Brukerveiledning
Tetra 12 WG-F 220 volt med frekvensomformer

Spesifikasjoner

Diameter Trommelsider 200mm

Motor 1,5 kw. 220 v 1-3 fase

Avstand trommelsider 194 mm

Snekkegir selvbremsende

Kapasitet trommel 6 mm wire: 100 meter

Vekt 60 kg

Trommelhastighet 4,6- 46 o/min

Høyde 800 mm

Wirehastighet 1 - 24 m/min

Lengde 580 mm

Mykstart og stopp.

Bredde 520 mm
Diameter trommel 60mm

Kontakter for
manuell
kjøring av
vinsjen.
Medfølgende
styrebrytere
brukes .
Ikke trykk eller vri på
knappene for programmeringen
. Unntaket er i tilfeller der
omformer ikke kobler til
automatisk etter overbelastning
Trykk da på rød stopp/rst knapp

Slå på fjernkontrollen med grønn
bryter/lås oppe til høyre- Sjekk at
den røde nødstoppen er ute.
Kontrollen aktiveres ved å trykke
på den grønne knappen nede til
venstre.
Trykk på knappen oppe til høyre
for inn, og til venstre for utkjøring
av wire.
Obs: Ved wirebelastning
på over 400 kg ikke kjør ut
wire raskere enn 80 hz.
Bremsevirkningen kan
svikte!

Trykk nede til høyre for hastighet
opp og til venstre for hastighet
ned.

Produsert av Toolfarm AS post@toolfarm.no tlf.46948802

Ytelse: Løftekraft vil variere fra 200
til 700 kg alt etter trommelhastighet
og diameter. Ved for eks. 60m 6
mm wire inne på trommelen og 10
m/min (50hz)vil kraften være ca 400
kg.
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