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Instruktionsbok i orginal

INSTRUKTIONSBOK UTVÄXLAD BANDSPÄNNARE

www.olofsfors.se    Tel 0930-311 40    Olofsfors 11, 914 91 Nordmaling, Sverige

O
kt

ob
er

 2
01

9 
SW

E



Symbolförklaring

Varning! 
Bandspännaren kan vara farlig. Slarvigt eller felaktigt användande 
kan resultera i allvarliga skador. Läs igenom instruktionsboken 
noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Klämrisk 
Vid användande av bandspännaren uppkommer klämrisker.

Instruktionsbok
Läs igenom instruktionsboken noggrant och förstå innehållet 
innan du använder maskinen.

Skyddskor
Använd alltid skyddsskor med stålhätta och halkfri sula.

Skyddshjälm
Använd alltid godkänd skyddshjälm.

Skyddsglasögon
Använd alltid skyddsglasögon eller visir vid rengöring.

Skyddshandskar
Använd alltid skyddshandskar. 

Varselväst
Använd alltid varselväst i närhet av basmaskinen.



Försäkran om överensstämmelse



Beakta basmaskinens riskområde.

Klämrisk kring Bandspännaren och banden. Placera ej arm/hand inne i bandet 
under uppspänning. Använd förlängaren. Att använda denna spännare till andra 
band än Olofsfors är ej tillåtet då det kan uppstå felaktiga belastningar som kan 
skada växeln.

Riskområde.

Monteringsfel, läs och förstå 
monteringsanvisningarna för band 
innan du använder maskinen.

Varning för att bandet kan fastna 
vid uppdragning över hjulen.

Säkerhetsföreskrifter



Överbelasta inte växel, max ingående moment är 14Nm, skador 
på spindel kan uppstå. Använd ej slagande mutterdragare.

Att klippa plåtband vid uppackning bör göras med stående band 
på plant underlag, för att undvika risken att bandet rullar iväg.

Använd skyddshandskar,

skyddsglasögon och skyddsskor.

Denna maskin får ej användas för annat än att spänna Olofs-
fors AB:s Boggiband, i enlighet med montering/demonterings-
anvisning (se sid 10).

Försäkra dig om att du har ögonkontakt med basmaskinens 
förare innan du närmar dig basmaskinen.

Använd  skyddsglasögon och  skyddshandskar vid rengöring.

Säkerhetsföreskrifter

Var uppmärksam på basmaskinens mobilitet. 

Använd varselväst, skyddshjälm och skyddsskor. 



Ta bort M10 skruvarna (13) som håller T-klon och för ned den valda varianten av T-klo i spåret. 
Montera och dra åt M10 skruvarna (13).
Gänga på den valda L-klon på spindeln (11).
Montera förlängaren på en skruvdragare eller en borrmaskin som kan förhindras från att över- 
belasta bandspännaren. Observera att maximalt ingående moment är 14 Nm. Olofsfors AB  
rekommenderar en skruvdragare/borrmaskin med slirspärr.

Den utrustning som behövs förutom bandspännarkittet är:
Den rekommenderade personliga skyddsutrustningen 
M10 verktyg (NV=16 mm)
M12 verktyg (NV=19mm) (endast ECO-K)
M14 verktyg (NV=22 mm)
M20 verktyg (endast för OF Profil) (NV=30 mm)
Skruvdragare eller borrmaskin med slirspärr.
Spännband 
Hammare
Avbitare
Spett
Lyftkran

Montering av utväxlad bandspännare

T-klor

L-klor



"

Klipp plåtbanden när rullarna är stående på plant underlag och tippa sedan rullen med 
lyftkranen. Lägg sedan ut boggiebanden rakt.

Ta sedan bort alla bandlås i ändarna, Olofsfors AB rekommenderar att så många långa bandlås 
som möjligt sätts in. 
Anpassa längden på boggiebandet genom att välja långa, medium eller korta bandlås alternativt 
plocka bort tvärjärn.

