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Tillverkare:

Adress:
Sågvägen 21, Box 528, 921 28 Lycksele
Tel. 0950-370 75, Fax 0950-134 65

Till Dig som är ägare av en
vagn från Arbetsvagnar!
Våra vagnar har funnits på marknaden under mer än 40 år. Vi har under dessa år
skaffat oss en ovärderlig erfarenhet om kundernas krav och önskemål.
Erfarenheten omsätts i ett utvecklingsarbete där vi kontinuerligt tar fram nya
tekniska lösningar; tak med integrerade dropplister, fönster och dörrar med bruten
köldbrygga är några exempel.
Men för att skapa en så bra slutprodukt som möjligt är vi också beroende av
kvalitetsmedvetna underleverantörer. Även här kommer våra erfarenheter till nytta.
På det området väljer vi produkter och leverantörer som vi kan lita på och som
uppfyller våra och våras kunders krav på funktion och säkerhet.
I den här pärmen ger vi allmän information om vagnens konstruktion, funktion och
handhavande. Våra vagnar är utformade och utrustade enligt kundens önskemål,
och vad som gäller för just Din vagn kan du utläsa av vagnskortet som medföljer
information.
Läs noggrant igenom våra underleverantörers bruksanvisningar. Där får du saklig
och korrekt information om handhavande, skötsel och underhåll av vagnens
utrustning.
Genom att använda innehållsförteckningen hittar du lättast fram till den
information du söker. Om du inte hittar svaret på dina frågor via den här
informationen, så tveka inte att kontakta oss. Vi tar gärna emot både frågor och
synpunkter. Det ger oss en än större erfarenhet.

Lycka till med Din vagn!
Med vänlig hälsning
Arbetsvagnar Sweden AB

Peter Bodelid

VD

Så här är informationen upplagd . . .
Den här pärmen innehåller viktig information om din vagn, dess funktion
och handhavande. Ta del av informationen!
Det underlättar inte bara användandet av vagnen utan hjälper dig även att
undvika olyckor och olyckrisker i samband med handhavandet.
Informationens olika avsnitt framgår av innehållsförteckningen.
Observera att avsnitten till stor del innehåller allmängiltig information om
våra vagnar. Av vagnskortet framgår det vad som gäller specifikt för din
vagn.
Under avsnitt ”Anvisningar, drift & transport” har vi bilagt den information
som gäller för din vagns utrustning. Den bör du läsa med extra stort intresse!

!

Då och då stöter du på inramade texter med ett . Den informationen är till
för att uppmärksamma på risker eller åtgärder du bör vidta för att undvika
olyckor vid handhavandet.
Inramad text med ett

? upplyser om var du hittar mer information i ämnet.

Med informationen följer även vår reservdelskatalog med foton och
illustrationer på utrustning, reservdelar och tillbehör för din vagn.
Sist i informationen finns en servicejournal. Den är ett bra hjälpmedel för att
hålla serviceintervallerna samtidigt som den underlättar eventuell
uppföljning av utförda reparationer.
Vi hoppas naturligtvis att detta material skall ge all information du behöver
för att bruka vagnen på ett rätt och riktigt sätt. Om inte, så hör av dig till oss
på Arbetsvagnar.

Än en gång – Lycka till med din vagn!

SERVICEJOURNAL
Tillv. nr
Dat

Kund……………………………………………………… Kundens märkning………………………...
Service

Fel

Åtgärd

Dat

Sign

VAGNSKORT
Tillv. nr

Kund……………………………..
Kundens märkning………………
Vagntyp ………………………………………
Chassityp ..………………Chassinr……………
Reg nr
………………………………………
Order nr ………………………………………
Nyckel nr ………………………………………
Färg nr …………………………….(enl. Jotun)

Elsystem
Utrustning:
220 V-system
400 V-system
Utrustning:

Mått och vikt
Utv. Mått (cm): Inv. mått (cm):
L1=……………………
l=……………………
L2=……………………
b=…………………...
B=…………………….
h=…………………..
H=…………………….
F=…………………….
Tjänstevikt
………………………kg
Max axelbelastning ………………………kg
Kultryck ……………………kg

12V-system
Belysning

Vattenpump

……………

……………..

Anslutning…..-fas
Värme
VV-beredare
Belysning
Kylskåp
Värmeskåp
Torkskåp
Bänkspis
Microugn

Gasolsystem
Gasflaskor:
…….st………..
P11
Gastolställ:
Utv. gasolskåp: 2xP19
Inv. gasolskåp: 2xP19
Minikök
Utrustning:
Gasolkök
VV-beredare

Autom. Omkastare
P19

Kylskåp
Värmeskåp

Värmesystem
Kamin:
220V:

Drag- och axeltyp
Ställbart armédrag…………………..
Fast dragstång……………………….
Draganordning: Fabrikat…………………….………..
Ögla Ø 76 mm
Ögla VBG
Kula 50 mm
Kula 60 mm
………………………………….….…
Stödhjul:
Stödfot…………………………….…

Gasol
Elradiatorer
Oljefyllda
Värmeväxlare

Diesel
Extuna
El-patron

Dragstång:

Axel:

Hjul:
Fälg:
Trafikbelysn:

……. st……………………………….....
Påskjutbroms………………………....
TSV-nr………………………………..…
……..st……………………………….....
………………………………………..…
Lufttryck: kPa………………………..….
Fast
12V
24V
12/24 V kombi

Färskvattensystem
Typ av system:
Vattenpump:
VV-beredare:
FärskvattenFörsörjning via:

Övrig utrustning
Toalett:

Kaross
Fönster:

Fönsterluckor:
Dörr:

Aluminium 2x4 isolerglas
Aluminium Polykarbonat
Bofors Bonocar
Fönstergaller
Plåt Plywood
Bruten köldbrygga
Ej bruten köldbrygga
Dörrbom

Externt vatten
Internt vatten
Externt/Internt vatten
Fotpump
Dränkpump 12V
Tryckstyrd……....12V….…..220V
Elektrisk Gasol Isotemp 24 lit.
Alde varmvattenberedare
Dunk……………...liter
Tank……………...liter

Sjukv/brandutr:

Övrigt:

Lill-Slam
Cipax
Kasettoalett
Pacto
Avfallskvarn m.Pump
Vattentoalett
Bår
Förbandslåda
Brandsläckare
Brandvarnare

………………………..

