
Eldriven dragvinsch 
med permanentmagnetmotor 

1 250 kg 

 

 

 

 
 

Monterings- och 

bruksanvisning 

 
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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Presentation 
 
Tack för att du köpte den här eldrivna dragvinschen för 1 250 kg. Läs igenom dessa 

bruksanvisningar noggrant innan du monterar och använder anordningen. 

 

Översikt 
 

Den här eldrivna vinschen är utrustad med en permanentmagnetmotor och är avsedd för allmänt 

bruk. Vinschen är inte avsedd för användning inom industrin eller som lyftanordning och 

tillverkaren garanterar därför inte dess lämplighet för den typen av användning. Du frikopplar 

genom att dra eller vrida knoppen på frikopplingshandtaget så att vajern löper ut utan att förbruka 

el. Dragskivan förhindrar bakslag och uttänjning när vajern matas ut. 

 

Allmänna säkerhetsanvisningar 
 

     
Använd 

skyddsglasögon! 
Använd hörselskydd! Använd 

skyddshandskar! 
Använd heltäckande 

ansiktsmask om metall- 

eller träflis produceras 

under arbetet! 

Använd damm- eller 

andningsskydd om du 

arbetar i dammig miljö! 

 

1. Använd aldrig vinschen för personlyft eller för att lyfta last ovanför människor. Lyft inte 

föremål lodrätt. Vinschen är endast avsedd för vågräta lyft. 

 

2. ÖVERBELASTA INTE VINSCHEN. FÖR 

LAST ÖVER 450 KG REKOMMENDERAR VI 

ANVÄNDNING AV ETT EXTRA BLOCK FÖR 

VAJERKABELN (se Bild 1).  

 

3. Försök inte dra tunga last under en längre stund. 

Elvinschen är endast avsedd för tillfälligt bruk 

och bör inte användas under längre perioder. 

Dragningen bör ske under så kort tid som möjligt. 

Om vinschmotorn upphettas (beröringsvarning), 

stoppa vinschen omedelbart och låt den svalna 

under flera minuter. Utför aldrig draglyft med 

nominell belastning under längre tid än en minut. 

 

4. VRID ALDRIG VAJERKABELN MINDRE ÄN 

5 VARV RUNT TRUMMAN eftersom vajerns ändfäste INTE klarar belastningen av den 

totala lasten. 
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5. UNDVIK STÄNDIGT DRAG I EXTREMA VINKLAR eftersom 

det kan medföra att vajern samlas i andra änden av trumman 

(Bild 2). Vilket i sin tur kan medföra att vajern fastnar på 

trumman och kan leda till att vajern eller vinschen skadas. 

 

6. KONTROLLERA ATT MATNINGSSPÄNNINGEN MELLAN 

MOTORANSLUTNINGARNA ALLTID ÄR 12 V DC ELLER 

24 V DC. DETTA FÖRSÄKRAR ATT MAXIMAL NOMINELL 

DRAGRIKTNING UPPNÅS UNDER DRAGNINGEN. 

OBSERVERA ÄVEN ATT DEN NOMINELLA 

DRAGRIKTNINGEN UPPNÅS ENDAST UNDER DET FÖRSTA VARVET DÅ 

VAJERN DRAS RUNT TRUMMAN VID DRAGNING AV LASTEN. 

 

7. För att undvika att vajern skadas, KOPPLA ALDRIG 

TILLBAKA VAJERN I SIG SJÄLV. Använd endast 

nylonöglan (Bild 3). 

 

8. Kontrollera att vinschen är monterad på fordonet eller annat 

föremål innan igångsättningen. 

 

9. När du ska dra en last, dra vajern långsamt tills den är spänd. 

Stoppa och kontrollera vinschfästena. Kontrollera att kroken 

är korrekt fastsatt. Om du använder nylonögla, kontrollera 

dess fastsättning i lasten.  

 

10. Vi rekommenderar att du placerar ett tungt täcke eller plagg på vajern intill ändkroken när 

du drar tunga laster (Bild 3). Om det uppstår problem med vajern fungerar plagget som en 

dämpare och förhindrar att vajern slår bakåt.  

 

11. Flytta inte ditt fordon för att hjälpa vinschen medan den drar lasten. Samarbetet mellan 

vinschen och bilen kan leda till överhettning av vajern och själva vinschen. 

 

12. ARBETA ALDRIG OVANFÖR EN VINSCH SOM ÄR I ARBETE, ELLER I DESS 

NÄRHET. (HÅLL DIG PÅ MINST 1,5 M AVSTÅND FRÅN VINSCHEN NÄR DEN ÄR 

IGÅNG.) 

