
Sähkökäyttöinen vetovinssi 
kestomagneettimoottorilla 

1250 kg 

 

 

 

 
 

Asennus- ja käyttöohjeet 

 
Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa!  

Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 

Read these instructions carefully before using! 
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Esittely 
 
Kiitos päätöksestäsi ostaa tämä 1250 kg sähkökäyttöinen vetovinssi. Lue nämä käyttöohjeet 

huolellisesti läpi ennen laitteen asennusta ja sen käyttöönottoa. 

 

Yleiskuvaus 
 

Sähkövinssi on varustettu kestomagneettimoottorilla ja se on tarkoitettu ajoittaiseen yleiskäyttöön. 

Tätä vinssiä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai nostolaitteistokäyttöä varten eikä valmistaja näin ollen 

takaa sen soveltuvuutta tämänkaltaiseen käyttöön. Vapaakelauskytkin toimii vetämällä ja 

kääntämällä nuppia, joka vapauttaa vaihteen vapaalle sallien vaijerin näin kelautua ulos ilman 

sähkövirran tarvetta. Vetolevy pelkistää takaiskua ja venymistä vaijerin uloskelautumisen aikana. 

 

Yleiset turvallisuusohjeet 
 

     
Käytä suojalaseja! Käytä kuulosuojaimia! Käytä suojahanskoja! Käytä koko naaman 

peittävää maskia, jos 

työtä tehdessä irtoaa 

metalli- tai puulastuja! 

Käytä pöly- tai 

hengityssuojainta, jos 

työskentelet pölyisessä 

ympäristössä! 

 

1. Älä koskaan käytä vinssiä henkilönostoon tai nosta kuormia ihmisten yläpuolella. Älä nosta 

kohteita pystysuoraan. Vinssi on tarkoitettu vain vaakasuoraa nostokäyttöä varten. 

 

2. ÄLÄ YLIKUORMITA VINSSIÄ. YLI 450 KG:N 

KUORMIA VARTEN SUOSITTELEMME 

KÄYTTÄMÄÄN VALINNAISTA VÄKIPYÖRÄÄ 

VAIJERIKAAPELIN KAKSOISREITITTÄ-

MISEKSI (Kts. Kuva 1).  

 

3. Älä yritä vetää raskaita kuormia pitkäkestoisesti. 

Sähkövinssi on tarkoitettu vain jaksoittaiseen 

käyttöön ja sitä ei tulisi käyttää jatkuvakäyttöisesti. 

Vetotoimenpiteen kesto tulisi pitää niin alhaisena 

kuin mahdollista. Jos vinssimoottori kuumenee 

(kosketushuomio), pysäytä vinssi välittömästi ja anna 

sen jäähtyä useiden minuuttien ajan. Älä koskaan suorita vetonostoa yli minuutin ajan 

nimelliskuormalla. 

 

4. ÄLÄ KOSKAAN KELAA VAIJERIKAAPELIA KELAN YMPÄRILLE ALLE 5 

KIERROSTA koska vaijerikaapelin päätykiinnike EI kestä täyden kuorman rasitusta. 
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5. VÄLTÄ JATKUVAA VETOA ÄÄRIMMÄISISSÄ KULMISSA 

koska tämä aiheuttaa vaijerikaapelin kasaantumisen kelan toiseen 

päähän (Kuva 2). Tämä voi lisäksi aiheuttaa vaijerikaapelin 

jumiutumisen kelalle jonka seurauksena joko vaijeri tai vinssi voi 

vaurioitua. 

 

6. VARMISTA, ETTÄ MOOTTORILIITTIMIEN VÄLINEN 

SYÖTTÖJÄNNITE ON AINA 12 VDC TAI 24 VDC. TÄMÄ 

VARMISTAA ETTÄ MAKSIMI NIMELLISVETOSUUNTA 

SAAVUTETAAN KÄYTÖN AIKANA. OTA HUOMIOON MYÖS, ETTÄ 

NIMELLISVETOSUUNTA SAAVUTETAAN VAIN VAIJERIKAAPELIN 

KELAUTUESSA ENSIMMÄISEN KIERROKSEN KELAN YMPÄRILLE KUORMAA 

VEDETTÄESSÄ. 

 

7. ÄLÄ KOSKAAN KIINNITÄ VAIJERIA TAKAISIN 

ITSEENSÄ sen vaurioitumisen välttämiseksi. Käytä 

ainoastaan nailonsilmukkaa (Kuva 3). 