MÅTT & VIKTER 2:1
CHASSI

• OB:4

• OB:1

Axelaggregat
Typ

Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

1300kg
Obromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
1300kg

Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
185 R14
450kPa (2,4 kp/cm³)

Max axelbelastning

1800kg
Obromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
1800kg

Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
205 R14 C8
450kPa (2,4 kp/cm³)

Hjul

Hjul

• OB:5
• OB:2
Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

1500kg
Obromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
1500kg

Axelaggregat
Typ

Fälg
Däcktyp
Lufttryck

FAD 9,00x15,3 6 bults
10.0/75-15,3
390kPa (3,9 kp/cm³)

Hjul

Hjul
Fälg
Däcktyp
Lufttryck

Max axelbelastning

2500kg
Obromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
2500kg

5 bults 5,5x14
185 R14
450kPa (2,4 kp/cm³)

• OB:6

• OB:3
Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

1600kg
Obromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
1600kg

Hjul

Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

2x1300kg
Obromsat, tvåaxlat,
torsionsfjädrat
2600kg

Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
185 R 14
450kPa (2,4 kp/cm³)

Hjul

Fälg
Däcktyp
Lufttryck
Alternativt
Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
185 R 14
450kPa (2,4 kp/cm³)
5 bults 5,5x14
205 R14 C8
450kPa (2,4 kp/cm³)

• OB:7
Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

2x1600kg
Obromsat, tvåaxlat,
torsionsfjädrat
3200kg

Hjul

?

Uppgifter om vagnens
mått och vikter framgår
av vagnskortet under
flik 2.

Fälg
Däcktyp
Lufttryck
Alternativt
Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
185 R 14
450kPa (2,4 kp/cm³)
5 bults 5,5x14
205 R14 C8
450kPa (2,4 kp/cm³)

MÅTT & VIKTER 2:2

• B:3

• OB:8
Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

2x2500kg
Obromsat, tvåaxlat,
torsionsfjädrat
5000kg

Hjul

Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

CB 1505
Bromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
1500kg

Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
185 R 14
450kPa (2,4 kp/cm³)

Hjul
Fälg
Däcktyp
Lufttryck

FAD 9,00x15,3 6 bults
10.0/75-15,3
390kPa (3,9 kp/cm³)

• B:1
Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

CB 1305
Bromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
1300kg

Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
185 R 14
450kPa (2,4 kp/cm³)

Hjul

• B:2
Axelaggregat
Typ
Max axelbelastning

CB 1505
Bromsat, enaxlat,
torsionsfjädrat
1500kg

Fälg
Däcktyp
Lufttryck

5 bults 5,5x14
185 R 14
450kPa (2,4 kp/cm³)

Hjul

?

Uppgifter om vagnens
mått och vikter framgår
av vagnskortet under
flik 2.

CHASSI 3:1
ALLMÄNT OM CHASSI
AXELAGGREGAT
Vagnarnas chassin byggs i två olika huvudtyper;
hög- eller lågbyggda som i sin tur finns i olika
storlekar beroende på vagnens yttermått.
Chassit består av ram, axelaggregat, draganordning, stödben, stödhjul, brosteg, plattform
och trafikbelysning.
Ram, stödben, plattform och brosteg med tillhörande handledare, är varmförzinkade för att
garantera korrosionsskydd och därmed lång
livslängd.

Axelaggregatet är normalt enaxlat och försett
med gummi- alt. ståltorsionsfjädring. Det kan fås
bromsat, eller obromsat i en- eller tvåaxlat
utförande. Val av
axelaggregatet bestäms ofta av vagnens vikt och användningsområdet.
Utföranden finns för
axelbelastningar från
750 till 5000 kg:s totalvikt och alternativa
A-mått. (stödbocksavstånd).

RAM
Chassits ram är helsvetsad och uppbyggd av
längsgående stålprofiler som stabiliseras med
tvärgående förstyvningsbalkar.

?

DRAGKOPPLING
Dragkopplingen kan utgöras av Nato-ögla,
VBG-koppling eller kulkoppling för 50 mm eller
60 mm:s kula eller kombinationer av dessa. Den
är även ställbar i höjdled för att anpassas till olika
dragfordon. Bromsade vagnar är försedda med av
TSV godkänd påskjutsbroms. Denna kan förses
med 50 alt. 60 mm:s kulkoppling. Ytterligare ett
alternativ för bromsade vagnar är tryckluftsbroms
i anslutning med draganordning typ VBG.

Uppgifter om vagnens
chassi och dess utrustning framgår av Vagnskortet under flik 2.
Information om handhavande finns under
flik 7.
Om vagnen kopplas till lastbil via s.k. Nato-drag, skall
alltid dragkopplingens mellandel vara monterad.
Lastbilens fjädring är relativt stum, men med mellan-delen
monterad får draget nödvändig fjädring som förhindrar
skador på vagnens kaross och chassi.

CHASSI 3:2
BROSTEG

STÖDBEN

Vagnarna är försedda med
ett eller flera uppfällbara
brosteg. De är
varmförzinkade med
stegplan av ”halk int”.

Stödbenen är fästa vid
chassit och används vid uppställning av vagnen. De fixeras
steglöst med en stödbensklämma. I stödbenets nedre
ände sitter en platta som
fördelar stödbenets tryck på

De flesta brostegen är dessutom försedda med
handledare.

underlaget.

PLATTFORM

STÖDHJUL

Vagnarnas draggrimmor är
försedda med vagnsbreda
varmförzinkade plattformar
i ”halk int” material. De har
även ett skyddsräcke mot
draget.

