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1. Förord 

  Denna bruksanvisning är avsedd att göra 
användaren väl förtrogen med pumpen och tillhörande 
utrustning så att de används på ett riktigt sätt. 

  Bruksanvisningen innehåller viktig information för hur 
pump/utrustning används på ett säkert och effektivt sätt. 
Genom att följa dessa instruktioner förebygger man 
risken för skador, reparationskostnader och 
stilleståndstid samtidigt som driftsäkerheten och 
livlängden ökar. 

  Instruktionerna skall tillämpas med hänsyn till 
nationella lagar och förordningar så att risken för skador 
och miljöpåverkan minskar. 

  Bruksanvisningen skall alltid finnas till hands där 
pumpen/utrustningen används. 

   

Innehållsförteckning 

 

 

  Det är användarens skyldighet att se till att personer 
som handhar eller använder pumpen/utrustningen har 
läst och förstått innehållet i denna bruksanvisning, 
speciellt gällande säkerhetsföreskrifterna. 

  Bruksanvisningen måste läsas och tillämpas av de 
personer som är ansvariga för det arbete som utförs 
med pumpen/utrustningen som t.ex. 

• Drift inklusive installation, felsökning, evakuering av 
mediespill, omhändertagande och destruktion av 
detsamma. 

• Underhåll 
(service, kontroll, reparation) och/eller transport 
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2. Säkerhetsinstruktioner 
för Pump och Pumpenhet 

2.1 Allmäna säkerhetsinstruktioner 
Denna bruksanvisning innehåller viktig information för 
utrustningen gällande installation, drift och underhåll. 
Den skall därför läsas av installatören, teknisk personal, 
ägaren/användaren som ansvarar för installation och 
drift av utrustningen. 
Följ instruktionerna och läs varningarna. 
Bruksanvisningen skall alltid finnas till hands där 
utrustningen används. 
Alla säkerhetsinstruktioner i detta kapitel ‘Säkerhets- 
instruktioner’ såväl som säkerhetsinstruktioner i andra 
kapitel måste observeras. 

Varningsmärkning i bruksanvisningen 
Risk för allvarlig personskada om denna varning 
ignoreras markeras på följande sätt: 
 
Varning för allmän fara markeras med 

 
Säkerhetssymbol enligt DIN 4844-W9 

Varning för elektrisk fara markeras med 

 
Säkerhetssymbol enligt DIN 4844-W8 

Säkerhetsinstruktioner som kan resultera i skador eller 
felfunktion på utrustning om de ignoreras markeras med 
ordet  

VARNING 

Förvara de kompletta säkerhetsinstruktionerna och 
varningarna väl synliga vid utrustningen. 

Personalens kvalifikationer och utbildning 

Personalen som ansvarar för drift, underhåll, kontroll 
och installation måste vara kvalificerade för detta jobb. 
Användaren skall på ett riktigt sätt fördela ansvaret och 
kontrollera att arbetet utförs korrekt. Om personalen 
saknar erforderliga kunskaper måste de få lämplig 
utbildning. Detta kan ombesörjas av tillverkaren eller 
leverantören av utrustningen på användarens 
bekostnad. Användaren skall även försäkra sig om att 
innehållet i bruksanvisningen har förståtts i sin helhet av 
personalen. 

 
Fara som kan uppstå om säkerheten ignoreras 
Om säkerhetsinstruktioner och varningar inte följs kan 
det resultera i skada på utrustning, miljön eller i allvarlig 
personskada. 
Om säkerhetsvarningar inte följs kan det resultera i att 
garantin upphör att gälla. 
Som exempel, följer här en lista på faror som kan 
uppstå om detta förbises: 

• Felfunktion på utrustningen. 
• Felaktigt utförda reparationer och underhåll. 
• Personskada p.g.a. elektrisk, mekanisk eller kemisk 

fara. 
• Miljöskada p.g.a. att farliga medier läcker ut. 

Säkerhetsinstruktioner gällande drift 

Förutom att säkerhetsinstruktionerna i denna 
bruksanvisning följs skall även nationella och lokala 
föreskrifter följas. Det kan vara t.ex. lagar och 
förordningar från myndigheter eller föreskrifter på 
företaget där utrustningen används. 

Säkerhetsinstruktioner för användaren 

• Om risk för termisk fara föreligger genom heta (eller 
kalla) maskindelar skall ägaren/användaren se till att 
det finns skydd som förhindrar direkt kontakt med 
dessa ytor. 

• Ta inte bort säkerhetsanordningar för rörliga delar 
medan maskinen är i rörelse. 

• Undvik fara för personer och miljö p.g.a. läckage av 
skadliga medier. Detta skall samlas upp, hanteras 
och destrueras enligt gällande nationella 
bestämmelser. 

• Utsätt er aldrig för elektrisk fara. Utrustning och 
arbetsrutiner skall överensstämma med gällande 
lagar och förordningar (för detaljer hänvisas till 
auktoriserade elektriker, elsäkerhetsverket eller 
annan lämplig nationell myndighet). 

Säkerhetsinstruktioner för 
Underhåll, Kontroll och Installation 

Ägaren/användaren skall försäkra sig om att underhåll, 
kontroll och installationsarbete utförs av kvalificerad 
personal som noggrannt har läst igenom denna 
bruksanvisning. 
Allt servicearbete skall utföras när maskinen är 
avstängd. Följ instruktionerna för maskinens 
avstängning. 
Sanera pump och delar som har utsatts för skadliga 
medier. 
Skydd och säkerhetsanordningar skall återmonteras 
direkt efter att servicearbetet avslutats. 
Skadliga medier skall samlas upp, hanteras och 
destrueras enligt gällande nationella bestämmelser. 
Instruktioner i avsnittet ‘Förberedelser för idrifttagande’ 
skall alltid följas innan utrustningen tas i drift. 
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Säkerhetsinstruktioner 

Otillåten modifiering av utrustning eller delar 

Ändring eller modifiering av utrustningens delar kan göra 
att garantin upphör att gälla. Gör aldrig några 
modifieringar eller ändringar utan tillverkarens 
medgivande. Original reservdelar och tillbehör uppfyller 
de krav som ställs på utrustningen för en god funktion. 
Otillåtet driftsätt 
Drifrsäkerheten på denna produkt kan endast 
garanteras när den används i enlighet med 
instruktionerna i kapitlet ‘Användningsområde’ och inom 
de gränser som anges i kapitlet ‘Tekniska Data’. 
Handhavande och drift av utrustningen är tillåten inom 
EU endast när maskinen som pumpen är avsedd att 
användas till uppfyller säkerhetskraven enligt EU 
direktivet för maskinsäkerhet. 

