Instruk onsbok
RICC bakgavelly ar

Fors Industrier AB
Postadress:
Box 21
844 22 Bispgården

Besöksadress:
Industrivägen 23
844 41 Bispgården

Informa on.
OBSERVERA a arbetsmiljölagen även gäller i samband med användning av
bakgavelly ar och a ansvaret enligt lagen i första hand är arbetsgivarens.
Denne har skyldighet a vidta alla åtgärder som behövs för a arbetstagare
inte utsä s för ohälsa eller olycksfall. Bara den som har arbetsgivarens
llstånd, vilket bör vara skri ligt, har rä a föra dennes fordon.
Arbetsgivaren är skyldig a informera arbetstagaren om de risker som är
behä ade med arbetsuppgi en och hur dessa kan undvikas samt a
återkommande förvissa sig om a arbetstagaren u ör arbetsuppgi en på e
sä som är säkert för honom själv och andra. Innan bakgavelly tas i bruk ska
föraren noga läsa igenom instruk onsboken.
InstrukƟonsboken ska förvaras i fordonet.

Fors Industrier AB.
Art. nr. 70002
Illustrationer Bertil Nordström, Bertil Jonsson och Fors Industrier AB.
©Fors Industrier AB 2003 - 2021
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Slå ifrån manöverströmbrytaren i
förarhy en när ly en ej används!
Instruk onsbok
Manövrering

sid

2

Råd och varningar

sid

4

Servicebok

sid

10

Vi utvecklar våra produkter kon nuerligt, därför förbehåller vi oss rä en ll
konstruk onsändringar utan föregående meddelande.
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Manövrering
Före användning av bakgavelly en, slå på
manöverströmbrytaren i förarhy en.
Om du manövrerar ly en med handmanöverdon ska du stå
minst 300 mm från flakkanten.

Ly a.
Fast manöverdon:
Tryck på den översta av de tre
frontmonterade knapparna samt på
säkerhetsknappen placerad längst ner på
manöverdonet.
Handmanöverdon:
Tryck på den översta av de tre
frontmonterade knapparna.

Vipp upp och stänga.
Fast manöverdon:
Tryck på översta och mellersta av de tre
frontmonterade knapparna samt på
säkerhetsknappen placerad längst ner på
manöverdonet.
Tänk på a innan stängning av pla ormen
påbörjas ska all d ly armarna köras upp
mot stopp!
Handmanöverdon:
Tryck på översta och mellersta av de tre
frontmonterade knapparna.
2
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EG‐Försäkran om överensstämmelse.
Maskindirek vet (2006/42/EG)
(Bilaga II.1.A)
Vi: Fors Industrier AB, Box 21, 844 22 Bispgården. Försäkrar härmed a dessa bakgavelly ar
inklusive varianter:
RICC 750L-xxxx

RICC 750A-xxxx

RICC 1750G-xxxx

RICC 2000G-xxxx

som omfa as av denna försäkran för inbyggnad uppfyller följande grundläggande hälso‐ och sä‐
kerhetskrav i maskindirek vet (2006/42/EG) samt a följande relevanta tekniska dokumenta on
har sammanställts i enlighet med bilaga VII.A

Vipp ned och öppna.
Fast manöverdon:
Tryck på den mellersta och den nedre av
de tre frontmonterade knapparna.
Handmanöverdon:
Tryck på den mellersta och den nedre av
de tre frontmonterade knapparna.

Bispgården, Sverige

Per Edvall
Konstruk onschef

RICC bakgavelly ar t. o. m. 2021 08
har följande godkännande nummer:

RICC bakgavelly ar fr. o. m 2021 09
har följande godkännande nummer:

RICC 750A
E5*70/221*2006/20*0018*02

RICC 750L
Approval No: E5*58R03/02*0038*00

RICC 1000
E5*70/221*2006/20*0019*00

RICC 750A
Approval No: E5*58R03/02*0039*00

RICC 1250/1750/2000
E5*70/221*2006/20*0020*00

RICC 1750G, 2000G
Approval No: E5*58R03/02*0040*00
Och uppfyller kraven enligt:
Rear Underrun Protec on Device
UN Regula on 58.03
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Sänka.
Fast manöverdon:
Tryck på den nedre av de tre
frontmonterade knapparna.
Handmanöverdon:
Tryck på den nedre av de tre
frontmonterade knapparna.

E er användning av ly en:
Slå ifrån manöverströmbrytaren i förarhy en, för a undvika obehörig
användning av ly en.

3

Råd och varningar

Ly en får aldrig vare sig vid s llastående, upp‐ eller nedfärd belastas med mer
än den enligt belastningsdiagrammet angivna llåtna lasten. Se exempel ovan
på belastningsdiagram för RICC 1750 kg bakgavelly .