Stödhjul finns i olika utförande. Det är till
för att underlätta vagnens koppling till dragfordonet och bör inte användas som stödben
vid uppställning. Under transport bör stödhjulet vevas upp och säkras i sitt översta läge
för undvikande av skador på hjulet.

TRAFIKBELYSNING
Trafikbelysningen består av två kombinationsbaklyktor med bakljus, stoppljus och körvisare
samt positionsljus och sidomarkeringsljus.

!

Observera att dragfordonet måste ha 12V spänning. Har
dragfordonet 24V måste trafikbelysningens samtliga 12V-lampor
bytas till motsvarande 24V. Vagnen kan även utrustas med
automatisk spänningsomvandlare från 24V till 12V. Sådan finns
som tillbehör.

Anslutningskabelns stiftpropp följer Bosch
standard enligt följande:

?

Uppgifter om vagnens
chassi och dess utrustning framgår av Vagnskortet under flik 2.
Information om handhavande finns under
flik 7.

Beteckning
L
31
R
58R
54
58L

Funktion
Vänster körvisare
Jord
Höger körvisare
Bromsljus
Backljus

OBS! Stiftproppen är vid leverans
byglad mellan nr 5 och nr 7

KAROSSERI 4:1
ALLMÄNT OM KAROSSERI

TAK

Karossen tillverkas i olika modeller med varierande längd och bredd. De olika elementen är av
s.k. sandwichkonstruktion där isoleringen består av
CFC-fritt polyuretan som injiceras in i karossens
tak-, väggar-, golv- och dörrelement. Detta ger
vagnen en homogen och vridstyv konstruktion med
god isoleringsförmåga.

Taket är invändigt klätt med 3,0 mm vit PVCbelagd plywood. Isoleringens tjocklek är 50 mm
och taket byggs upp på ett träregelverk med
c/c 610 mm. Takkonstruktionen medger luftspalt som ventilerar utrymmet mellan inner- och
yttertak.
YTTERTAK
Yttertak är helgjutet med handupplagd
glasfibermatta 2 x 450 gr och har förstärkta
integrerade dropplister.
Totalt K-värde för taket: 0,462 w/m² ºC.

!

Anvisningar om hur skador på karossen
repareras finner du på sidan 34 i
Reservdelskatalogen under flik 8.

VÄGGAR

?

Uppgifter om vagnens
kaross och utrustning
framgår av Vagnskortet
under flik 2.
Mera information om
handhavande finns
under flik 7.

Invändigt är väggarna klädda med 3,0 mm vit
PVC-belagd plywood. I verkstadsutrymmen med
större risk för slitage är denna ersatt med 6,5 mm
lackad björkplywood. Även väggelementen
byggs upp på ett träregelverk med c/c 610 mm.
Isoleringstjockleken är 40 mm.
Den utvändiga beklädnaden utgör av handupplagd AP- laminat av 2 x 450 grams
glasfibermatta. Väggarna sammanfogas och
förstärks i knutarna med aluminiumprofiler.
25 mm brett övervik på plastlaminaten garanterar täthet mellan vägg och golv. Laminatet är
mycket slagtåligt och kan fås i ett flertal färger.
Totalt K-värde för vägg:
Verkstad: 0,571 w/m² ºC.
Övriga väggar: 0,580 w/m² ºC.

KAROSSERI 4:2
GOLV

DÖRRAR

Golvet är byggt på ett träregelverk med c/c 610 mm
och har 70 mm isoleringstjocklek. Utvändigt är det
klätt med 4 mm tectolbehandlad plywood och
invändigt med 9 mm plywood som underlag för
plastmatta med uppvik. I verkstadsutrymmen är
plastmattan ersatt av durkplåt i aluminium.

Dörrkarmar och –bågar är tillverkade av extra
kraftig aluminiumprofil med eller utan bruten
köldbrygga. Dörrbladet är utvändigt klätt med
3 mm AP-laminat och
invändigt med 2mm
pecolit. Dörrarna har
integrerade dolda
gångjärn som
försvårar inbrott.

Totalt K-värde för golv: 0,328 w/m² ºC.

FÖNSTER
Vagnens fönster är tillverkade av extra kraftig
aluminiumprofil med 2 x 4 mm isolerglas
alternativt polykarbonat. Både båge och ram har
bruten köldbrygga. Fönster finns i både fast och
öppningsbart utförande

VENTILATION
Vagnens ventilation fungerar normalt genom
självdrag. Ventilationssystemet är dimensionerat så att lufttillgången skall vara fullt tillräcklig
även om dörrar och fönster är stängda. Karossen
har ett antal justerbara ventiler i vägg och tak
som inställes efter önskemål. Utrymmet mellan
ytter- och innertak ventileras via luftinsläpp
baktill och framtill på vagnens yttertak.
För vagnar med gasolinstallation krävs extra god
luftväxling för undvikande av syrebrist. Vagnarna
levereras med godkänd säkerhetsventilation.

?

Uppgifter om vagnens
kaross och utrustning
framgår av Vagnskortet
under flik 2.
Mera information om
handhavande finns
under flik 7.

!

Observera att fasta ventilöppningar aldrig får
täppas till då detta hindrar luftombyte i vagnen

VÄRMESYSTEM 5:1
ALLMÄNT OM VÄRMESYSTEM
Vagnens värmesystem är utformat utifrån vagnens
storlek och kundens önskemål, och kan därför se ut
på olika sätt.
Vid mindre vagnsvolymer räcker det ofta med en
kamin med strålningsvärme som värmekälla, medan
större vagnar kan behöva en centralvärmepanna
med ansluten radiatorslinga
Som alternativ finns även golvvärme.
Gasol, diesel eller el är de vanligaste energikällor
för att driva värmesystemet. Det är inte ovanligt att
dessa energikällor kombineras. Här styrs utförandet
utifrån kundens behov och önskemål.
På denna och följande sidor redogör vi i korthet
för de vanligaste värmesystemen.

