammenstilling

Apply
Grease MOBILITH
SHC007 during assembly

D
11
9
4
9
5

3
2

*=A

10
Pos.

1

Q

6

7

Designed/D

8

D
C
B
A
Rev.

Lifting belt new item no. Re
numbered pos no.
Pos 11 changed to screw M4 not self
tapping
Pos 9-11 changed
Released for production
Description:

TE/TA

02.11.2006 TÅB

MHL

11.08.2006 TAB

RVS

27.10.2005 TÅB
14.02.2005 TAB
Date/Sign.

RVR
ORH
Approved:
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Drawing na

Drum
Front
MOLIF

Vedlegg D
Pos.

Art. nr.

Antall

Betegnelse

1

1220101

1

Ramme sammenstilt

2

1220181

1

Gir sammenstilt

3

1220155

2

Aksel for føringstrommel

4

1220157

1

Endestoppføler trommel

5

1220162

1

Giraksel

6

1220158

1

Føringstrommel

7

1220163

1

Føler trommeldiameter

8

1220102

1

Rotasjonsstopp aksel

9

1220308

2

Skrue M6x40 ISO 7380 4,8 ElZn Torx

10

1220116

3

Mikrobryter Omron

11

0310120

2

Skive ø4 DIN 9021 ElZn

12

1220305

2

Skive ø6 DIN 125 ElZn

13

1220192

3

Strekkfjær 0,5x8x30 SS2331-06

14

1101433

3

Avstandsskive Ø5,2xØ10x5

15

1220141

4

Trykkskive GTM 0818-010 I Glidur G

16

1220339

3

Blindnagle DIN 7337 Ø4x16

17

1101532

2

Skrue ISO 7045 M4x8 Torx

18

0540509

4

Låseskive Starlock Ø4 BV 6492

19

1220313

2

Låsering RS DIN 6799 Ø6

20

1220110

1

Motor Valeo

21

1220140

2

Glidelager Ø10/Ø12-10

22

1220105

1

Shims

23

1220104

1

Shims

24

1220320

2

Skrue M6x16 DIN 912 ElZn

26

1220318

1

Skrue M6x16 DIN 7991 ElZn

27

1220501

1

Solenoid komplett

28

1220193

1

Vrifjær

29

1220311

6

Popnagle Ø2,4x12 Al DIN 7337

30

1220159

1

Girhjul med bremseskive

31

1220194

1

Strekkfjær SS2331-06

Side 22 av 28

TM15103 Molift Nomad - Norsk Rev. I/ 03/2013

21

2

21

12

9

23

?
22

24

30

28

Apply Grease on the disk
before mounting the spring.

F

J

31

27

26

16

10

G

9

Apply LOCTITE 243
when mounting solenoid

14

12

29

3

1

10
29
14
31
16

J

Key follows motor

3

J

10

18

18

29

11

17

17

8

5

I

H

14

19

15

3

Apply oil Wurth HHS2000
During assembly

16

15

13

6

11

19

18

15

7

15

3

18

24.04.2008 TÅB
29.08.2007TÅB

Changed item no pos 17
Added dwg no at pos 27
Added LOCTITE 234 for solenoid

G
F
E

27.06.2005 TAB
Uppdated drawing with brake parts
Adjusted pos no
Released for production
Description:

D
C
B
A
Rev.

24.02.2005 TAB
21.02.2005 TAB
Date/Sign.

13.05.2005 TAB

01.08.2006 TAB

Uppdate of drawing
Uppdated after mounting of first
series.

11.08.2008 TÅB

Pos17: Was 1, Pos25: Replaced by
pos17, Pos 30: New art.no.

19.08.2008 TES

24.09.2008 TES
I

Pos 13: Reduced qty. from 3 to 1.
Pos 31 added

30

H

J

Apply oil Wurth HHS2000
During assembly

4

270,1

ORH
ORH
Approved:

MHL

IVS

MHL

TS

MHL

MHL

MHL

MHL

20

252
1

Bill of materials:
Qty. Description.

1:2

14-004 BOM.xls
Dimension/
Draw. no.

