Brugsvejledning
Gør arbejdsmiljøet renere

Afmontering af gasfjeder
Gasfjedre er monteret på de længste modeller af System 75 og 100.
I nogle tilfælde – særligt ved grundig rengøring af sugearmene – kan det være nødvendigt
at afmontere gasfjedrene. For at undgå skader på gasfjeder og sugearm i den proces, er det
vigtigt, at sugearmen først føres i de rette positioner.

1. Afmontering af gasfjeder
For på en sikker måde at afmontere og montere disse gasfjedre, så skader på gasfjeder og
sugearm undgås, er det vigtigt, at sugearmen føres i de rette positioner, der sætter gasfjederen i
hvileposition.

1.1 Afmontering af gasfjeder på sokkelled
Ved den hængemonterede sugearm er dette en trækfjeder. Det er derfor vigtigt, at A-røret
skubbes så langt op mod sokkelrøret, at fjederen skubbes helt sammen – dvs. i hvileposition.
Dernæst er det muligt at afmontere gasfjederen ved at fjerne fingerskruerne fra klemringene.
Bemærk: Når gasfjederen afmonteres, er der ikke længere noget til at holde sugearmen i den oprette
position.
Når gasfjederen skal monteres igen, skal A-røret ligeledes skubbes så langt op mod sokkelrøret,
at gasfjederen kan monteres uden problemer. Gasfjederen er så kraftig, at det ikke er muligt at
trække den ud under montagen. Vinklen på A-røret må derfor tilpasses, så gasfjederens længde i
hvileposition passer med positionen på montagesplitten.
Ved den bordmonterede sugearm er dette en trykfjeder. Det er derfor vigtigt, at A-røret skubbes så langt op mod lodret som muligt, så gasfjederen er helt åben – dvs. i hvileposition. Nu er
det muligt at afmontere gasfjederen ved at fjerne fingerskruerne fra klemringene.
Bemærk: Når gasfjederen afmonteres, er der ikke længere noget til at holde sugearmen i den oprette
position.
Når gasfjederen skal monteres igen, skal A-røret igen skubbes op mod lodret, så gasfjederen
kan monteres uden problemer. Pga. gasfjederens styrke er det ikke muligt at skubbe den sammen under montage. Vinklen på A-røret må derfor tilpasses, så gasfjederen kan monteres i dens
hvileposition.

1.2 Afmontering af gasfjeder på midterled
Her gælder det ved alle sugearmene, at gasfjederen er en trykfjeder. Det er derfor vigtigt, at
B-røret skubbes så langt mod udstrakt position, at gasfjederen er helt åben – dvs. i hvileposition.
Nu er det muligt at afmontere gasfjederen ved at fjerne fingerskruerne fra klemringene.
Bemærk: Når gasfjederen afmonteres, er der ikke længere noget til at holde sugearmen i den udstrakte
position.
Gasfjederen monteres ved at trække B-røret i udstrakt position igen. Da det ikke er muligt at
skubbe gasfjederen sammen under montagen er det igen vigtigt, at vinklen mellem A- og B-rør
tilpasses, så gasfjederen kan monteres i dens hvileposition.
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