OBS! Var försiktig, dagens skruvdragare är väldigt kraftiga. Hugger det fast, kan den vrida 
handen ur led eller skada växeln, så kör alltid med slirspärren inkopplad på skruvdragaren. 
Observera växelns max tillåtna ingående moment är 14 Nm.

Monteringsanvisning Boggieband

Långt Medium 

Ta bort en länk 
och ett tvärjärn. 

Medium 

Kort

Kort Långt

Medium



Monteringsinstruktion

Montera sträckaren på tvärjärnen underifrån. Se till att sträckaren 
hamnar mitt på tvärjärnen. OBS: Om däcken är nya så underlättar det 
monteringen betydligt, om man först fuktar dom. Det kan även behövas 
att man hjälper till att styra upp bandet från kortsida mot ovansida.  

5.

Kör sakta framåt tills byglarna hamnar mitt emellan 
de båda hjulen.4.

När bandet ligger på boggien så skall de två lösa 
ändarna vara som på bilden.2.

När byglarna börjar lossa så plocka bort dem ur bandet.7.

Använd sedan skruvdragare med förlängaren för 
att spänna bandet med. Monteringsverktyg – sträckare –  
med skruv. (Bilden visar manuell spännare). 

6.

Montera in de två byglarna från utsidan av bandet.3.

Fäst sedan ett spännband runt det yttersta tvärjärnet, 
lägg sedan spännbandet över däcken och kör över 
spännbandet med boggin och dra upp banden. 

1.



Skruva lös bandlåsplattorna och knacka ut bandlåsbyglarna med ett spett eller 
liknande. Se till att du är utanför riskzonen och kör bort maskinen från boggibanden.

Demonteringsanvisning Boggiband

Monteringsinstruktion

Ta loss verktyget. Korrekt spänning är när nedhänget 
mellan däcken är max 50 mm.11.

Sätt i bulten ovanifrån. Detta för att inte muttern 
skall hamna mot mark vid körning och skadas.10.

Montera sedan dit plattan.9.

Fortsätt med att sträcka bandet tills ni kan montera 
passande bandlås.8.



Spindel – rakhet
Kontrollera om Spindeln har böjt sig pga överbelastning.
Rengöring av spindel
Spindeln skall borstas ren och fettas in på nytt om den blivit smutsig.
Använd handskar och skyddsglasögon vid borstning av spindeln.
Kontrollera att inga sprickor finns i växel eller klor
Om det finns sprickor i växel eller klor skall dessa kasseras.
Kontrollera att det är rät vinkel på byglarna
Om klorna har böjt sig så skall de kasseras.
Kontrollera spel i växel
Maximalt spel på ingående axel som får förekomma är 45°.
Är spelet större än detta så skall växeln kasseras.
Kontrollera att M20 skruven går lätt (OF-band)
Om M20 skruven går trögt i gängorna så bör denna bytas ut 
snarast så att skruven ej förstör klon.

Underhåll

Rätt Fel



Art.nr Benämning  
035-489400 Packad väska med växel
035-489410 ECO klo set
035-489420 OF klo set
035-489450 KovaX klo set
035-489430 Baltic klo set
035-489440 U
035-489470 EVO 
035-489357 EX
035-489520 CoverX
035-489300 Växel
035-489390 Förlängare special
035-489370 Fett special
035-489375 Borste
035-489360 Väska med inredning
035-489380 Skruv M20 special
035-470130 Bygel

Kontakt:
Kundservice 
+46 (0)930 31140 eller order@olofsfors.se

Tekniska data
Vikt, spännare utan klor 10 kg
Vikt, spännare med klor max  15 kg 

Max tillåtet ingående  
vridmoment på växel 14 Nm
Max utgående dragkraft 3000 kg

Min användningstemp - 30 °C
Dimension, ingående  
tapp till växel: NV 16 mm

Reservdelslista 

Teknisk data

Klor finns till: 
ECO
OF
KovaX
Baltic
U
EVO
EX
CoverX
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