Den nominella lastens tyngdpunkt får aldrig placeras längre bak på pla ormen
än det som anges på respek ve ly typs belastningsdiagram.
4
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Ingen annan än den utbildade föraren får manövrera bakgavelly en.
Förare av bakgavelly är ansvarig för sin egen, godsets, fordonets, ly ens och
omgivningens säkerhet.

Försäkra dig all d a ingen obehörig befinner sig inom ly ens arbetsområde
innan du manövrerar ly en.
28
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X
Var all d uppmärksam vid upp eller nedvippning a godset inte rör sig.
RICC bakgavelly med RPS‐link system har en reducerad vipphas ghet kring
horisontalplanet vilket ger en lugn och stabil vipprörelse.

X
Om rullcontainer används ska rullstopp på pla ormen fällas upp, finns inte
rullstopp ska hjulen på rullcontainern blockeras så a oavsiktlig rullning undviks.

6
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X
Tänk på a innan stängning av pla ormen påbörjas ska all d
ly armarna köras upp mot stopp!

X
Om man ska köra över last från en bil ll en annan, använd ly en på den bil som
ska lastas. När man lastar bilen ädrar den ned, då kan pla ormen följa med
utan a ly en belastas i onödan.
26
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X

Y2

Vippa ned pla ormen då och då vid lossning för a undvika olyckor. När bilen
lossas lä ar trycket på ädringen och bilen höjs. Skador på både människor och
på ly en kan på så sä undvikas.

Lossning och lastning av gods med gaﬀeltruck, då godsets och gaﬀeltruckens
vikt llsammans är högre än ly ens kapacitet, bör ske från fordonets sida.

8
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X
Kör aldrig bilen med pla ormen nedvippad. Tänk på olycksrisken!
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EG‐deklara on och intyg på underkörningsskydd
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sid 30

A9
D1
F1
F2
F3
G1
K1
K2
K3
K4
M1
R1
S1
S2
S3
S4
S5
S7
S8
Y1
Y2
Y3
Y4

Denomina on
Valve block
Control system
Control unit, fixed
Control unit, remote
Control unit, fixed 2‐hand actuated,
adapted to one posi on.
Control unit, fixed 2‐hand actuated,
adapted to mul ple posi ons.
Coupling box
Diode
Main fuse
Fuse, opera ng current
Fuse, relay current
Ba ery of the vehicle
Solenoid
Relay, li
Relay, lt
Relay, lowering
Pump unit
Thermal resistance, control unit
Switch, li
Switch, lt
Switch, lowering
Switch, opera ng current
Switch, 2‐hand actuated control unit
Switch, lt – remote control unit
Interlocking switch, remote control unit
3 way, lt valve
2 way, lowering valve
Flow regulator valve
Electrical safety valve, li cylinder

Y5

Electrical safety valve, lt cylinder

Y6

Electrical safety valve, closing cylinder

A1
A2
A3
A4
A5
A8

1
2
3
4
5
6

Denomina on
Constant flow valve, lowering
Constant flow valve, lt
Non‐return valve
Overflow valve
Suc on filter
Thermo‐switch, motor

Benämning
Ven lblock
Styrsystem
Manöverdon, fast
Manöverdon, hand
Manöverdon, fast 2‐hands, avsedd för en posi on.
Manöverdon, fast 2‐hands, avsedd för flera
posi oner.
Kopplingsbox
Diod
Huvudsäkring
Säkring, manöverström
Säkring, reläström
Fordonets ba eri
Motorkontaktor
Relä, ly
Relä, vipp
Relä, sänk
Pumpaggregat
Värmemotstånd fast manöverdon
Strömbrytare, ly
Strömbrytare, vipp
Strömbrytare, sänk
Strömbrytare, manöverström
Strömbrytare, tvåhandsmanövrering
Strömbrytare, vipp – handmanöverdon
Förreglingsbrytare, handmanöverdon
Ski ven l
Sänkven l
Flödesdelningsven l
Elektrisk slangbro sven l,
ly cylinder
Elektrisk slangbro sven l,
vippcylinder
Elektrisk slangbro sven l,
stängningscylinder
Benämning
Konstan lödesven l, sänk
Konstan lödesven l, vipp
Backven l
Överströmningsven l
Sugsil
Överhe ningsskydd, elmotor

23

Serviceverkstadens noteringar vid
större serviceåtgärder.
Åtgärd

Verkstad

Sign.

Daglig kontroll.
Datum

Var uppmärksam på om något inträﬀar, t.ex. missljud, oljeläckage,
överbelastning eller annan skada. Anmäl snarast fel du upptäcker.

Hydraulolja.
Vid kontroll och byte av hydraulolja ska pla ormen sänkas ned helt ll mark,
däre er kan oljenivån kontrolleras och eventuellt komple eringsfyllas.
Använd en hydraulolja med goda lågtemperaturegenskaper t.ex. Q8 Hindemith
LT, Castrol Hyspin AWV 32, Statoil Hydraulic Oil 131.
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Årlig servicekontroll.