Gasoldrivet värmesystem med radiatorslinga
ALDE COMFORT 2928
Pannan värmer glykolblandat vatten som cirkulerar
i en radiatorslinga. Värmen avges till rummet via
konvektorer som sitter monterade på
radiatorslingan.
Centralvärmepannan består av en kamin där
kaminens förbränningsrum omsluts av en
vattenmantel och där värms glykolblandningen upp.
Ett expansionskärl upptill på vattenmanteln tar upp
den volymökning som uppstår vid uppvärmningen.
I expansionskärlet sitter en 12-volts pump med
uppgift att cirkulera värmemediet i radiatorslingan.
Pumpens till- och frånslag styrs av en
rumstermostat.

ELPATRON
Om så önskas, kan kaminen även förses med en
elpatron för anslutning till 230V om
vagnen har tillgång till detta.
Elpatronen har en inbyggd
cirkulationspump för 230V och valet av
driftsätt – 230V eller gasol – görs via en
omkopplare på pannans manöverpanel.

ALDE COMPACT 3000
Pannan värmer glykolblandat vatten som cirkulerar
i en radiatorslinga. I värmesystemet som består av
konvektorer och rör skall ett expansionskärl och en
12 volts cirkulationspump monteras. En
manöverpanel med rumstermostat krävs för att styra
pannan. Pannan är tillverkad i rostfritt och
aluminium med ett plåtskal av aluzink.
Innanför plåtskalet på pannan finns inte
bara den gasoldrivna värmepannan utan
även en varmvattenberedare av
förrådstyp samt 230 volts elpatroner
med en maxeffekt på antingen 2100 W
eller 3150 W.

?

Uppgifter om vagnens
värmesystem - typ och
fabrikat - framgår av
Vagnskortet under flik 2.
En utförligare information om systemet, dess
drift, skötsel och funktion finns under flik 7.

VECKOTIDUR
För att styra värmesystemets till- och frånslag efter
dag eller klockslag, kan ett veckotidur anslutas.
Tiduret kan anslutas till en klocktermostat då olika
temperaturer önskas för dag och natt.

VÄRMESYSTEM 5:2
Strålningskaminer

Gasoldrivet värmesystem varmluftslinga
TRUMATIC

VÄGGKAMIN DRU G2-T
Väggkaminen är gasoldriven med en effekt på
2200W. Den är termostatreglerad med en
brännare och balanserat drag.

HUSQVARNA 23L

S3002 3400W
S5002 5900W

Den gasoldrivna Trumatic kaminen värmer i en
värmeväxlare intagsluften som sedan blåses ut i
en varmluftslinga av en fläkttillsats. Fläktens
hastighet styrs automatisk av temperaturen i
vagnen via termostaten. Kaminen har
tändautomatik och en tändsäkring som stänger av
gasoltillförseln om lågan skulle slockna.

Kaminen är avsedd att eldas med dieselolja men
kan även justeras för drift med fotogen. Den har
vattenavskiljande filter och en smältsäkring som
utlöser vid en eventuell överhettning. Brännaren
förses med bränsle via bränsleregulatorn.
Förbränningsrummets överdel är öppningsbar och
kan användas som kokplatta.
Kaminen manövreras via termostatvredet på
kaminen och fläkttillsatsens manöverdel.
Fläkttillsatsen kan även användas utan att
kaminen är tänd.
Genom att till kaminen ansluta en timer
begränsas strömförbrukningen till fläkttillsatsen.

Direktverkande el
Vagnen kan även förses med radiatorer för
anslutning till 230V. Direktverkande el kan
utgöra enda värmekällan eller kombineras med
andra utföranden. Antalet radiatorer anpassas
efter vagnens storlek och är termostatstyrda.

Vattenburen el

?

Uppgifter om vagnens
värmesystem - typ och
fabrikat - framgår av
Vagnskortet under flik 2.
En utförligare information om systemet, dess
drift, skötsel och funktion finns under flik 7.

Extuna Elpanna Elex 20.
Panna med inbyggd
accumulatortank och
cirkulationspump för
vattenburen elvärme.
Elpatron 6kW med automatisk
styrning av temperaturen i
vagnen. Glykolblandningen
i slingan och tanken är
propylenglykol.

VÄRMESYSTEM 5:3
Dieseldrivna värmesystem
med radiatorslinga
HUSQVARNA 23 VL
Centralvärmepannan är i grund uppbyggd på
samma sätt som Husqvarnas kamin 23L. I detta
utförande är kaminens förbränningsrum omslutet av
en vattenslinga. Den är en kombinerad varmvatten
och varmluftskamin avsedd att anslutas till en
radiatorslinga i ett s.k. öppet system. Cirkulationen
sker genom självcirkulation där ett expansionskärl
beläget i slingans högsta punkt tar upp den
volymökning som uppstår.

HUSQVARNA 5 AW
Denna kamintyp har en uppbyggnad liknande
Husqvarna 23VL men avger större effekt. Den är
en kombinerad varmvatten och varmluftkamin
avsedd att anslutas till en radiatorslinga i ett s.k.
öppet system. Cirkulationen sker genom
självcirkulation där ett expansionskärl beläget i
slingans högsta punkt tar upp den volymökning
som uppstår.
I systemets lägsta punkt monteras en
avtappningsventil för värmemediet. Kaminen kan
även injusteras för drift med eldningsfotogen.
Båda kamintyperna får sin bränsleförsörjning via
monterade bränsletankar.

I systemets lägsta punkt monteras en
avtappningsventil för värmemediet. Kaminen kan
även injusteras för drift med eldningsfotogen.

GOLVVÄRME

?

Uppgifter om vagnens
värmesystem - typ och
fabrikat - framgår av
Vagnskortet under flik 2.
En utförligare information om systemet, dess
drift, skötsel och funktion finns under flik 7.

Våra vagnar kan om kunden så vill, utrustas med
vattenburen golvvärme. Vattenburen golvvärme
är ett alternativ som ger ett behagligt
inomhusklimat. Installationen görs med s.k.
golvvärmeplåtar av aluminium som isoleras fast i
golvets reglar.
I plåtarnas spår läggs sedan golvvärmerören ut i
en skarvlös slinga.
Energikälla till golvvärmen kan vara en Extuna
elpanna, gasol- eller dieselkamin avsedd att
anslutas till vatten-buren värmeslinga.
Golvvärme kombineras alltid med en
konvektorslinga och termostatstyrning.