2.2 Specifika säkerhetsinstruktioner 
för luftdrivna pumpar 
Kolvpump typ Lubr igun  med pneumatisk drift. 

Allmänt 
Luftdrivna Lubrigun pumpar med tryckförhållande 50:1 
används för chassiesmörjning med fett eller i central-
smörjsystem som kan bestå av ett stort antal 
komponenter. Tillförlitligheten och säkerheten för hela 
systemet/maskinen beror på alla systemets ingående 
och installerade komponenter. 
Tillverkaren/leverantören av den kompletta 
installationen/maskinen skall förse den medlevererade 
pumpen med de komponenter som behövs för att ge en 
säker drift. 
Bruksanvisningen för det kompletta systemet, 
bestående av alla komponenter som används till 
Lubrigun pumpen skall ingå i leveransen från 
leverantören av utrustningen. 
Förutom bruksanvisningen skall användaren av 
utrustningen observera alla gällande och tillämpliga 
lagar och förordningar för att förebygga olyckor och 
skadlig miljöpåverkan. 
Det gäller även regler för hur man skall handskas med 
farliga medier/vätskor och om personalen skall bära 
någon personlig skyddsutrustning. 
Ägaren/användaren skall förutom manualen upprätta 
egna instruktioner för kontroll och gällande 
organisationsfrågor. 
Tillverkaren/leverantören av installationen/maskinen och 
användaren är ansvariga för att Lubrigun pumpen och 
systemets komponenter används på korrekt sätt. 

Grundläggande organisationsfrågor 
Man skall vara uppmärksam på om pumpen/ 
utrustningen börjar uppföra sig eller låta annorlunda 
under drift. Stanna den i så fall omedelbart och 
rapportera till lämplig person som skall vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa en god funktion och säker 
drift.  

 

Personalens kvalifikationer 

Installationsarbete, kontroll, underhåll och reparationer 
skall endast utföras av kvalificerad och utbildad 
personal. 
Instruktionerna för demontering och reparation av 
pumpen och dess komponenter är avsedd för personer 
med expertkunskaper i hydraulik och pneumatik. 
Om elektriska komponenter används till pumpen skall 
allt elektriskt arbete utföras av en auktoriserad elektriker 
eller av person som står under överinseende av 
densamma. Arbetet skall utföras i enlighet med gällande 
lagar och förordningar. 

Varning 

 
• Tillåt inte okvalificerad personal att montera, handha 

eller utföra service/reparationer på utrustningen. 
• Driv inte pumpens luftmotor med brandfarliga gaser. 
• Ändra eller modifiera inga ingående komponenter. 
• Överskrid inte det maximala arbetstrycket som gäller 

för pumpen eller andra ingående delar i systemet vid 
justering/inställning eftersom det kan ske tryckför-
ändringar vid dessa typer av arbeten. 
Överskrid aldrig trycket som den svagaste 
komponenten i pumpens system eller 
tryckluftsystemet tål. 

• Starta inte pumpen förrän eventuella säkerhets-
anordningar är på plats och fungerar. 
Obs: När mobila pumpar/pumenheter används skall 
säkerhetsanordningar monteras direkt på pumpen. 
Med mobil menas att den luftdrivna pumpen kan 
användas på olika ställen och/eller att anslutningen 
för pumpens tryckluft inte är fast. 

• Förhindra gnistbildning p.g.a. statisk elektricitet. 
• Dra åt alla anslutningar ordentligt innan pumpen tas i 

bruk. Var speciellt noga med kopplingar för mediet 
som pumpas. Oljespill kan förorsaka skador eller 
eldsvåda. 

• Försök aldrig att pumpa brandfarliga vätskor (t.ex. 
bensin). 

• Pumpa inte medier som kan förorsaka kemiskt 
angrepp på de delar som det kommer i kontakt med. 

 



 

Bruksanvisning 

Lubrigun Fatpump 50:1 

7.3A-38010-A98 

Sida 5 av 22 

 

Rätt till ändringar förbehålles  

PMC Lubrication AB * Tel 08-50939300 * Fax 08-50939330 * www.pmclubrication.se  

Säkerhetsinstruktioner 
Varning 

 
• Under drift eller provkörning gäller följande: 

Håll händerna borta från pumpens utlopp och nedre 
delar (insuget). 
Rikta aldrig pumpens utlopp, smörjpistoler eller 
liknande mot någon kroppsdel eller annan person. 

• Stäng av pumpen vid felfunktion eller om något 
onormalt i pumpen/systemet upptäcks. 

• Försök inte reparera eller demontera några delar 
medan pumpen/systemet är trycksatt. 

• Använd endast originaldelar vid utbyte av delar. 
• Tillåt inte okvalificerad personal att göra service eller 

reparationer. 
• Läs och följ alltid tillverkarens säkerhetsinstruktioner 

gällande pumpen och utrustning som kopplas till 
densamma. 
Använd skyddskläder om föreskrifterna kräver det. 

• Följ alltid rekommendationerna från tillverkaren 
gällande användning, kompatibilitet och deponering 
av överblivet medie. 

Försiktighetsåtgärder vid drift 

• Läs alltid de säkerhetsinstruktioner och varningar 
som finns i bruksanvisningen. 

• När ytterligare komponenter kopplas till utrustningen 
skall de vara av hög kvalitet och överensstämma 
med de tekniska specifikationerna gällande tryck och 
materialkompatibilitet. Slangar måsta ha rätt längd. 

• Vid installation av tryckluft och matarledningar från 
pumpen skall sedvanliga regler för rörinstallationer 
följas. De skall dras och monteras riktigt. Kontrollera 
att inga kopplingar eller anslutningar förväxlas. 

• Innan utrustningen startas skall man kontrollera att 
alla säkerhetsanordningar är på plats och fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. 

• Överskrid aldrig det maximala arbetstryck som gäller 
för pumpen och den tillkopplade utrustningen. 

• Följ alltid bruksanvisningen när utrustningen 
iordningställs för drift och startas upp. 

• Om utrustningen är helt avstängd för service eller 
reparation skall den säkras så att ofrivillig start ej kan 
ske. 

• Kontrollera alla matarrör, slangar och kopplingar 
regelbundet så att läckage och skador upptäcks i tid. 
Intervallen mellan kontrollerna beror på hur mycket 
utrustningen används. 
▪ Reparera omedelbart eventuella skador. Reparation 
får endast utföras av kvalificerad personal. 

• Kontrollera regelbundet utrustningen för en säker och 
tillförlitlig drift. 

 
• Vid felfunktion eller skador: Stanna pumpen 

omedlbart (koppla bort pumpens tryckluftanslutning). 
Koppla alltid bort pumpens tryckluftanslutning när 
pumpen inte skall användas under en längre tid eller 
före servicearbete (kontroll, underhåll, reparation) av 
pump/utrustningen. (Se bild). 

1 Pumpens drivenhet 
(luftmotor) 

M.1 Luftanslutning 
a Snabbkoppling 
b Kopplingsnippel 
Obs: a och b medföljer 
ej i pumpleveransen 

 

• Rapportera skador och felfunktion på utrustningen 
omedelbart till ansvarig person. Eventuella fel skall 
omedelbart åtgärdas av kvalificerad personal. 

• Observera de instruktioner och intervall i 
bruksanvisningen som gäller justering, underhåll och 
kontroll inklusive information gällande utbyte av 
delar/komponenter. Dessa åtgärder får endast 
utföras av kvalificerad personal. 