Tekniska data.

Kontrollen ska minst omfa a dessa kontrollpunkter.
1.

Oljebyte
Använd hydraulolja med goda köldegenskaper.
Ricc rekommenderar OK/Q8 Hindemith LT32,
Statoil Hydraulic Oil 131, Castrol Hyspin AWV 32 eller liknande.

2.

Smörjning
450 / 750 kg ly ar har 12 smörjpunkter,
1000 – 2000 kg ly ar har 16 smörjpunkter.

3.

Hydraulcylindrar
Kontrollera anslutningar och täthet på slangbro sven ler, a e er läck‐
age, trasiga cylinderskydd och skadade slangar och kablage.

4.

Parallellstag
(gäller 1000 / 1250 / 1750 / 2000kg)
Kontrollera cylinderskyddet samt a dräneringshålet i bo en på cylindern
är öppet.

5.

Funk onskontroll av manöverdon
Provkör samtliga manöverdon och kontrollera alla funk oner.

6.

Hydraulaggregat
Kontroll av lock, tätningslist och dränering hydraulaggregat.
Kontrollera täthet i slangar, ven ler och ven lblock.
Kontrollera kretskort, kontaktor och samtliga elkablar vad beträﬀar anslut‐
ningar och skador.

7.

Övrig översyn
Kontrollera a typskylt, varningsflaggor och dekaler för lastområde, ma‐
növrering och belastningsdiagram är oskadade. Krav vid besiktning.
Ti a e er skador och sprickbildningar vid pla ormens infästning,
på ly chassiet och på ramfästen och monteringskonsoler.
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Oljetryck:
RICC 750L, RICC 450A, RICC 1250:
RICC 750A, RICC 1000, RICC 1750, RICC 2000:

130 bar
160 bar

Oljetyp:
Q8 Hindemith LT, Castrol Hyspin AWV 32,
Statoil Hydraulic Oil 131
Oljevolym:
RICC 750L, RICC 750A Ca. 3 liter.
RICC 1000, RICC 1250, RICC 1750, RICC 2000
Ca. 5 liter. Vid behov fyll upp ll maxnivåmarkering när
ly arm och pla orm är nedsänkt ll mark.
Min spänning vid dri :
12 V u örande:
24 V u örande:

10,8 volt.
21,6 volt.
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Service och översyn.
Här kan du anteckna uppgi er som är bra a känna ll.
Ly typ
Tillverkningsnummer
Hydraulaggregat typ

7
5

Hydraulaggregat llv. nr.
Monteringsdatum
Tillverkningsår
Ägare

20-35 mm

1

6

Bilens registreringsnummer
6

3,4

6

7

7

7

Egna anteckningar:

2
6
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Test e er montering.
Enligt den europeiska standarden för bakgavelly ar (CEN/TC 98/WG 4) ska
nedanstående tester genomföras på alla bakgavelly sinstalla oner, oavse
ly fabrikat eller ursprungsland, före leverans ll kund.
E er a ly en monterats enligt monteringsanvisningen, och innan den tagits i
dri , ska följande tester u öras, vare er ansvarig skriver under med företag,
namn och datum.
Sta skt test
Med en last motsvarande 125% av nominell last placerad på pla ormen, med
tyngdpunkten på för nominell last maximalt llåtet avstånd från pla ormens
framkant (se belastningsdiagram), halvvägs mellan golvnivå och fordonets
flaknivå, under en
15 minuters testperiod:
‐ pla ormens ver kala sänkning får inte övers ga 15 mm.
‐ pla ormens vinkel får inte ändras mer än 2º.
Ingen deforma on får uppstå på någon del av bakgavelly en som påverkar dess
funk on. (125% av 2000 kg = 2500 kg,125% av 1750 kg = 2190 kg, 125% av 1250
kg = 1565 kg, 125% av 1000 kg = 1250 kg, 125% av 750 kg = 940 kg, 125% av 450
kg = 565 kg).

Pla ormen kan inte sänkas.
Sänkven l eller slangbro sven l på ly cylinder öppnar inte.
Kontrollera först om det går a vippa ned. Om inte, kontrollera spänning på
sänkven l. Saknas spänning, se elschema och åtgärda elfel. Finns spänning,
byt magnetspole.
Om pla ormen kan vippa ned men inte sänkas. Gör samma kontroll på ly cylinderns slangbro sven l.
Pla ormen öppnar inte eller vippar inte ned.
Sänkven l eller slangbro sven l på stängningscylinder öppnar inte.
Kontrollera först om det går a sänka. Om inte, kontrollera spänning på sänkven l. Saknas spänning, se elschema och åtgärda elfel. Finns spänning, byt
magnetspole.
Om pla ormen kan sänkas men inte vippa ned. Gör samma kontroll på stängningscylinderns slangbro sven l.
Pla ormen vippar inte ned ll mark utan stannar en bit över horisontalpla‐
net
(Ly ar med RPS –Link system)

Dynamiskt test.
Med nominell last placerad på pla ormen, med tyngdpunkten på för nominell
last maximalt llåtet avstånd från pla ormens framkant (se
belastningsdiagram), ska bakgavelly en kunna köras inom hela dess normala
arbetsområde vad beträﬀar ly , sänk och vipprörelser.