INREDNING & UTRUSTNING 6:1
ALLMÄNT
Vagnarnas inredning och utrustning utgår från den
enskilda kundens önskemål och behov. Det ter sig
därför svårt att i detalj redogöra för alla
förekommande varianter. I detta avsnitt beskrivs
den vanligaste förekommande inredningen och
utrustningen men där vi av praktiska skäl valt att
utelämna generella delar som bord, stolar, bänkar,
skåp etc.

!

Vid frostrisk (om temperaturen förväntas sjunka under 0ºC
utan att vagnens värmesystem startas) måste färskvattensystemets samtliga vattenfyllda detaljer tömmas på vatten.
Detta gäller bl.a. pumpar, kranar, vattenvärmare, dunkar,
toaletter och vattenlås i vagnen. (För vattenvärmare – följ
fabrikantens anvisningar).
Att lämna vagnen en längre tid utan tillsyn kan vara riskfyllt
även om värmesystemet är igång. Skulle ett fel uppstå på
värmesystemet sjunker värmen snabbt i vagnen.

Avsnittet ger även en blick i de olika försörjningssystemen för vatten och el.
Har du anledning att förändra eller komplettera
vagnens befintliga utrustning har du stor glädje av
vår tillbehörs- och reservdelskatalog. Där finner du
en utförlig redovisning över utrustningar och
tillbehör till våra vagnar.

VARMVATTENBEREDARE
Varmvattenberedare finns i olika fabrikat och
driftsätt. De finns i utförande för 230V eller
med drift via gasol eller dieseldrivet
värmesystem. Beredarna är installerade enligt
tillverkarens anvisningar och är försedd med
termostat och/eller temperaturväljare.

FÄRSKVATTENSYSTEM
Försörjningen av färskvatten kan lösas via olika
system: antingen genom internt vatten (dunk eller
tank invändigt i vagnen), eller externt då vagnen
ansluts till befintligt vattennät, eller kombinationer
av dessa system.
Alla system är utförda som s.k. lågtryckssystem
med pumpar i tre olika alternativ:12V, 230V eller
manuell fotpump.

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7.

!

Tänk på skållningsrisken vid användning
av varmvatten

INREDNING & UTRUSTNING 6:2
KYLSKÅP
Kylskåp finns i flera olika storlekar. En del är
omkopplingsbara för drift med 12V, 230V eller
gasol. Samtidig drift av el och gasol
rekommenderas ej. Det försämrar kapaciteten.
Andra är kompressordrivna kylskåp för drift
12/24V. Traditionella hushållskylskåp 230V
förekommer också.
Kylskåpen är försedda med köldfack för förvaring
av djupfrysta varor. Kylskåpets dörr är försedd med
transportsäkring.

TOALETT
Toaletter finns i olika utförande och varierande
funktionssätt. Vi väljer här att redovisa de fyra
modeller som vanligtsvis monteras i vagnarna.

Lill-Slam
Lill-Slam är vår egen produkt. Toalettens sittdel
fungerar som färskvattentank och rymmer 90 liter
vatten. Latrintanken rymmer 140 liter och mellan
latrintank och sittdel finns ett spjäll med
vattenlåsfunktion som förhindrar
lukt och stänk. Tömning av
latrintank sker genom
slamsugning.

VÄRMESKÅP
Även matvärmeskåpet har alternativt driftsätt, el
eller gasol. Värmeskåpen värmer matdosorna till 65
ºC på ca två timmar. Gasolvärmeskåpen är försedd
med piezoelektrisk tändare och har tändsäkring som
stänger gasoltillförseln om lågan skulle slockna.
Microvågsugnar
är ett bra
komplement eller
alternativ till
det traditionella
matvärmeskåpet.

Cipax
Cipax är en torrtoalett
försett med antingen ett
latrinkärl eller ett
engångsemballage i
kartong.

GASOLKÖK

Kassett-toalett
Kassett-toaletten är
snålspolande med inbyggd
tank för 40 liter vatten.
Toaletten har utvändig
tömning via lucka i
karossen.

Gasolkök finns med en eller två brännare och har
reglerbar låga. Brännaren är försedd med
tändsäkring som förhindrar att gasol läcker ut i
vagnen om lågan slocknar. Gasolköken finns även i
inbyggnadsutförande i s.k. minikök.

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7.

Pacto
Pacto är en s.k.
förpackningstoalett där
fekalierna försluts i en
kraftig folie som
uppsamlas i en säck.
Toaletten kräver ingen el,
vatten eller
avloppsanslutning.

INREDNING & UTRUSTNING 6:3
BÄNKSPIS
Bänkspisar finns för el 230V eller gasol. I
gasolutförande är bänkspisens brännare försedd
med tändsäkring som förhindrar att gasol läcker ut i
vagnen om lågan slocknar.

12 VOLT – EGET BATTERI
System som bygger på 12V från eget batteri består
oftast av två batterier och batterivakt. Laddningen
av batterierna kan ske via 230V nätström eller
solceller.

BATTERI
ELSYSTEM
Försörjningen av el kan ske genom olika system
eller kombinationer av system.
Alternativen är:
•

12V från eget batteri för drift av inre belysning,
färskvattenpumpar, tidur m.m.

•

400V alt. 230V från yttre elnät för belysning,
värmeradiatorer, varmvattenberedare, kylskåp
och annan elektrisk utrustning.

Batterierna är av typ 75Ah fritidsbatteri och
placeras i en läckagetät lätt utdragbar plastback som
är fäst i underlaget.

!

Om inte batteriet används under längre tid
bör det fulladdas innan det ställs undan!

BATTERIINDIKATOR
Batterivakten är ansluten till batteriet och varnar
om spänningen i batteriet sjunker så lågt att
laddningen är nödvändig.