 

13. GÅ ALDRIG ÖVER ELLER UNDER EN VAJER SOM ÄR I BELASTNING.  

 

14. När vinschen används för flyttning av en last, lägg fordonets växel i friläge, lägg i 

parkeringsbromsen och sätt en kil vid varje hjul. Fordonets motor bör vara igång medan 

vinschen används. Om vinschen används för tunga uppgifter medan fordonets motor är 

avstängd, kanske batterieffekten inte räcker till för omstart av motorn. 

 

15. SLÄPP ALDRIG FRIKOPPLINGSHANDTAGET MEDAN VINSCHEN ÄR UNDER 

BELASTNING.  
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16. Lossa lasten när du är färdig med vinschen. Låt inte vajern spännas igen. 

 

17. Håll dig alltid undan från vajern, kroken och vinschen. 

 

18. KONTROLLERA VAJERN OCH ANORDNINGEN REGELBUNDET. OM VAJERN ÄR 

SLITEN ELLER DESS TRÅDAR HAR GÅTT AV MÅSTE DEN OMEDELBART 

BYTAS UT. ANVÄND ENDAST SÅDAN ANSLUTNING, FJÄRRSTYRNING OCH 

EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN GODKÄNT. ANVÄND KRAFTIGA 

SKINNHANDSKAR NÄR DU HANTERAR VAJERN. LÅT INTE VAJERN GLIDA 

MELLAN BARA HÄNDER. 

 

19. Håll dig alltid undan från vajern, kroken och vinschen medan vinschen är igång. För aldrig 

in fingrarna i lyftkroken. Om dina fingrar fastnar i kroken kan det leda till förlust av 

fingrarna. Använd alltid draglina när du för vajern inåt eller utåt.  

 

20. Rulla upp vajern hårt runt trumman efter att du använt vinschen. 

 

21. ANVÄND ALDRIG VINSCHEN OM DU ÄR PÅVERKAD AV ALKOHOL, 

LÄKEMEDEL ELLER DROGER. Var alltid uppmärksam medan du använder vinschen.  

 

22. Använd ögon- och hörselskydd. Använd alltid slagtåliga skyddsglasögon. Använd 

heltäckande ansiktsmask om metall- eller träflis produceras under arbetet. Använd damm- 

eller andningsskydd om du arbetar på platser med damm eller ångor från metall, trä eller 

andra kemikalier. 

 

23. BEARBETA ELLER SVETSA ALDRIG VINSCHEN ELLER DESS DELAR. Den typen 

av ändringar kan medföra ändringar i vinschens konstruktion och försvaga den, vilket kan 

leda till att garantin inte gäller.  

 

24. Serva vinschen regelbundet. 
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Montering 
 

En ändamålsenlig montering är nödvändig för att vinschen ska fungera som avsett. 

 

1. Montera vinschen på ett fordon eller motsvarande föremål med hjälp av medföljande M8 

x 30 skruvar, låsbrickor och släta brickor. Andra motsvarande skruvar kan också 

användas. 

 

VARNING! Den här vinschen ska monteras så att vajern kommer ut under trumman. Felaktig 

montering kan skada vinschen och garantin förfaller. 

 

2. Dra två kablar från kopplingen till motorn och 

motsvarande till batteriet. Anslut röd sladd 12 V 

till batteriets positiva (+) pol och grön (eller 

svart) till den negativa (-) polen. Anslut de andra 

två kablarna till elvinschens motorkontakter 

(Bild 4). 

 

3. Kontrollera trummans rotationsriktning:  

Dra och vrid kopplingsknappen till OFF-läget 

(trumman snurrar obehindrat). Dra ut vajern från 

trumman och lås därefter kopplingen genom att 

vrid knappen till IN-läget. Tryck på handtagets ”CABLE IN”-knapp. Om vajern snurra 

tillbaka har monteringen gjorts korrekt. 

I annat fall byter du plats på kabeln till motorn och upprepar ovanstående 

tillvägagångssätt igen. 

 

Användning 
 

1. Dra och vrid kopplingsknappen till OFF-läget så att trumman kan snurras obehindrat med 

händerna. 

 

2. Ta tag i vajerns anslutningskrok och dra ut vajern i önskad längd med hjälp av draglina. Sätt 

därefter kroken i föremålet som ska vinschas.       

 

VARNING! Kontrollera att det finns minst 5 varv vajer på trumman innan  

du sätter igång vinschen.  

 

3. Lås kopplingen genom att vrida knappen till IN-läget.     

 

VARNING! Kopplingen måste vara helt låst innan vinschen används. Lås aldrig kopplingen 

medan trumman roterar. Kopplingsknappen är helt fabriksinställd och fastlåst på plats med 

twistlås. Försök inte justera om knappens inställning. 