• Följ alltid instruktionerna gällande utförande av 
underhåll och reparation! 

• Innan service- och reparationsarbete eller någon 
form av demontering sker skall pump med 
tillkopplade komponenter (t.ex. slangar, svivlar, 
ventiler) kopplas bort från tryckluftsanslutningen. Var 
noga med att släppa trycket på pumpen och 
komponenterna i systemet. Om trycket inte kan 
släppas p.g.a. tilltäppta ledningar eller komponenter 
skall anslutningarna mycket försiktigt lossas så att 
avlastning sker. Använd skyddsglasögon! 

• Utför underhåll och reparationer på ett säkert sätt, 
använd de metoder och verktyg som passar bäst för 
att utföra arbetet korrekt. 

• Om utbyte av delar/komponenter sker skall 
utbytesdelarna överensstämma med gällande krav 

• Använd endast originaldelar. 
• När återmontering av högtryckskomponenter, 

slangar och ventiler mm görs får de inte av misstag 
förväxlas med de för tryckluft. 

• Dra alltid åt de kopplingar som har lossats vid 
underhåll och reparation. 
▪ Dra åt med de åtdragningsmoment som anges i 
specifikationerna. 

• Om några säkerhetsanordningar har demonterats vid 
montering, underhåll eller reparation måste de 
återmonteras och kontrolleras när arbetet har 
avslutats. 

• Var noga med att allt spill och utbytta delar tas om 
hand på ett säkert och miljövänligt sätt. 

VARNING 
Använd endast ren och fuktfri tryckluft för att driva 
pumpen. Driv inte pumpen med luft som innehåller 
ämnen som kan skada tätningarna av Buna-N. 
Kör aldrig pumpen torr (utan medie). 
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3. Produktspecifikation 

LUBRIGUN PUMP 
Model l nr. 82050, 82054, 83513 och 82050-E575 
tryck luf tdr iven kolvpump,  
tryckförhållande 50:1. 
 
Tillverkare Försäljning & Service 
LINCOLN HydraulikLeverantören AB 
St. Louis, Mo 63120-1578 Box 3443 
USA 165 23  Hässelby 

 
Kontakt vid förfrågningar och service: 
⇒ Se längst ner på sidan 

 
3.1 Användningsområde 

 
Lubr igun  Pump 

M.1 Luftanslutning 
A.2 Utlopp för mediet 
1 Pumpens drivenhet (luftmotor) 
2 Pumprör (kolvpump) 
Pumpens drivenhet och pumpröret är en enhet. 
Snabbkoppling för anslutning av tryckluft medföljer inte. 

 

Varning 

Kör inte pumpens drivenhet (luftmotorn) 
med brännbara gaser. 
 

 
Använd tryckluft endast för att driva pumpens luftmotor. 

 

LINCOLN Lubrigun pumpar tillverkas på modernaste 
sätt enligt gällande regler och säkerhetsbestämmelser. 
Trots det kan det innebära risk för liv och lem att 
använda utrustningen som kan förorsaka skador på 
användaren, utrustningen eller på annan egendom. 

Lubrigun pumparna med tryckförhållande 50:1, är 
konstruerade för att pumpa petroleumbaserade 
smörjmedel, från halvflytande fett till vanligt chassiefett 
med max viskositet NLGI klass 2. 

Om utrustningen används för att pumpa något annat 
strider detta mot hur pumpen är avsedd att användas. 
Tillverkaren/leverantören tar inget ansvar för skador 
som orsakas genom felaktig användning. Används 
utrustningen felaktigt är det helt på användarens eget 
ansvar. 

Att använda utrustningen på rätt sätt innefattar även att 
instruktionerna i bruksanvisningen samt reglerna 
gällande kontroll och underhåll följs. 

Utrustningen får användas inom EU endast när 
maskinen som pumpen skall användas till 
överensstämmer med säkerhetsreglerna enligt EU- 
direktiven för maskinsäkerhet. 

Kontakta Hydraulik Leverantören om det är några som 
helst oklarheter om hur utrustningen skall användas. 
Adress och tel. nummer finns längst ner på varje sida. 

Observera 
Om trögflytande medier skall pumpas kan man behöva 
vidta åtgärder så att det verkligen kommer ner till 
pumpens insug som t.ex. att använda en följeplatta eller 
genom att värma mediet. Pumpbarheten beror bl.a. på 
omgivningsförhållanden (t.ex. temperaturen) i varje 
enskild applikation. 
En tryckregulator för att kunna justera lufttrycket till 
pumpen skall monteras vid tryckluftsuttaget. På detta 
sätt kan pumpens kapacitet och tryck regleras. 
Systemkomponenter för att köra pumpen kan skilja från 
fall till fall. Fråga gärna om något är oklart. 
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3.2 Allmän beskrivning 
Pump modell: 

Nr. 82050, 82054,  
83513 och 82050-E575. 
Pumparna ovan är tillverkade 
enligt samma princip. Det enda 
som skiljer dem åt är längden 
på pumpröret (2). 

 

1 Pumpens drivenhet 
(luftmotor) 

2 Pumprör 
(kolvpump) 

ME Luftutsläpp 
(ljuddämpare) 

1 & 2  är en enhet. 
 

Lubr igun  Pump 

Lubrigun  Pump 50:1  
är en luftdriven, dubbelverkande kolvpump. 
Pumpen pumpar ut mediet vid slag både upp och ner 
och suger in vid slag uppåt. 
Pumpen omvandlar det inkommande lufttrycket till ett 50 
gånger högre tryck på mediet vid utloppet. 
Pumpen har en skovelformad bottenventil. Denna form 
gör det lättare för mediet att komma in genom att det 
pressas in mekaniskt. Detta är mycket viktigt när man 
pumpar t.ex. chassiefett. 
När vätskor eller flytande smörjmedel skall pumpas kan 
denna pumptyp som tillval utrustas med en bottenventil 
som har en kula istället, art. nr. 61275-E. 
Pumpröret har en kolv som är anpassad med hög 
precision för att kunna pumpa olika smörjmedel. 
Om medier som inte har smörjande egenskaper 
pumpas, kan det orsaka onormalt slitage och skada 
delar inne i pumpröret som t.ex. bussningen eller 
kolven. 
Tillbehör beror på specifika krav och varierar. Begär 
offert om det skulle finnas behov för detta. 
En tryckluftsregulator skall monteras före luftmotorn. 
Använd t.ex. 1/4“ (DN6) serviceenhet innehållande filter, 
tryckregulator, mätare och dimsmörjare om tryckluften 
inte är fri från partiklar eller fukt.  

