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1 Inledning
1.1 Användningsområde och syfte
ErGoThruster TT(omnämns ETT) är avsedd som hjälpmedel vid dragning av
husvagnar, släpvagnar, båtvagnar eller liknande, kopplade och framförda på det sätt
som behandlas i denna bruksanvisning.
ETT är framtagen för att på ett säkert och smidigt sätt underlätta arbetet med att
flytta tunga vagnar. ETT kräver inget körkort eller förarbevis.
ETT är konstruerad och tillverkad i Sverige av We-Make AB.
1.2 Använda symboler, skyltning

1.
2.

Beskrivning av skyltar

3.

1. Instruktion för aktivering av diffspärr.
2. Varning! Använd endast medföljande laddare.
3. Allmänna säkerhetsföreskrifter, varningar och påbud.

2 Säkerhet
2.1 Säkerhetsföreskrifter
ETT får endast framföras av personer införstådda i säkerhetsföreskrifterna.
Eftersom ETT har en unik utformning rekommenderas användaren öva under säkra
förhållanden innan ETT tas i bruk.
ETT har kapacitet att dra väldigt tunga laster vilket inte alltid upplevs av användaren.
Tungt lastad vagn i rörelse medför hög rörelseenergi, vilket kan ge upphov till
farliga situationer i samband med bromsning eftersom bromssträckan kan bli längre
än förväntat.
ETT får under inga omständigheter ändras, tillbyggas eller omkonstrueras utan
samråd med We-Make AB eller ErgoStore Europe AB. Vid överträdelse upphör garantin att gälla.
ETT har 1 års garanti och omfattar produkten i sin helhet, dock inte batterier.
Garantin upphör att gälla om ETT handhavas på ej tillbörligt sätt.
Korrekt handhavande är beskrivet i denna bruksanvisning.
Överlåts ETT till tredje part, är säljaren skyldig att förse köparen med denna
bruksanvisning. Använd alltid skyddsskor när du framför ETT.
2.2 Behörig person
En behörig person är en specialist inom industritruckar och har:
• Genomgått utbildning och godkänts som servicetekniker
• Många års professionell erfarenhet av industritruckar
• Kunskap om bestämmelser för förebyggande av olyckor
• Kunskap om relevanta nationella tekniska bestämmelser. Den behöriga
personen kan bedöma industritruckars skick avseende funktion och säkerhet.

3 Allmänna översikter
3.1
Maskinmärkningsskylten sitter till vänster på bakre gaveln av ETT.

3.2 Reglage

1. PÅ/AV-knapp
2. Gashandtag, steglös
3. Signalhorn
4. Höj- och sänkning av dragkrok
5. Nödstopp, typ “Belly Button”

3.3 Display
Displayen på ETT visar batteristatus och om någonting är fel. Blinkar den röda
LED-lampan, kontakta ErgoStore Europe AB och meddela felkod.
Om batterisymbolen blinkar måste batterierna laddas. Vi rekommenderar att
batterierna laddas i slutet på varje arbetspass.(se “3.4 Batterier”)

OBS! Om den röda LED-lampan blinkar, kontakta ÅF eller We-Make AB och
meddela felkod.

3.4 Batterier
ETT är utrustad med två stycken seriekopplade 12V AGM blybatterier. Batterierna är
slutna och helt underhållsfria, men livslängden påverkas av hur ETT används.
Ladda batterierna efter varje arbetspass om du använder maskinen flitigt under
arbetspasset. Detta för att säkerställa att det alltid finns ström kvar att disponera och
det ökar samtidigt batteriernas livslängd.
Använd endast medföljande laddare!
Om batterisymbolen blinkar, måste batterierna laddas.
Om ETT inte kommer att användas under en längre tidsperiod, anslut laddaren.
Detta är absolut kritiskt för batterierna om ETT står i minusgradig miljö.
4 Användning
4.1 Start och funktionstest
För att starta ETT, tryck på PÅ/AV-knappen på styrarmen. Då tänds Displayen.
Vänta några sekunder till dess batteristatusen visas innan användning.
Innan användning, utför ett funktionstest utan att koppla någon vagn.
Startar du ETT för första gången på arbetspasset, utför ”Daglig tillsyn”
(se 5.1 Daglig tillsyn).
4.2 AV/PÅ-knapp och nödstopp
AV/PÅ-knappen återfinns på styrarmen. Nödstoppen sitter på baksidan av styrarmen
och är placerad för att lösa ut om föraren riskerar att klämma sig mellan ETT och
omgivande hinder. Nödstoppen måste vara inaktiv när ETT slås på.

4.3 Koppling av vagn(dragkula)
När du ska koppla ETT till en vagn med kulhandske. Sänk ned kroken genom att
trycka “PIL-framåt” på knappen för höj- och sänkning av draganordning.
(se “Reglage 3.2”) Höj sedan dragkulan genom att trycka på “PIL-bakåt” till dess kulan nuddar kulhandsken. Öppna kulhandsken (oftast genom att vika upp handtaget
på kulhandsken) och veva upp stödbenet på vagnen för att sänka kulhandsken över
dragkulan. Kontrollera att kulhandsken är i låst läge.

OBS! Kontroller att kulhandsken sitter
fast och är i låst läge innan användning.

4.4 Körning
För att köra ETT, tryck på “AV/PÅ-knappen” (se “4.Användning”). Tryck sedan försiktigt in gasreglaget i den riktning du önskar köra, framåt eller bakåt.
Om ETT är kopplad till en vagn som skymmer sikten, kontrollera först att
omgivningen är säker eller ta hjälp ev en till person.
Kör inte snabbare än vad lasten och underlaget tillåter.
Vid körning på löst underlag, t.ex. grus eller snö,
kör distinkt och håll en jämn hastighet för att förhindra
fastkörning. Vid fastkörning, aktivera Differentialspärren
för att öka dragkraften.(se bild till höger)

4.5 Parkering
Parkera ETT på företrädelsevis plant underlag och stäng av maskinen.
Kontrollera att parkeringsbromsen är aktiverad genom att dra ekipaget manuellt.
Parkeringsbromsen är elektromekanisk och går endast att lossa om det finns ström i
batterierna. Stäng av maskinen.
OBS! Eftersom ETT är relativt lätt i förhållande till de laster den kan dra,
kan man inte anta att bromskraften är tillräcklig på sluttande mark.
Parkera aldrig ETT i brant backe då den är kopplad till en lastad vagn!
4.6 Ladda batterierna
Parkera ETT(se “4.5 Parkering”), stäng av maskinen. På ETT’s högra sida återfinns
laddaranslutningen. Öppna locket och koppla in laddaren genom att trycka in
kontakten och vrida till dess spärren klickar till.
Koppla sedan laddaren till 230V uttag.
5 Underhåll
5.1 Daglig tillsyn
Innan användning, kontrollera alltid att ETT ser hel och ren ut, att alla skruvar sitter
på plats och att det inte finns några synliga skador på kablage eller mekanik.
Kontrollera parkeringsbromsens verkan(se “4.5 Parkering”) samt
kopplingsanordningens funktion. Kontrollera att däckens lufttryck är tillräckligt.
Däckens lufttryck är godtyckligt och anpassas lämpligtvis efter underlaget och
temperaturen. För högt lufttryck leder till lägre friktion och stötigare gång.
För lågt lufttryck ger en gungigare gång och sämre balans.
ETT är konstruerad för att klara alla väder. Vid rengöring rekommenderas dock att
inte spola av ETT med högtryckstvätt. Blås av den värsta smutsen med tryckluft och
torka av maskinen med fuktig trasa.

6 Teknisk specifikation