21/05-2005

Projection:

Scale:

Drivline assembly
Front housing w. interior parts
MOLIFT NOMAD

Drawing name:

TE / TAB

Designed/Drawn: Date:

Pos.

Material.

Note!
Brake to bes tested and adjusted. Set voltage on t
that the solenoid is capable of releasing the brak
Ensure that the spring is clamped and is not slipp

Drivlinje, sammenstilling

Drawing nu

D
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Vedlegg E
Pos.

Art. nr.

Antall

Betegnelse

1

1220120

1

Deksel/hus

2

1220121

1

Krok, høyre side

3

1220122

1

Krok, venstre side

4

1220125

1

Folie, fremside

5

1220114

2

Bryter, svart, ELFA 35-525-02

6

1220118

1

Nødsenkbryter, rød, ELFA 35-525-02

7

0920114

1

Nødstopp, EFA Elektro

8

1220330

6

Skrue, TP, WN1451, K40x22 ElZn

9

1220331

2

Skrue, TP, WN1451, K30x10 ElZn

10

0910167

1

Avstandsstykke, nødstopp

11

0210307

1

Nødstopp, merkelapp Ø30

12

1220123

1

Deksel for nødstopp

13

1220128

1

LED-DIN PCB/ kretskort

14

1220112

1

Kretskort/ PCB mainboard

1

1220120

1

Deksel/hus

2

1220121

1

Krok, høyre side

3

1220122

1

Krok, venstre side

4

1220126

1

Folie, bakside

5

1220330

6

Skrue, TP WN1451 K40x22

Side 24 av 28

TM15103 Molift Nomad - Norsk Rev. I/ 03/2013

E
Chassis, forside
Add LOCTITE 243
7

D F
10

C
12

14

1

E

13
6
9

11

8

3

5

4

2

Chassis, bakside
5
1

C

Ref EO 28/2012

11.04.2012 TVJ

TÅB

E

Housing modiications

04.04.2008

MHL

B

New main PCB, new DIN-LED card.
Added cover for emergency sw.

27.04.2006 JFS

TBN

A

Released for production

18.02.2005 TAB

ORH

C

Innført pos 12 med delenr

24.10.2006 TÅB

MHL

D

Changed part no pos 10. Was 03174.

02.03.2007 TÅB

RVS

Description:

Date/Sign.

2

4

102

F

Rev.

3

318,5

5
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Approv

16 leader cable
From DIN /LED
to main PCB

Motor cable

Red

Solenoid

Gray

Emergency lowering

Gray
Purple
Yellow

Blue Not in use
Green Not in use
Orange
Red
Brown

Power from battery
Red / Black
5

Sensor Cable

Sensor cabel from
battery

Black Not ion use
White Not in use

Cable 4

4

Emty Drum

1

2

4

LED

BATTERY
10

Black

P5

1

End Up

+

Temp.
2

Cable 3

B

MOTOR 2

Ref dwg 14-002

P1

1

M

Bill of materials:

03.08.2006

D

Scale:

1:5

14-191

MHL

MHL

MHL

MHL

Approved:

A2

Size

Comment.

13.10.2008 RVS

Drawing number:

Material.

Changed pos. 1.

14-191 BOM.xls

7

Dimension/
Draw. no.

Projection:

Date/Sign.
04.09.2006 TBN
01.09.2008 TÅB

Pos 6: Qty. changed from 1 to 0 16.09.2008 TES

Added list and scheme

B
C

Description:
Released for production

A

Electrical diagram w cable layout
Complete lift motor
MOLIFT NOMAD

Drawing name:

TBN

Qty. Description.

1

MOTOR 1

Designed/Drawn: Date:

Pos.

6

8

Cable 2

P4

BATTERY
P1
+ - NC
16

1

3

1

2

3

Red

5

1
13-P
DIN

P2

Brake /solenoid

Cabel 5
2

4

1
Connection
Handcontr
oller
dwg. 14-109

4

P9 1
LED-DIN card
DWG 14-187

Main card
DWG
14-188
EMG. down

MOTOR 1
6

1 P6

1

2
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Rev.
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Elektrisk skjema
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Sensors

Purple

Black
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Find your distributor
visit Molift.com