3.3 Tekniska Data 
Tekniska data på de Lubrigun pumpar som finns i 
avsnitt 3.2: 

Tekniska Data 
Pumpens dr ivenhet:  Luftmotor 

Slaglängd 63,5 mm 2½“ 

Luftcylinder-Ø 63,5 mm 2½“ 

Luftförbrukning vid 7 bar 4,2 l(N) /cykel 

Lufttryck 1 Min. 2,1 bar Max. 10 bar 

Luftanslutning ¼“ NPTF invändig 

Pumptyp Kolvpump 

Tryckförhållande i = 50 : 1 

Max. tryck 2 500 bar (pumpens utlopp) 

Avgiven volym 6,4 cm3 /cykel 

Kapacitet Qg 0,48 l/min vid 75 cykler 

Max. antal cykler 3 120 cykler/minut 

Utloppsanslutning ¼“ NPTF invändig 

Pumprör  

Rörlängd Se 3.4 ‘Dimension’ 

Material med 
mediekontakt 
Tätningar: 

Stål, Ms, Cu, Nylon, 
 
Buna-N & Polyuretan 

(Pumpens material) 
Omgivningstemperatur 

TMIN 
- 34°C 

TMAX 

+ 93°C 
(Medie som skall pumpas) 
Arbetstemperatur 4 

TAMIN 
(se anm.) 

TAMAX 

+ 60°C 
Ljudnivå vid 8 bars lufttryck < 85 dB(A) 

Vikt Se 3.4 ‘Dimension’ 
Observera: 1 cykel = Pumpen gör kolvslag “upp“ och “ner“. 

Anmärkning 
1 Om pumpen skall drivas med lägre lufttryck än 2,1 
bar skall fjäder nr. 55231 och skruv nr. 12834 monteras 
i luftmotorns ventilmekansim. 
2 Max tryck från pumpen vid 10 bars lufttryck. 
Begränsa lufttrycket så att det inte överskrider pumpens 
maximala arbetstryck. När systemkomponenter som 
klarar lägre tryck än pumpen används, tänk då på att 
pumpen har ett tryckförhållande på 50:1 och reducera 
därför lufttrycket motsvarande. 
3 Överskrid inte 75 cykler/min vid kontinuerlig drift. 
Antal pumpcykler som kan uppnås vid normal drift kan 
vara lägre än specificerat och beror på mediet som 
pumpas och en del andra parametrar. 
Kontrollera trycket och antal pumpcykler med hjälp av 
en tryckregulator (ingår ej). Använd alltid det lägsta 
lufttryck som krävs för att uppnå önskat resultat. Högre 
tryck kan göra att pumpens slits ut i förtid. 
4 Temperaturen på mediet som skall pumpas måste 
vara inom det område där det är pumpbart så att det 
kan sugas in i pumpens inlopp.
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Lubr igun  Pump Nr. 82050, 82054, 83513 och 82050-E575  Serie J  
 

3.4 Dimension 

 
 

Obs: Den mittersta ritningen till vänster visar de gängade hål som används för att montera pumpen direkt ovanpå 
ett fatlock med fyra skruvar nr. 50060.  
Tillval: Monteringssats nr. 12643-E059 som används för att fästa pumpen genom att pumröret klämms fast.  
Det gör att pumprörets nedstick i fatet kan justeras steglöst. Måttet L2 minskar i detta fall med ca 59 mm. 
M.1 Inlopp för  tryck luf t :  ¼“ NPTF invändig gänga. 

Tillval: Kopplingsnippel nr. 11659 som används tillsammans med snabbkoppling nr. 815. 

A.2 Ut lopp för  medie: ¼“ NPTF invändig gänga. 

Pump Dimension Anslutning  
modell nr. L1 L2 Tryckluft Medie Vikt  

82050 975 mm 695 mm ¼“ NPTF invändig ¼“ NPTF invändig 6,8 kg 
82054 1142 mm 862 mm ¼“ NPTF invändig ¼“ NPTF invändig 7,7 kg 
83513 760 mm 480 mm ¼“ NPTF invändig ¼“ NPTF invändig 5,9 kg 
82050-E575 855 mm 575 mm ¼“ NPTF invändig ¼“ NPTF invändig 6,3 kg 
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Observera 

Anslutning av pumpen 

♦ Tryckluft - ¼“ NPTF invändig gänga som sitter på 
luftmotorn vid ventilmekanismen 

♦ Utlopp för medie - ¼“ NPTF invändig gänga som 
sitter precis ovanför pumpröret 

För att kunna använda pumpen måste 
tillverkaren/leverantören av det kompletta systemet även 
tillhandahålla de systemkomponenter som krävs för 
varje enskild applikation. 
Fråga efter standard tillbehör om det skulle behövas. 

3.5.1 Tryckluft 
Luftflöde 
Rör och komponenter måste ha tillräcklig dimension 
(innerdiameter) så att ingen onödig strypning sker. De 
skall inte heller orsaka tryckfall när pumpen körs fortare. 
För information om luftförbrukning: 
⇒ Se avsnitt 3.3 ‘Tekniska Data‘ 

Lufttryck 
Det lägsta tryck som pumpen kan drivas med är 2,1 bar. 
Lufttrycket som krävs varierar från fall till fall. 
Det maximalt tillåtna lufttryck som pumpen får köras 
med kan ibland vara lägre än luftmotorns maximala 
arbetstryck. Max tillåtet lufttryck beror bl.a. på de 
komponenter som är kopplade till pumpens utlopp. Ha 
alltid pumpens tryckförhållande i beaktande. Den ger ett 
tryck ut som är 50 gånger högre än lufttrycket in. 
⇒ Se avsnitt 3.3 ‘Tekniska Data‘ 
⇒ Se även specifikationen på systemkomponenterna. 

3.5.2 Pneumatiska komponenter 

De pneumatiska komponenternas arbetstryck måste 
överensstämma med lufttrycket (primärt/sekundärt 
lufttryck) som är kopplat till utrustningen. 

Den nominella dimensionen (I. D.) på tryckregulator, 
serviceenhet, ventiler, kopplingar etc. skall vanligtvis 
överensstämma med dimensionen på inloppet till 
luftmotorn som är 1/4“ (I.D. 6 mm). 
Kontrollera att komponenterna klarar det maximala tryck 
som de kommer att utsättas för under drift! 

Anslutningspunkten för tryckluft skall vara försedd med 
en avstängningsventil. 

För varje pump/pumpenhet krävs följande: 
• En tryckregulator med mätare 
• En anslutningsslang av tillräcklig längd 
• En snabbkoppling 

Om luften inte är ren eller innehåller fukt tillkommer 
• Ett luftfilter 

Vi rekommenderar en serviceenhet innehållande 
(filter, regulator, tryckmätare och dimsmörjare). 