BATTERILADDARE

?

Vilken utrustning din vagn
har framgår av vagnskortet
under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7

Batteriladdare finns i flera typer men tillhör inte
vagnens standardutrustning. I de fall batteriladdare
ingår är dessa för underhållsladdning.

INREDNING & UTRUSTNING 6:4
SOLCELLER
Solceller kan fås som extrautrustning till vagnen.
Med solceller förses batteriet med den underhållsladdning det behöver.
Solcellerna har även laddningsautomatik som
förhindrar överladdning av batteriet samt
djupurladdningsskydd vilket innebär att förbrukarna
kopplas bort vid för låg batterispänning. Solcellerna
är säkrade vid vagnen på ett sådant sätt att
stöldrisken minimeras.

SÄKRINGAR
12V-systemet är avsäkrat med två stycken
flatsäkringar 10A.

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7.

400/230V FRÅN YTTRE NÄT
Finns det möjlighet att ansluta vagnen till ett yttre
nät bör detta göras för att spara på batteri och
gasol. El-centralen sitter monterad på väggen
inne i vagnen. På elcentralen finns ett antal
automatsäkringar beroende på hur omfattande
elsystemet är.
Alla el-centraler är försedda med jordfelsrelä.

INREDNING & UTRUSTNING 6:5
GASOLSYSTEM
KONTROLL
Allmän om gasol
Gasol är det svenska handelsnamnet för vad som
officiellt benämns kondenserad petroleumgas. Den
består främst av propan- eller butangas. Propan
förgasas ner till –40 ºC varför den är att föredra
under nordiska förhållanden. Gasol är en färglös,
lukt- och giftfri gas. Ett tillsatt illaluktande ämne
gör den lättare att upptäcka.

!

Då gasen förbrukar stora mängder syre
då den brinner, är det viktigt med riklig
lufttillförsel. Upptagna hål eller ventiler
i vagnen får därför aldrig blockeras.
Gasol är ca 50 % tyngre än luft och
samlas därför vid läckage nära golvet.
Där tränger gasen undan syret och kan
då innebära fara för liv om den inte
vädras ut.

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7

Gasolläckagetestet skall utföras
regelbundet och alltid efter flyttning av
vagnen. Installationen av gasolsystem i
vagnarna är utförd enligt
Sprängämnesinspektionens föreskrifter.
Enligt föreskrifterna skall installationen
kontrolleras minst en gång vartannat år
av person med gasolutbildning.
Kontrollen skall omfatta följande punkter
och dokumenteras i en kontrollrapport.
• att reduceringsventilen är avpassad
till apparaternas drifttryck,
• att gasolledningarna är täta från
tank/flaskventilen till apparaterna,
• att slangarna inte är hårda eller
spruckna,
• att gasolapparaternas flamvakter
fungerar,
• att ventilationsöppningarna inte är
igensatta,
• att instruktioner för brukaren finns
samt
• att gasolbehållare är kontrollerade
enligt ASS föreskrifter om tryckkärl.

INREDNING & UTRUSTNING 6:6
GASOLFLASKOR
Gasol i vätskeform förvaras alltid i gasolflaskor.
Dessa finns i varierande storlekar och skall alltid
förvaras stående. Om flaskan ligger finns risk att
säkerhetsventilen sätts ur funktion. Flaskan får
heller inte utsättas för onormal uppvärmning. Vid
större gasolsystem används en eller
flera större flaskor, typ P11 eller P19
som innehåller 11 respektive 19 kg
gas. Dessa förvaras i utvändigt
gasolflaskställ med skyddande huv
eller i ett utifrån öppningsbart
gasolskåp.

!

Om det luktar gasol i vagnen skall följande
åtgärder vidtas:
•
•
•
•
•
•

släck cigaretter, stearinljus och dylikt.
släck alla gasollågor.
stäng huvudkranen på gasolflaskan.
vädra vagnen genom korsdrag.
lokalisera läckan med såpvatten eller
läckspray.
åtgärda läckaget.

Vid mindre system med enstaka förbrukare är det
vanligt att direktansluta dessa till en tvåkilos flaska
stående inne i vagnen.

!

Observera att två stycken tvåkilos gasolflaskor är den största mängd som får
förvaras inne i vagnen.
Hantera alla gasolflaskor med varsamhet så att
anslutningar ej skadas. Flaska som är onormalt
angripen av rost, mekaniska skador eller har skador
på gängor eller avstängningsventil, får ej användas.
På flaska som inte är i bruk, även om den är tom,
måste avstängningsventilen vara stängd och
skyddshuven påsatt.
Observera att alla gasolslangar bör kontrolleras
minst en gång om året. Gasolslangar bör bytas med
intervall på 2 år.

LÄCKAGEINDIKATOR
Varje gasolsystem är utrustat med en
läckageindikator som visar om det finns någon
läcka i gasolsystemet. Läckagetest bör göras
regelbundet och alltid efter flyttning av vagnen.
Läckageindikatorn är inkopplad på
gasolledningen vid gasolflaskan och
är mycket känslig och reagerar vid
minsta tänkbara läckage.

LÄCKAGESPRAY
Detta används för att lokalisera gasolläckor i
systemet. Det består av en såpliknande vätska
som sprayas på ventiler, kopplingar eller andra
ställen där läckage befaras. Där det bildas
bubblor läcker gasol ut.

REDUCERINGSVENTIL

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7

Trycket i gasolflaskorna är ca 800 kPa vid +20ºC.
Detta måste reduceras till 3 kPa som är
utrustningens arbetstryck. Detta sker i
reduceringsventilen som sitter på gasolledningen
som ansluts till gasolflaskan.

INREDNING & UTRUSTNING 6:7
AUTOMATISK OMKASTARE

BRANDSLÄCKARE

Gasflaskorna kan sammankopplas i en s.k.
automatisk omkastare som indikerar när en flaska
är tom. Kontrollera regelbundet att indikatorn visar
grön färg. Visar indikatorn röd färg är en flaska tom
och måste bytas.