 

8. Varmista, että vinssi on kiinnitetty ajoneuvoon tai muuhun 

kohteeseen ennen käyttöä. 

 

9. Kuormaa siirrettäessä, kelaa vaijeria hitaasti kunnes se on 

kireällä. Pysäytä ja tarkasta vinssin liitokset. Varmista, että 

koukku on sijoitettu oikein paikalleen. Nailonsilmukkaa 

käytettäessä tarkasta sen kiinnitys kuormaan.  

 

10. On suositeltavaa asettaa raskas peite tai vaate vaijerin päälle päätykoukun läheisyyteen 

raskaita kuormia vedettäessä (Kuva 3). Mikäli vaijerissa esiintyy ongelmia, vaate toimii 

vaimentimena ja estää vaijerin iskeytymistä taaksepäin.  

 

11. Älä siirrä ajoneuvoasi vinssin auttamiseksi kuorman vedon aikana. Vinssin ja ajoneuvon 

yhdistelmä kuorman vedossa voivat ylikuumentaa vaijerin sekä itse vinssin. 

 

12. ÄLÄ KOSKAAN TYÖSKENTELE KUORMASSA OLEVAN VINSSIKELAN 

YLÄPUOLELLA TAI SEN LÄHEISYYDESSÄ. (PYSYTTELE VÄHINTÄÄN 1.5 M 

PÄÄSTÄ VINSSISTÄ SEN OLLESSA KÄYTÖSSÄ.) 

 

13. ÄLÄ KOSKAAN KULJE VAIJERIN YLÄ- TAI ALAPUOLELTA SEN OLLESSA 

KUORMITUKSESSA.  

 

14. Kun vinssiä käytetään kuorman siirtämiseen tai liikuttamiseen, kytke ajoneuvon vaihde 

vapaalle, aseta pysäköintijarru päälle ja kiilaa kaikki pyörät. Ajoneuvon moottorin tulisi olla 

käynnissä vinssin käytön aikana. Jos vinssillä suoritetaan raskaita tehtäviä ajoneuvon 

moottorin ollessa sammutettuna, akun teho ei ehkä riitä moottorin 

uudelleenkäynnistämiseksi. 

 

15. ÄLÄ KOSKAAN VAPAUTA VAPAAKELAUSKYTKINTÄ VINSSIN OLLESSA 

KUORMITUKSESSA.  
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16. Irrota kuorma vinssin käytön jälkeen. Älä päästä vaijeria kiristymään enää. 

 

17. Pysyttele aina poissa vaijerin, koukun ja vinssin tieltä. 

 

18. TARKASTA VAIJERIKAAPELI JA LAITTEISTO SÄÄNNÖLLISESTI. JOS VAIJERI 

ON KULUNUT TAI SEN SÄIKEET OVAT KATKENNEET ON VAIJERI 

VAIHDETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. KÄYTÄ VAIN VALMISTAJAN HYVÄKSYMIÄ, 

KYTKIMIÄ, KAUKO-OHJAIMIA JA LISÄVARUSTEITA. KÄYTÄ PAKSUJA 

NAHKAKÄSINEITÄ VAIJERIN KÄSITTELYN AIKANA. ÄLÄ PÄÄSTÄ VAIJERIA 

LIUKUMAAN PALJAIDEN KÄSIEN VÄLISTÄ. 

 

19. Pysyttele aina poissa vaijerin, koukun ja vinssin tieltä vinssin käytön aikana. Älä koskaan 

laita sormiasi nostokoukkuun. Mikäli sormesi jäävät puristukseen koukun väliin voi 

seurauksena olla sormen menetys. Käytä aina vetohihnaa kun ohjaat vaijeria sisään- tai 

ulospäin.  

 

20. Vinssin käytön jälkeen, kelaa vaijeri kireästi kelan ympärille. 

 

21. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VINSSIÄ ALKOHOLIN, LÄÄKKEIDEN TAI MUIDEN 

HUUMAAVIEN AINEIDEN ALAISUUDESSA. Ole aina valppaana vinssin käytön aikana.  

 

22. Käytä silmä- ja kuulosuojaimia. Käytä aina iskunkestäviä suojalaseja. Käytä koko kasvoja 

peittävää maskia silloin jos työskentelet metalli- ja puulastuja tuottavan toimenpiteen 

parissa. Käytä pöly- tai hengityssuojainta jos työskentelet paikassa missä on metalli-, puu- 

tai muuta kemiallista pölyä tai höyryä. 