Om det primära lufttrycket är högre än pumpens 
maximala arbetstryck (luft) eller om utloppstrycket p.g.a. 
pumpens tryckförhållande överstiger max tillåtet tryck för 
utrustningen behövs även följande: 
• En tryckregulator för lufttrycket och säkerhetsventil 
Vikt igt:  När mobila pumpar/pumenheter används skall 
säkerhetsanordningar monteras direkt på pumpen. Med 
mobil menas att den luftdrivna pumpen kan användas 
på olika ställen och/eller att anslutningen för pumpens 
tryckluft inte är fast. 
• Lågnivåindikering (avstängningsanordning) 
skall användas på pumpar/pumpenheter i automatiska 
applikationer eller när pumpen inte övervakas 
kontinuerligt av operatören. Avstängningsanordningen 
förhindrar att pumpen ‘skenar‘ när mediet är slut och 
onödigt slitage/skador kan därmed undvikas. 
Alla pneumatiska komponenter som behövs för att 
köra pumpen är inte uppräknade här och kan 
variera beroende på applikationen. 
3.5.3 Matarledning från pumpen 
Vid dimensionering av rör och komponenter skall 
hänsyn tas till mediets viskositet eller NLGI-klass och 
hur långa ledningarna skall vara. Viktigt är att man väljer 
en tillräckligt stor innerdiameter. 
Alla systemkomponenter skall överensstämma med 
specifikationerna gällande max arbetstryck och 
kompatibiliteten med mediet som skall pumpas. 
Använd reglerventil (handpistol) med extra kraftigt 
munstycke som är gjort för maskinell smörjning när 
pumpen används för att t.ex. rundsmörja fordon. 
Vi rekommenderar LINCOLN handpistol nr. 740. 
3.5.4 Tillbehör 
Allmänt 
Montera pumpen stadigt och i ett upprätt läge. Använd 
fatlock och monteringssats om det behövs. 
• Ett fatlock (som centrerar pumpen på fatet) 

Fat lock för  behål lare-Ø (Y.D.)  
Nr .  81523-E025 330-370 mm 
Nr.  81523-E050 380-435 mm 
Nr.  81523-E200 570-600 mm 

Om pumprörets längd måste justeras till fatets höjd 
tillkommer: 
En monteringssats nr. 12643-E059.  

 

För pumpning av ej flytande smörjfett tillkommer: 
• En följeplatta för fett 

Föl jep lat ta  för  behål lare-Ø ( I .D.)  
Nr .  83366-E025 310-330 mm 
Nr.  83366-E050 375-400 mm 
Nr.  990004-E 350-360 mm 
Nr.  83366-E200 570-575 mm 

Information om andra systemkomponenter på begäran. 

3.5 Funktionsbeskrivning. Luftdriven Lubrigun Pump 50:1 
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3.6 Arbetsförhållande 
• Stationära Lubrigun Pumpar är tillverkade för att 

användas i utrymmen som är skyddade för väder och 
vind. Om utrustningen är avsedd för mobilt bruk skall 
den lagras på ett skyddat ställe. 
Förorening av det medie som skall pumpas måste 
undvikas både under drift och vid lagring. 

• Omgivningstemperatur 
⇒ Se ‘Tekniska Data’ för pumpen. 

Om utrustningen används vid lägre temperatur än 
rumstemperatur skall man kontrollera att mediets 
pumpbarhet är OK. Det gäller även vid lagring av 
mediet. 
Man skall alltid försäkra sig om att mediet är 
pumpbart innan pumpen startas. 

3.7 Utrymmeskrav 
• Utrymmet som krävs beror på pumpen med tillbehör 

och dimensionen på fatet/behållaren. 
Obs: När utrymmet som krävs vid installation beräknas 
skall följande beaktas: 
− Transport av mediet behållare 

Fatet skall lätt kunna flyttas och slangar mm skall ha 
god plats. 

− Manöverdon 
Pumpens manöverdon som t.ex. avstängnings-
ventiler, snabbkopplingar, regulatorer skall lätt kunna 
kommas åt. 

− Pumpens anslutningar 
Slangar för tryckluft och medie skall kunna nås och 
röras utan besvär. 

− Demontering av pump 
Plats skall finnas så att pumpen obehindrat kan lyftas 
ur fatet. 

3.8 Placering 

Placera pumpen så nära det ställe mediet skall pumpas 
till som möjligt. Välj en plats som tillåter en bra 
installation av rör och slangar (kort och rakt). 
Pump och fat/behållare skall fixeras ordentligt i ett 
upprätt läge. 

Platsen där pumpen placeras måste ha: 
• Tillgång till tryckluft 

− Tryckluftsledning för anslutning av pumpmotor 
⇒ Se pumpens ‘Tekniska Data’ och föregående 

sidor, stycke ‘Tryckluft’ och ‘Pneumatiska 
komponenter’. 

 

 

• Utrustningen måste lätt kunna nås. 
Det skall finnas tillräckligt med utrymme för drift och 
service av pumpen samt för hantering av behållare 
och fat. 

• Placera utrustningen på en ljus plats. 
Typskyltar, instruktioner och varningsskyltar skall 
vara väl synliga. 
Drift- och servicepersonal skall kunna komma åt att 
kontrollera utrustningen så att den hålls i bra skick 
och inga onödiga fel uppstår. 

• Utrustningen skall stå på ett fast och stabilt underlag 
Om utrustningen används mobilt skall pumpen och 
fatet fästas ordentligt. 

• Underlaget skall vara horisontellt. 

Obs 
Följ gällande regler från ägare och myndigheter! 
När medier som är farliga för miljön hanteras skall 
gällande regler och förordningar följas så att inga skador 
uppstår. 

Funktionsbeskrivning. Luftdriven Lubrigun Pump 50:1 
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4. Montering och installation 

4.1 Säkerhetsinstruktioner 

Varning 

Driv inte den pneumatiska pumpmotorn 
med brandfarlig gas. 
Överskrid inte pumpens maximalt 
tillåtna tryck. 

• Kontrollera att pumpen är oskadad när den packas 
upp. Reklamera omedelbart om någon skada 
upptäcks. 

• Installation och igångkörning av utrustningen skall 
endast utföras av behörig personal. 

4.2 Erforderliga verktyg 

Inga specialverktyg behövs vid installation av pumpen. 

4.3 Montering 
Placera pumpen på ett lämpligt ställe. 
⇒ Se ‘Funktionsbeskrivning’ för allmän information. 
Pumpens utloppsdel har fyra gängade hål för 
fastsättning av fatlocket. Pumpen kan även monteras på 
fatlocket med en monteringssats för att kunna justeras i 
höjdled. 
⇒ Se ‘Dimension’. 
Fästelement medföljer ej. De tillhandahålls av 
användaren. 
Skruva fast pumpen ordentligt för att undvika 
vibrationer. Pumpen skall placeras på ett fast 
horisontellt underlag . 

4.4 Installation 
Obs: Pumpen är testkörd på fabriken med en 
lättflytande olja. En liten del av denna olja finns kvar i 
pumpröret som skydd vid transport och lagring. 
Om det behövs skall pumpröret spolas rent för att 
undvika förorening av mediet som skall pumpas. 

Varning 

Använd inte brandfarliga vätskor vid 
rengöring/spolning. 

VARNING Använd inte medier som kan orsaka 
kemiskt angrepp på pumpen. 

Använd inte medier som kan orsaka kemiskt angrepp på 
pumpröret. 
⇒ Se 3.3 ‘Tekniska Data’. 
Obs 
Stycke 3.5 ‘Funktionsbeskrivning’ innehåller allmän 
information om de komponenter som krävs för den 
luftdrivna Lubrigun Pumpen 50:1, information om medie- 
och luftledningar samt information om lämplig plats för 
installation av pumpen. 
Observera: Ett pumpsystem som detta kan bestå av  
många olika systemkomponenter och därför skall 
följande information och instruktioner för montering 
beaktas: 
⇒ Se Bruksanvisningen från tillverkaren/ 
leverantören av det kompletta systemet. 