 

4. Tryck på handtagets ”CABLE IN”-knapp för att snurra tillbaka vajern. Tryck på knappen 

”CABLE IN” för att ändra vajerns riktning. Vänta tills motorn har stannat helt innan du 

ändrar riktningen. 
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5. När arbetet har avslutats, snurra upp vajern på trumman igen. 

 

 

Underhåll 
 

1. Kontrollera regelbundet monteringsbultarnas åtdragning och elanslutningarna. Avlägsna alla 

eventuella rester av ansamlad smuts och rost.  

 

2. Försök inte demontera växellådan. Demontering medför att garantin förfaller. Reparationer 

får endast utföras av tillverkaren eller återförsäljaren auktoriserad serviceverkstad.  

 

3. Växellådan är fabrikssmord med värmetåligt litiumfett. Vinschen behöver inte smörjas 

invändigt.  

 

 

Byte av vajer 
 

1. Lås kopplingen genom att vrida knappen till IN-läget. 

 

2. När du sätter en ny vajer på trumman, placera 

den i öppningens högra änder (Bild 5). Dra åt 

monteringsskruven ordentligt.  

 

3. Starta vinschen och snurra tillbaka vajern på 

trumman. 

 

 

OBSERVERA! Ersätt alltid skadad vajer med en likvärdig reservdel från tillverkaren. 
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Felsökning 
 

Problem Möjlig orsak Reparationsåtgärd 

Motorn startar inte eller roterar 

endast i en riktning 

- Kopplingen fungerar 

inte 

- Skadade kablar eller 

svag anslutning 

- Motorn är skadad  

- Byt koppling 

- Kontrollera alla anslutningar 

- Byt ut eller reparera motorn 

Motorn går men trumman snurrar 

inte 
- Kopplingen är inte låst - Lås kopplingen 

Motorn går med otillräcklig effekt 

eller med belastad hastighet 

- Batteriet är svagt 

- Motorn är skadad 

- Ladda eller byt batteri 

- Kontrollera batteripolerna efter 

rost Rengör vid behov. 

- Kontrollera och rengör 

anslutningarna 

- Byt ut eller reparera motorn 

Motorn överhettas 

- För långvarig 

användning av vinschen 

- Motorn är skadad 

- Låt vinschen svalna regelbundet 

- Byt ut eller reparera motorn 
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Vinschens reservdelar (sprängskiss) 
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Tekniska data 
 

Nominell dragkraft    1 250 kg  

 

Motor Permanentmagnet 12 V DC motor 0,8 

kW/1,0 hk 

 

Nedväxlingsförhållande   153:1 

 

Broms    Mekanisk och dynamisk  

 

Trummans diameter   31,5 mm 

 

Trummans längd   73 mm 

 

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

 

Monteringsskruv   79,3 mm 

 

Vikt    8,5 kg 

 

 

Vinschhastighet och motorström (första varvet) 

 

Vinschning kg 0 227 454 680 907 1133 

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

Motorström A 20 30 55 75 100 120 

 

 

 Vinschning och vajerns kapacitet 

 

Kabelvarv 1 2 3 4 5 6 7 

Nominell lastvinschning/varv kg 1 133 906 740 620 540 470 420 

Vajerns kapacitet/varv m 1,2 2,0 4,3 6,8 9,5 12,5 15 
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MILJÖSKYDD 
 

Vid kassering av produktförpackningen och uttjänta produkter, följ de lokala föreskrifterna för 

deponering och återvinning.  

 

 

GARANTI 
 

Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. 

 

Importören ansvarar för ersättning av icke fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- 

och tillverkningsfel, om de vid en undersökning konstateras felaktiga. 

 

I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel. 

Produkten återlämnas i sin helhet tillsammans med en beskrivning av felet. 

 

Garantin gäller inte om anordningen har öppnats, delar bytts ut, den har reparerats eller dess 

uppbyggnad modifierats.  

 

Garantin gäller inte vid yrkes- eller uthyrningsanvändning. 

 

Garantin täcker inte skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning 

eller felaktig hantering. Garantin täcker inte transport, transportskador eller några indirekta 

kostnader. 

 

Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören. 

   

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

 

Importör: VKO FIN-63610 

 

 

 

 

Den här bruksanvisningen är en översättning av originalet. 
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV 
 

 

EU-importör:  Veljekset Keskinen Oy 

  Onnentie 7 

  63610 TUURI 

 

Vi försäkrar att:  Utrustning: Eldriven dragvinsch 

  Typkod: DAR1028 

 

uppfyller kraven enligt följande direktiv: 98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC och 92/31/EEC 

och uppfyller följande samordnade standarder: EN55014-1:2001, EN55014-2:2001,  

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

 

3.6.2010 