 

23. ÄLÄ KOSKAAN TYÖSTÄ TAI HITSAA VINSSIÄ TAI SEN OSIA. Tämänkaltaiset 

muutokset voivat aiheuttaa muutoksia vinssin rakenteeseen heikentäen sitä, tämän 

seurauksena voi takuu mitätöityä.  

 

24. Tee vinssin huoltotoimenpiteet säännöllisesti. 
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Asennus 
 

Asiallinen asennus on tarpeellinen vinssin asianmukaiseen toimintaan. 

 

1. Kiinnitä vinssi ajoneuvoon tai vastaavaan kohteeseen käyttämällä mukana toimitettuja 

M8 x 30 ruuvia, lukkoaluslevyä ja sileää aluslevyä. Muita vastaavia ruuveja voi myös 

käyttää. 

 

VAROITUS! Tämä vinssi on asennettava niin, että vaijerikaapeli tulee kelan alta. Virheellinen 

asennus voi vahingoittaa vinssiä ja takuu mitätöityy. 

 

2. Reititä kaksi johtoliitintä kytkimestä 

moottoriin ja vastaavasti akkuun. Kytke 

punainen johto 12 V akun positiiviseen (+) 

liitäntään ja vihreä (tai musta) johto 

negatiiviseen (-) liitäntään. Kytke loput kaksi 

johtoa sähkövinssin moottorin liitäntään 

(Kuva 4). 

 

3. Tarkasta kelan pyörimissuunta:  

Vedä ja käännä kytkimen nuppi OFF-

asentoon (kela pääsee pyörimään vapaasti). 

Vedä vaijeria ulos kelasta ja lukitse tämän jälkeen kytkin kääntämällä nuppi IN-

asentoon. Paina kahvan ”CABLE IN”-painiketta. Jos vaijeri kelautuu uudelleen takaisin, 

on asennus kytketty oikein. 

Muussa tapauksessa vaihda moottoriin kytketyn johdon paikkaa ja toista yllämainitut 

toimenpiteet uudelleen. 

 

Käyttö 
 

1. Vedä ja käännä kytkimen nuppi OFF-asentoon, jotta kela pääsee pyörimään vapaasti sitä 

käsillä pyörittäen. 

 

2. Tartu vaijerin asennuskoukkuun ja vedä vaijerikaapelia ulos tarvittavan pituuden verran 

käyttämällä vetohihnaa. Kiinnitä tämän jälkeen vedettävä kohde koukkuun.       

 

VAROITUS! Tarkasta että kelalla on vaijerikaapelia vähintään 5 kierrosta ennen  

vinssin käyttöä.  

 

3. Lukitse kytkin kääntämällä nuppi IN-asentoon.     

 

VAROITUS! Kytkimen täytyy olla lukittu täydellisesti ennen vinssin käyttöä. Älä koskaan 

lukitse kytkintä kelan pyöriessä. Kytkimen nuppi on tehtaalla täysin säädetty ja pysyvästi lukittu 

paikalleen kierrelukituksella. Älä yritä säätää nuppia uudelleen. 
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4. Paina kahvan ”CABLE IN”-painiketta vaijerin kelautumiseksi takaisin. Paina ”CABLE 

OUT”-painiketta vaijerin suunnan vaihtamiseksi. Odota kunnes moottori on täysin 

pysähtynyt ennen suunnan vaihtamista. 

 

5. Kun työ on suoritettu loppuun, kelaa vaijerikaapeli takaisin kelalle. 

 

 

Huolto 
 

1. Tarkasta säännöllisesti kiinnityspulttien kireydet sekä sähköliitännät. Poista kaikki 

sähköliitäntöihin mahdollisesti kerääntyneet lika- tai ruostejäämät.  

 

2. Älä yritä purkaa vaihteistoa. Purkaminen aiheuttaa takuun mitätöitymisen. Korjaukset tulisi 

suorittaa vain valmistajan tai jälleenmyyjän valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.  

 

3. Vaihteisto on tehdasvoideltu kuumankestävällä litiumrasvalla. Vinssin sisäistä voitelua ei 

tarvita.  