 

Allmän information för  instal lat ion 

Pump / Pumpenhet 
• Iordningställande 

⇒ Se ‘Funktionsbeskrivning‘, gällande placering och 
utrymme. 

− Placera pumpen på ett lämpligt ställe. 
− Pumpen skall placeras på ett fast horisontellt 
underlag. 
− Fixera pumpen och  behållaren så att de inte välter.  
Förankra utrustningen vid behov. 

När fatet öppnas eller är öppnat, beakta följande: 
− Undvik att mediet förorenas av smuts. 
• Pump med fatlock och följeplatta: 
− Placera fatet på bestämd plats. 
− Ta bort fatets lock. 
− Placera följeplattan i mitten av fatet; hålets styrning 
skall vara uppåt. Tryck ner följeplattan med handkraft 
mot mediet så att luften under kan försvinna ut. 
− Skruva fast pumpen på fatlocket. 
− Lyft pumpen och tryck ner pumpröret genom 
följeplattans hål så att fatlocket vilar på fatets kant. 
När fatlocket sitter rätt på fatet skall följande utföras: 
− Justera (centrera) fatlocket på fatet och dra sedan 
fast det. 
Tryckluftsledningar 
Vid installation skall följande observeras: 
− Anslutningarna till pumpen skall vara nära så att 
ledningarna kan hållas så korta som möjligt. 
− Avstängningsventiler etc. skall vara lätt åtkomligt. 
− Anslutna slangar skall kunna röras utan hinder. 
• Montera ihop erforderliga luftledningar och 
pneumatiska komponenter på rätt sätt. Vänta med att 
koppla luftledningen till pumpens motor. 
Luftledningarna skall vara fria från smuts och skräp. 
− Blås noga rent rören innan de monteras och ansluts. 
• Montera ihop erforderliga slangar och system- 

komponenter som t.ex. säkerhets- och 
avstängningsventiler på rätt sätt. En 
handmanövrerad avstängninsventil används normalt 
på tryckledningen från pumpen. 

− Anslut högtrycksledningen till pumpens utlopp. 
Skruva fast kopplingar och komponenter noggrant. 
Trycket är högt! 
• Jorda pumpen/utrustningen enligt gällande elektriska 

bestämmelser. 
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5. Drift 
Montering, kontroll och underhållsarbete får endast 
utföras av behörig personal. 
Obs 
Pumpen är endast en del av de olika komponenter som 
ingår i systemet. 
Så därför innehåller i stycket ‘Drift’ endast allmän 
information om Lubrigun Pumparna. 

Pumpens drivenhet (luftmotorn) skall anslutas till 
tryckluft med en snabbkoppling för att kunna kopplas 
bort vid behov. 
Se stycke 3.5 för information gällande anordningar för 
styrning och övervakning av pumpen under drift. 
Krav och specifikationer av dessa anordningar beror på 
den enskilda applikationen och systemet. 
Dessa grundkomponenter behövs (ingår ej): 

Avstängningsventiler för tryckluft och medie. 
Tryckluftsregulator för pumpmotorn. 

⇒ För detaljer hänvisas till drifts- och säkerhets- 
instruktionerna från tillverkaren/leverantören av det 
kompletta systemet. 

Varning 
Förebygg gnistbildning p.g.a. statisk 
elektricitet genom att jorda 
pumpen/utrustningen. 
Driv inte pumpmotorn med brandfarlig 
gas. 
Överskrid inte pumpens eller systemets 
maximalt tillåtna tryck. 

5.1 Förberedelser för idrifttagande 
När pumpen och alla erforderliga komponenter har 
monterats skall följande utföras: 
• Funktionskontroll 
− Tryckbegränsning och säkerhetsanordningar. 
Tryckbegränsning och säkerhetsanordningar krävs inte 
om varken lufttrycket eller pumpens utloppstryck 
överskrider det maximala tryck som gäller för den lägst 
klassade komponenten i systemet. 
För max lufttryck till pumpen och tryckförhållandet 
hänvisas till 
⇒ Stycke 3.3 ‘Tekniska Data’ 
Inställning av tryckbegränsning och säkerhets-
anordningar beror på den lägst klassade komponenten 
(gäller både luft och medie) i systemet. 

− Tryckluftsregulator och mätare. 
Genom att vrida justeringsratten på tryckregulatorn 
medurs ökar lufttrycket till pumpen och vrids den moturs 
så minskar trycket. 
Kontrollera regulatorn och justera trycket tills mätaren 
visar ‘Noll’. 

 
− Avstängningsanordning för låg nivå. 
Inställningen skall göras så att pumpen stannar innan 
behållaren är helt tom. I annat fall kommer pumpen att 
rusa upp i högvarv. Efterjustera om det behövs efter att 
det första fatet har tömts. 
• Fyll och justera in dimsmörjaren. 
− Fyll behållaren med en lättflytande olja, SAE 10, av 
hög kvalitet. 
− Senare, när pumpen är i drift skall inställningen vara  
ca 1 droppe olja per timma. 
Observera: För närmare detaljer om detta hänvisas till 
instruktionen som följde med dimsmörjaren. 

5.2 Idrifttagande 
Montering, kontroll och underhållsarbete får endast 
utföras av behörig personal. 

Varning 
Driv inte pumpmotorn med 
brandfarlig gas. 
Överskrid inte pumpens eller 
systemets maximalt tillåtna tryck. 
Håll händerna borta från pumpens 
insug och utloppsanslutningar. 

VARNING 
Kör aldrig pumpen snabbare än 120 
pumpcykler per minut. 

Använd endast ren och torr tryckluft för att driva 
pumpen. Luften får inte vara förorenad av material som  
kan angripa tätningarna av Buna-N. 

Före igångkörning 
Angående den olja som finns kvar i pumpen hänvisas till 
stycket ‘Installation’. 
Vid igångkörning 
− pumpmotorn skall köras långsamt så att pumpen 

lättare kan suga in mediet. 
− matarledningarna från pumpen skall fyllas och luften 

pressas ut. 
⇒ Konsultera ’Drifts- och säkerhetsinstruktionerna’ från 

tillverkaren/leverantören av det kompletta systemet. 

Före drift 
• Om en följeplatta används (vid pumpning av 

trögflytande medier) skall följande beaktas: 
− Följeplattan skall flyta ovanpå mediet utan att det 

finns luft under den. 
• Lufttrycket till pumpmotorn skall ställas in på ‘noll’ på 

tryckluftsregulatorn. 
• Avstängningsventil(er) på matarledningarna från 

pumpen skall vara öpnna så att luften kan pressas ut 
och ledningarna kan fyllas. 