Slangbro sven l på vippcylinder öppnar inte.
Kontrollera spänning på slangbro sven l. Saknas spänning, se elschema och
åtgärda elfel.
Finns spänning, byt vippcylinderns slangbro sven l

Test av funk on och säkerhetsutrustning.
Alla funk oner på bakgavelly en och all säkerhetsutrustning ska kontrolleras
e er a den sta ska och den dynamiska testen har fullbordats.

Pla ormen vippar inte ned ll mark utan stannar en bit under horisontal‐
planet.
Kondensva en har frusit i parallellstag
Tina parallellstaget och öppna dräneringshålet i bo en

De a krav gäller inte slangbro sven ler eller ej återställbara
säkerhetsutrustningar som t.ex. elektriska säkringar.
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Långsam sänkning eller vippa ned/öppna.
Fel has ghet
Justera sänkhas gheten eller öppnahas gheten med justerra på ven lblocket.
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Felsökning
Om minsta tveksamhet föreligger lämna in fordonet med ly
serviceverkstad för åtgärd!

ll din

Vid dri störningar kontrollera först ba erispänning och alla anslutningar.

Test av överlast.
E test ska genomföras för a verifiera a bakgavelly en är justerad så a
den inte klarar a ly a mer än 120% av dess nominella last från marknivån.
(120% av 2000 kg = 2400 kg,120% av 1750 kg = 2100 kg, 120% av 1250 kg =
1500 kg, 120% av 1000 kg = 1200 kg, 120% av 750 kg = 900 kg, 120% av 450 kg
= 540 kg).

Motorn startar men ly er inte:
Sänkven l otät.
1. Ven len har spänning, följ elschema och åtgärda felet.
2. Skräp i ven len, rengör eller byt ven l

Ly typ

Kondensva en som frusit. (vinterfel)
Byt olja, se rekommenda on.

Hydraulaggregat llv. nr.

Sugledning skadad. (följdfel om motorn hängt sig och gå varm)
Lossa ven lblock från tank och byt sugledning.

Tillverkningsnummer
Hydraulaggregat typ

Monteringsdatum
Tillverkningsår
Ägare
Bilens registreringsnummer

Ly en orkar inte angiven last:
Kontrollera tryckbegränsningsven l.
Hydraultryck resp ly modell se sid 21
Motorn utsliten
Byt motor.

Företag......................................................................................................

Pla ormen vippar vid tryck på ly eller sänkknapp:

Namn testansvarig.....................................................................................

Ski ven l otät
Rengör eller byt ven l.
Ort / Datum................................................................................................
Pla ormen ly er vid vipp/upp och sjunker vid vipp/ned.
Ski ven l öppnar inte.
Kontrollera spänning.
Saknas spänning, se elschema och åtgärda elfel.
Finns spänning, Funk onsprova demonterad, rengör.
Byt magnetspole alt. hela ven len.
18
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Inkoppling manöverdon.

Styrsystem.

Beteckningen e er respek ve ledning hänvisar ll plint på kretskort,
se sid 17.

RICC 750A

RICC 1000, RICC 1250, RICC 1750, RICC 2000

Fast micromanöverdon:
Röd: Spänning ll manöverdon S4
Svart: Ly S1
Blå: Vipp, fast manöverdon S2
Grå: Sänk S3
Ly cylinder Y4
Ly cylinder Y4
Stängningscylinder Y2

Vippcylinder Y2
Stängningscylinder Y6

Fast manöverdon:
Röd: Spänning ll manöverdon S4
Gul: Ly S1
Blå: Vipp, fast manöverdon S2
Grå: Sänk S3
Svart: Jord W
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Y2 Y4 Y1 Y2 Y5 Y6 K1 +

S4

S3

Svart: Jord W

Inkommande
manöverström
Handmanöverdon:
Svart: Spänning ll manöverdon S4
Brun: Ly S1
Blå: Vipp, handmanöverdon S7
Gul: Sänk S3

W Jord

J3

S7

S2

S1

S1 Ly
S2 Vipp fasta manöverdon
S7 Vipp handmanöverdon
J3 Pla ormsindikator på pla orm
Kontrollampa förarhy
S3 Sänk
S4 Manöverspänning från manöverström
bytare i förarhy .
Manöverspänning ll manöverdon
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