Som extrautrustning kan vagnarna förses med en
6 kg:s pulversläckare. Kontrollera regelbundet att
släckaren är fulladdad.

STÖLDLARM
Stöldlarm i olika utföranden , t.ex. GSM-larm
med siren och uppringningsfunktion kan fås som
extrautrustning. Kameraövervakning kan även
tillhandahållas.

LGF-SKYLT
Övrig utrustning

BÅR
I skogs- och verkstadsvagnar kan ett av ryggstöden
i matrummet tas loss och användas som bår.
Ryggstödet har en förstärkningsram av elförzinkat
stål och är försett med bärhandtag. Där inte denna
lösning är möjlig är IL-båren ett bra alternativ. ILbåren är av s.k. pås-typ och tar i ihopfällbart skick
liten plats i vagnen.

LGF-skylt (Långsamt Gående
Fordon) skall enligt lag finnas
på alla vagnar som får
framföras i max 30 km/tim.
Skylten monteras på vagnens
bakgavel och får ej tas bort
eller döljas.

FÖRBANDSLÅDA
Förbandslåda tillhör standardutrustningen i
skogs- och verkstadsvagnar. Ett alternativ till
förbandslådan är en s.k. katastroftavla med
förstaförbands-utrustning.

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7

INREDNING & UTRUSTNING 6:8
DÖRRBOM

FÖNSTERLUCKOR

Dörrbom kan fås som extrautrustning och är ett
vanligt tillval på verkstadsvagnar eller andra vagnar
uppställda på oskyddad plats. Dörrbommen har
dold infästning och låshuv och låses med hänglås.

Fönsterluckor finns som tillval eller som tillbehör
avpassade till fönstrets storlek. De kan fås i
materialen plåt, aluminium eller plywood och
säkras i läge med självlåsande sprint.

STEGE
Vagnar dieselvärme förses med stege för att
underlätta upp- och nermontering av
dieselkaminens skorsten.
Stegen är varmförzinkad
och monteras på vagnens
fram- eller bakgavel.

FÖNSTERGALLER
Skogsvagnar kan med fördel förses med
fönstergaller. Gallren är varmförzinkade och den
stabila konstruktionen försvårar inbrott i vagnen.

VENTILATIONSFLÄKT
För att erhålla ökad ventilation i vagnarna kan en
s.k. ventilationsfläkt inmonteras. Fläkten sitter
som standardutrustning i våra duschvagnar och
sätts på manuellt vid behov.

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7

INREDNING & UTRUSTNING 6:9
KÖKSFLÄKT

DUSCHKABIN

Köksfläkt kan fås som extrautrustning. De finns i
utförande för 220 V alt. 12 V. Köksfläkten
monteras i överskåpet och kompletteras med
utvändig ventil.

Om så önskas kan vagnarna förses med
duschkabin. Kabinen bör i möjligaste mån
kopplas till externt vatten.

TAKLUCKA
Tackluckor finns som tillbehör i olika fabrikat och
utföranden. De är öppningsbara och bör
kompletteras med invändigt galler för att försvåra
inbrott via takluckan.

TORKSKÅP
Vagnar för skogs- och byggindustrin utrustas
alltid med torkskåp. Dessa kan vara platsbyggda
eller i fristående utförande av plåt.

?

Vilken utrustning din
vagn har framgår av
vagnskortet under flik 2.
Mera information om
handhavande finns under
flik 7

ANVISNINGAR, DRIFT & TRANSPORT 7:1
FÖRE TRANSPORT

Kontrollera vagnen

Stäng av diesel- och gasoldrivna apparater.

−
−

−
−
−
−

Släck eventuell dieselkamin och stäng
bränslekranen.
Se till att gasoldrivna apparater är släckta och
stängda samt stäng alla avstängningskranar.
Se till att eventuell nätanslutningskabel eller
extern vattenförsörjning frånkopplas vagnen.
Om frostrisk föreligger måste färskvattensystemet tömmas på vatten. Detta gäller
samtliga vattenfyllda detaljer som pumpar,
varmvattenberedare, dunkar, toaletter, vattenlås
etc.

−
−
−

Kontrollera att hjulen har rätt luftryck.
Kontrollera att befintlig dragögla eller
kulkoppling på vagnen passar till dragfordonets
draganordning och att dessa ej är skadade eller
dåligt fastdragna.
Lås dörrar och eventuella luckor och lås
eventuell dörrbom.
Vänd brostegen i transportläge och säkra med
säkringssprintarna.
Plocka bort eventuella träklossar eller annat
som hjulen säkrats med under uppställningen.

Koppling till dragfordonet
−
−

Säkra lös utrustning

−

−

−

−
−
−

Kontrollera att vattendunkar, bårar, batterier
och annan utrustning är fastspänd.
Säkra kylskåpsdörrar och invändiga dörrar med
transportspärrarna.
Spänn fast eller förvara all annan utrustning på
sådant sätt att den inte kan skadas eller vålla
skada på inredningen under transport.
Om vagnen är försedd med skorstensförlängare
skall denna nedmonteras och spännas fast inuti
vagnen. Stäng även luckan över skorstenens
utlopp på taket

−
−
−
−

Dra upp de bakre stödbenen så att de inte når
marken då dragstången vevas upp.
Justera vagnens draganordning med stödhjulet
till sådan höjd att dragfordonets draganordning
går in under vagnens drag.
Koppla vagnen till dragfordonet. Glöm inte att
ansluta katastrofwiren om vagnen är bromsad.
Kontrollera att kopplingen är spärrad. Veva
upp stödhjulet och säkra det i högsta läge.
Dra upp samtliga stödben i transportläge så
högt att de kan säkras med låssprintarna. Lås
fast med stödbensklämman.
Anslut stiftproppen för vagnens trafikbelysning
till dragfordonet och kontrollera belysningens
funktion.
Lossa vagnens parkeringsbroms om sådan
finns.
Om vagnen är bromsad bör ett bromsprov
göras direkt efter start.