− Ta hjälp av en person som kontrollerar när mediet 
kommer fram utan luftbubblor. Utloppen (ventiler, 
handpistoler mm) kan då stängas 
Obs: Använd skyddsglasögon!  
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Drift 
Igångkörning 
Pumpens sugförmåga 
Pumpen suger in mediet vid slag uppåt och trycker ut 
vid slag både upp och ner. Eftersom pumpens inlopp 
ännu inte är fyllt med medie skall den köras långsamt så 
att den kan börja suga. 
• Tryckluftslangen skall anslutas till pumpmotorn med 

en snabbkoppling. 
• Justera försiktigt upp lufttrycket (till pumpmotorn) från 

‘noll’ med tryckregulatorn. 
− När pumpen startar skall trycket inte höjas mer. 

Om lufttrycket är för högt och pumpen inte kan suga 
skall trycket omedelbart sänkas stegvis tills pumpen 
börjar suga igen. 

• Kör pumpen långsamt tills både den och 
matarledningarna är fyllda. 

− Om pumpen stannar (p.g.a. friktion) innan 
ledningarna är fyllda skall lufttrycket försiktigt höjas. 

• Stäng matarledningarnas utlopp när medie kommer 
fram utan luftbubblor. 

Pumpen skall stanna när mottrycket blir för högt p.g.a. 
de stängda utloppet och systemet är ordentligt fyllt. 
När detta uppfyllningsmoment är klart skall erforderligt 
lufttryck ställas in. När arbetstrycket ställs in på 
tryckregulatorn skall hänsyn tas till systemets maximalt 
tillåtna tryck för både tryckluft och medie. 
Pumpens tryckförhållande 50:1 gör att mediets tryck 
från pumpen är 50 gånger högre än lufttrycket in. 
⇒ Konsultera ’Drifts- och säkerhetsinstruktionerna’ från 

tillverkaren/leverantören av det kompletta systemet. 
⇒ Se stycke 3.3 ‘Tekniska Data’ för pumpen. 

När tryckluftens arbetstryck justeras gäller följande: 

• Använd alltid så lågt tryck som möjligt för att erhålla 
önskat resultat och överskr id aldr ig max tillåtet 
arbetstryck. 

• Trycket skall reduceras om: 
− pumpen går kontinuerligt, men överskrider 120 cykler 

per minut. 
− pumpen rusar upp i varv eller går ojämnt så att den 

inte suger in mediet. 
Om pumpen inte fungerar normalt hänvisas till kontroll-
punkterna i stycket ‘Felsökning’. 

I förekommande fall: Kontrollera att avstängnings-
anordningen för låg nivå fungerar och stannar pumpen i 
god tid när mediet i fatet börjar ta slut. Efterjustera om 
det behövs annars kan pumpen skadas. 

VARNING 
Pumpen får aldrig köras utan medie i 
fatet. Lufttillförseln skall då omedelbart 
stängas av annars rusar pumpen upp i 
toppvarv med stor risk för att den 
skadas som följd! 

5.3 Normal drift 

Pumpen/utrustningen får endast köras av behörig och 
utbildad personal. 

Varning 
Överskrid inte pumpens eller systemets 
maximalt tillåtna tryck. 
Håll händerna borta från pumpens 
insug och utloppsanslutningar. 
Försök aldrig att demontera pump/ 
utrustning medan systemet (pump och 
dess komponenter) är trycksatta. 

Stäng omedelbart av pumpen vid 
felfunktion/skador eller om pumpen uppför sig onormalt. 

VARNING 

När pumpen går kontinuerligt under längre tid t.ex. vid 
fyllning av mindre behållare skall den inte köras fortare 
än 75 cykler/min. 
Stäng av pumpen innan fatet är tomt så att den inte 
rusar upp i toppvarv och skadas. 
Drift 

Beroende på driftförhållande skall man minst en gång 
per arbetsskift: 
• Kontrollera pumpen/utrustningen visuellt med 

avseende på skador och onormalt slitage. 
Pumpens/utrustningens drift beror även på hela 
systemets konstruktion. 
⇒ Konsultera ’Drifts- och säkerhetsinstruktionerna’ från 

tillverkaren/leverantören av det kompletta systemet. 

Pump/luftmotor är normalt trycksatta under drift. 
Pumpen startar och mediet trycks ut när matar-
ledningens utlopp (avstängninsventil, handpistol etc.) 
öppnas och avlastar tryckledningen.  
• Koppla alltid bort luftanslutningen från pumpen när 

den inte skall användas under en längre tid. Avlasta 
också systemets mediesida så att det inte lämnas 
trycksatt vid längre driftuppehåll. Avlastning sker 
genom att avstängningsventil eller handpistol öppnas 
och framträngande medie samlas upp i ett lämpligt 
kärl. 

• I händelse av felfunktion skall pumpen omedelbart 
stängas av. 

⇒ Se kontrollpunkterna i stycket ‘Felsökning’. 
• När fatet är tomt skall pumpen stängas av 

omedelbart. Låt den inte rusa upp i varv! 
− Koppla loss tryckluftsanslutningen från luftmotorn. 
− Byt ut fatet eller fyll på det. 

Proceduren och hanteringen för detta beror på 
utrustningens konstruktion. 

− Om en följeplatta används skall den placeras ovanpå 
mediet i det nya fatet och luften under skall 
evakueras. 

− Sänk lufttrycket till pumpen med hjälp av tryckluft-
regulatorn innan luftslangen kopplas till pumpen. 
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Drift 

När fatet har bytts eller efter en felfunktion t.ex. om 
pumpen sugit luft: 
⇒ Se instruktioner i stycke 5.2 ‘Idrifttagande’. 

Lufttrycket till pumpen kan återställas till det normala 
efter att fatet har bytts, pumpen har sugit in medie och 
skall köras på normal drift. 

Vid långa driftuppehåll och lagring 

Om mediet som pumpas ändrar egenskaper med tiden 
t.ex. vid längre driftuppehåll, skall pumpen (pumröret) 
spolas rent. I vissa fall kan det vara nödvändigt att 
plocka isär den för rengöring innan den lagras. 

VARNING 

Om rengöringsvätska används vid renspolning skall den 
sista spolningen ske med en mineralolja för att förhindra 
att korrosion uppstår. 

5.4 Kontroll och underhåll 

Kontroll och underhåll får endast utföras av behörig och 
utbildad personal. 

Varning 
Håll händerna borta från pumpens 
insug och utloppsanslutningar. 
Försök aldrig att demontera pump/ 
utrustning medan systemet (pump och 
dess komponenter) är trycksatta. 

− Om en serviceenhet för tryckluft 
används: 
Luftfiltrets dräneringsplugg skall öppnas med jämna 
mellanrum och skålen skall blåsas ren från fukt och 
smuts. 
Dimsmörjarens behållare skall också fyllas på med 
jämna mellanrum. 
Om dimsmörjare inte används skall smörjning ske 
manuellt minst en gång per dag för att säkerställa en 
fullgod funktion. Det görs genom att några droppar 
lättflytande mineralolja droppas in i snabbkopplingen vid 
pumpens luftanslutning med en oljekanna. 
− Kontrollera kopplingar och slangar på pumpens 
trycksida regelbundet så att de sitter fast och inte läcker. 
Byt ut skadade slangar omedelbart. 
− Håll pumpen ren och fin. Se till att alla märkskyltar är 
läsbara. Kontrollera visuellt pumpen med avseende på 
kondition och ev. skador innan den startas. 