 

 

Vaijerikaapelin vaihto 
 

1. Lukitse kytkin kääntämällä nuppi IN-asentoon. 

 

2. Kun asennat uutta vaijerikaapelia kelalle, aseta 

se aukon oikeaan päähän (Kuva 5). Kiristä 

asetusruuvi huolellisesti.  

 

3. Käynnistä vinssi ja kelaa vaijerikaapeli takaisin 

kelalle. 

 

 

HUOMIO! Korvaa aina vaurioitunut vaijerikaapeli valmistajan samankaltaisella varaosalla. 
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Vianetsintä 
 

Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide 

Moottori ei käynnisty tai pyörii 

vain yhteen suuntaan 

- Kytkin ei toimi 

- Johdot vaurioituneet 

tai liitäntä on heikko 

- Moottori on viallinen  

- Vaihda kytkin 

- Tarkasta kaikki liitännät 

- Vaihda tai korjaa moottori 

Moottori käy mutta kela ei pyöri - Kytkin ei ole lukittuna - Lukitse kytkin 

Moottori käy riittämättömällä 

teholla tai kuormanopeudella 

- Akku on heikko 

- Moottori on viallinen 

- Lataa tai vaihda akku 

- Tarkasta akkuliitännät syöpymisen 

varalta. Puhdista tarvittaessa. 

- Tarkasta ja puhdista liitännät 

- Vaihda tai korjaa moottori 

Moottori ylikuumenee 

- Vinssin käyttöaika 

liian pitkäkestoinen 

- Moottori on viallinen 

- Anna vinssin jäähtyä säännöllisesti 

- Vaihda tai korjaa moottori 
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MÖNKIJÄNVINSSI, TEHORELEEN KYTKENTÄKAAVIO DAR 1028 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOMIO: Johtimien värit on kuvattu alkuperäisen kytkennän 
mukaan. Värit eivät kaikilta osin vastaa napaisuutta. 

M 
 

-  AKKU  + 

VINSSIN KYTKIN 

Tuomo Kangastupa
Tekstiruutu
12 V 70/100 A

Tuomo Kangastupa
Tekstiruutu
12 V 70/100A
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Vinssin varaosat (Räjäytyskuva) 
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Tekniset tiedot 
 

Yksikuormainen nimellisvetokuorma   1250 kg  

 

Moottori Kestomagneetti 12 VDC moottori 

0,8kW/1,0hv 

 

Vaihteen alennussuhde   153:1 

 

Jarrutus    Mekaaninen ja dynaaminen  

 

Kelan halkaisija   31,5 mm 

 

Kelan pituus    73 mm 

 

Kokonaismitat   285 mm (L) x 105 mm (D) x 103 mm (H) 

 

Asennuspultin kuvio   79,3 mm 

 

Paino    8,5 kg 

 

 

Kuormanopeus ja moottorin virta (ensimmäinen kerros) 

 

Kuorman veto kg 0 227 454 680 907 1133 

Nopeus m/min 4,2 3,6 3,0 2,4 2,1 1,5 

Moottorin virta A 20 30 55 75 100 120 

 

 

 Kuorman veto ja vaijerikaapelin kapasiteetti 

 

Kaapelikerros 1 2 3 4 5 6 7 

Nimelliskuorman veto/kerros kg 1 133 906 740 620 540 470 420 

Vaijerikaapelin 

kapasiteetti/kerros 
m 1,2 2,0 4,3 6,8 9,5 12,5 15 
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YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

Tuotteen pakkausta hävitettäessä sekä tuotetta käytöstä poistettaessa noudata materiaalista riippuen 

paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita.  

 

 

TAKUU 
 

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 

 

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta materiaali- ja 

valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 

 

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 

lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 

 

Takuu raukeaa, mikäli laite on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu.  

 

Takuu ei ole voimassa ammatti- tai vuokrauskäytössä. 

 

Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä 

käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään 

välillisiä kustannuksia. 

 

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 

   

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 

 

 

 

 

Tämä käyttöohje on käännös alkuperäisestä. 
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EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 

 

Eu-maahantuoja:  Veljekset Keskinen Oy 

  Onnentie 7 

  63610 TUURI 

 

Vakuutamme, että:  Laite: Sähkökäyttöinen vetovinssi 

  Tyyppikoodi: DAR1028 

 

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC ja 92/31/EEC 

ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN55014-1:2001, EN55014-2:2001, 

EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:2001, EN61000-6-4:2001 ja EN61000-6-2:2001. 

 

 

3.6.2010 