ANVISNINGAR, DRIFT & TRANSPORT 7:2

!

VID TRANSPORT

EFTER TRANSPORT

Obromsad vagn får framföras i maximalt 30
km/tim. Obromsad vagn skall vara försedd med
LGF-skylt som varnar för långsamtgående fordon.
Skylten får inte tas bort eller döljas.

−

Undvik långvarig bromsning i
utförsbackar. Detta kan förorsaka
överhettning i dragfordonets bromsar med
sämre bromsverkan som följd.

−

−
−

Kontrollera vagnen med avseende på skador
som eventuell uppstått under transporten.
Rengör vagnen vid behov.
Om vagnen har gasolsystem skall läckagetest
utföras.
Sänk vagnens framdel genom att veva upp
stödhjulet.

Bromsad vagn får framföras i maximalt 80 km/tim.

BYTE AV HJUL
Vid byte av hjul, och då domkraft ej finnes
tillgänglig, kan vagnens stödhjul tjäna som
domkraft. Gör på följande sätt:

VID UPPSTÄLLNING

−

Uppställning av vagnen bör göras på inte alltför
sluttande mark. Bl.a. för värmesystemets
cirkulation är det viktigt att vagnen står
horisontalläge. Säkra gärna något av hjulen med
träklossar eller dylikt.

−
−
−
−
−
−

FRÅNKOPPLING AV DRAGFORDON
−
−
−
−
−

−
−
−

Dra åt parkeringsbromsen om vagnen är
utrustad med sådan.
Släpp ner stödbenen så att vagnen kan vicka.
Veva ner stödhjulet och koppla loss vagnens
drag från dragfordonet.
Lösgör stiftpropp till trafikbelysningen och
eventuell katastrofwire.
Finjustera stödbenen i höjdled så att dessa får
kontakt med underlaget. Vid lös mark kan
plankor eller dylikt läggas under stödbensfoten
för att fördela trycket. Dra åt klämhylsan.
Fäll ner brosteget och lås upp dörrar.
Återmontera eventuell skorstensförlängare.
Lossa övrig utrustning som säkrades före
transport.

Sänk de bakre stödbenen och lås dem i
nedsänkt läge.
Lossa hjulmuttrarna något.
Veva ned stödhjulet tills hjulen hänger fritt.
Sänk de främre stödbenen och lås dem i
nedsänkt läge.
Lossa hjulmuttrarna helt och ta bort hjulet.
Sätt dit det nya hjulet och dra åt
hjulmuttrarna korsvis.
Släpp ner vagnen och kontrollera att
hjulmuttrarna är tillräckligt åtdragna.

ALLMÄN SKÖTSEL 8:1
ALLMÄNT

VID FROSTRISK

Om vagnen och dess utrustning handhas och sköts
på ett riktigt sätt ökar både vagnens livslängd och
trivsel för de som nyttjar vagnen. Vi tar här upp
några punkter som vi tycker är speciellt viktiga i det
sammanhanget

VÄRMESYSTEM
Vid frostrisk är det nödvändigt att kontrollera
värmesystemets funktion. Kontrollera att
gasolflaskor och/eller bränsletankar är fyllda.
Kontrollera glykolhalten i vätskeburet
värmesystem om vagnen är utrustad med sådant.
Se även till att värmesystemet startar.

Genom att handskas varsamt med vagnen och följa
de anvisningar som tillverkarna av utrustningen
anger, bibehåller du även vagnens kondition och
funktion.

Färskvattensystem
Om vagnen lämnas ouppvärmd när frostrisk
föreligger måste färskvattensystemet tömmas på
vatten. Hur eventuell varmvattenberedare töms
framgår av tillverkarens anvisningar. Tänk även
på att tömma pumpar, blandare, vattenlås och
andra detaljer på sitt färskvatten.

Toaletter
Beroende på typ av toalett och funktionssätt kan
det finnas anledning att tömma denna på
tappvatten. Även här bör tillverkarens
anvisningar följas.

Batteri
Kontrollera vid frostrisk att batteriet är fulladdat.
Ett urladdat batteri fryser redan vid-7ºC, ett
fulladdat däremot klarar temperaturer ner till
drygt -60ºC. Laddningen bör kontrolleras med en
s.k. syraprovare.
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Utvändig rengöring
Vid utvändig rengöring bör helst mild tvållösning
och vatten användas. Var försiktig med eventuellt
avfettningsmedel då detta kan skada och uttorka
lister och isolering runt fönster, dörrar och ventiler.
Undvik även att spola vatten genom ventiler och
ventilationsgaller på vagnen.

Angående skötsel och underhåll av vagnens övrig
utrustning hänvisar vi till tillverkarens råd och
anvisningar. Det må gälla kylskåpets avfrostning,
tömning av toaletter eller service av
värmesystemet m.m. Merparten av den
informationen finns bifogad under flik 7,
”Bruksanvisningar”.

Tätningslister runt ytterdörrar och fönster bör då
och då bestrykas med vaselin eller liknande för att
behålla sin mjukhet och därmed täta ordentligt.

Instruktioner finns även uppsatta intill vissa
armaturer i vagnen. Läs dessa och ge speciell
uppmärksamhet till eventuella varningstexter i
dessa.

Torka aldrig smutsiga polykarbonatfönster med torr
trasa då smutsen lätt repar ytan. Använd aldrig
lösningsmedel eller frätande vätskor som thinner
eller aceton. Fläckar av asfalt eller olja tas bort med
en mjuk trasa fuktade med avfettningsmedel. Skölj
sedan med vatten.

Invändig rengöring
Invändiga väggar och inredning rengörs bäst med
fuktad tvållösning. Glöm inte att regelbundet
rengöra eventuella vattendunkar invändigt.

!

Finns det tveksamheter eller osäkerheter
när det gäller handhavande och skötsel av
någon utrustning i vagnen, så kontakta
gärna oss på Arbetsvagnar i Lycksele. Vi
lovar att ge svar på dina frågor.