− Smörj luftmotorns ventilmekanism minst en gång 
per år. 

⇒ Se illustration och instruktioner i stycke 6. ‘Service’. 

 

5.5 Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll genom utbyte av slitna delar 
(t.ex. tätningar och ventiler) i god tid rekommenderas. 
Livslängden på delarna beror på mediet som pumpas 
och hur mycket och hårt utrustningen körs. 

• Luftmotorns ventilmekanism bör plockas isär och 
kontrolleras en gång per år. Byt ut slitna delar. 
− Smörj ventilmekanismen vid återmontering. 
⇒ Se illustration och instruktioner i stycke 6. ‘Service’. 

Alla underhålls- och reparationsarbeten får endast 
utföras av behörig och kvalificerad personal. 

Om användaren inte har tillgång till sådan personal 
ombeds Ni kontakta: 
Hydraulik Leverantören AB, Serviceavdelningen. 
⇒ Adress och telefon nr. finns längst ner på sidan. 

5.6 Felsökning 

Reparationer får endast utföras av behörig och 
kvalificerad personal och endast om behov av 
reparation föreligger. 

 

Varning 

• Fösök aldrig demontera pumpen medan luftmotorn, 
pumpröret eller systemet är trycksatt. 

• Håll händerna borta från pumpens insug när den är i 
drift. 

• Överskrid inte pumpens- eller utrustningens max 
tryck vid justering/inställning som förändrar 
arbetstrycket. 

Vid problem som endast kan åtgärdas med reparation: 
− Stäng omedelbart av pumpen för reparation. 

Om pumpen/utrustningen misstänks ha blivit 
överbelastad skall den returneras för kontroll och 
reparation. Kontakta Hydraulik Leverantören AB. 
⇒ Adress och telefon nr. finns längst ner på sidan. 

VARNING 

Om pumpen rusar upp i onormalt höga varv t.ex. när 
den kaviterar, skall den omedelbart stängas av. 

‘Check l is ta’ för möjliga orsaker till felet och förslag på 
lämpliga åtgärder: 
⇒ Se nästa sida. 
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Lubr igun  Pump Nr. 82050, 82054, 83513 och 82050-E575  Serie J 

5.6 Felsökning        - Kontrollista -  

Problem Möjlig orsak  Åtgärd  

Pumpen går inte. Luftmotorn startar inte.  Lufttillförseln är avstängd. 
 
 
 
Lufttillförseln är otillräcklig. 
(Lufttrycket är för lågt). 
 
Dragstången (16) trasig 
och/eller 
ventilplattan (74) trasig. 
 
Främmande föremål täpper till 
pumpröret. 
 
 
 
Igensatt utlopp. 
(t.ex. ventil eller handpistol) 

Kolla att lufttillförseln är påslagen, kolla 
att anslutningen till pumpen är 
hel/inkopplad och att inget blockerar 
lufttillförseln. 
Höj försiktigt lufttrycket till pumpen med 
tryckluftregulatorn om det är för lågt. 
 
Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Kontrollera luftmotorn. Plocka 
isär och kontrollera/byt skadade delar. 
 
Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Plocka isär pumpröret. Rengör 
och kontrollera backventilerna. Byt ut 
skadade delar. 
 
Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Plocka isär och rengör 
matarledningar och komponenter för att 
avlägsna hindret. 

Luftläckage från luftutsläppet medan 
pumpen står still. 

Ventilsätet (65) / Tätningen (64) på 
luftmotorn skadad. 
 
 
Tätning (22 & 24) skadad. Läckage 
mellan luftcylinder och luftmotorns 
huvud. 

Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Demontera delar för kontroll, 
byt ut skadade delar. 
 
Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Plocka isär luftmotorn och byt 
ut skadade delar. 

Pumpen går ojämnt eller varvtalet ökar 
av sig själv, men volymen som kommer 
ut är densamma. 

Mediet för ‘trögt’ eller pumpen går för fort 
så inget medie kan sugas in. Ökad 
viskositet p.g.a. låg temperatur. 
 
Otillräcklig mängd i fatet. Pumpen suger 
luft p.g.a. låg nivå i fatet. 

Reducera lufttrycket till pumpen.  
 
Värm upp mediet. 
 
Stäng av pumpen. Fyll på eller byt ut 
fatet. 

Pumpen fortsätter att gå trots att 
trycksidan från den är avstängd (utlopp, 
ventil eller handpistol stängd) 

Fatet är tomt om pumpen fortsätter att 
rusa upp i varv. 
 
Matarledningen trasig eller läckage. 
 
 
Backventil och säte (51 & 52 ) på 
pumprörets inlopp skadat. 

Stäng av pumpen. Fyll på eller byt ut 
fatet. 
 
Stäng av pumpen. Kontrollera och dra åt 
alla kopplingar. 
 
Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Demontera backventilen och 
kontrollera/byt ut skadade delar. 

Minskat tryck eller volym från pumpen. 
Pumpen fortsätter att gå trots att 
trycksidan från den är avstängd. 

Backventil och säte (51 & 52) på 
pumprörets inlopp eller kula/kulsäte (43 
& 46) i kolven är slitna. 
 
Kolvstången (47) och tätningen (49) på 
pumprörets inlopp är skadade eller slitna. 

Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Plocka isär pumpröret och byt 
ut backventilens slitna delar. 
 
Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Plocka isär pumpröret och 
backventilen. Byt packning och 
kolvstången om den är skadad. 

Medieläckage från hålet längst ner på 
utloppsdelen (14). 

Packboxtätningen i utloppsdelen är 
sliten. 

Stäng av pumpen. Tryckavlasta 
systemet. Plocka isär pumpen. Kolla att 
packboxen (27) inte läcker. 
Demontera packboxen och dess delar. 
Byt ut o-ring (32), U-tätning (33), pack-
boxtätning (29) och tätning (30). Kolla 
kolvstången (11), byt om den är sliten. 

Ökad mängd luft i mediet eller så 
kommer medie ut från luftutsläppet. 

Packboxtätningen i utloppsdelen är 
sliten. 

Samma åtgärd som ovan. 

 

Obs:  Alla siffror inom parantes ( ) referar till de pos nr som finns på reservdelsritningar och reservdelslistor . 
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6. Service 
Service och reparation får endast utföras av behörig och 
utbildad personal. 

VARNING 
Fösök aldrig demontera pumpen 
medan luftmotorn, pumpröret eller 
systemet är trycksatt. 
Spola/rengör aldrig pumpen med 
brandfarliga medier. 
Håll händerna borta från pumpens 
insug när den är i drift eller testas. 

• När pumpen har stängts av för t.ex. 
reparation måste luftmotor, pumprör och andra system-
komponenter göras trycklösa. 
− Koppla loss pumpens luftanslutning så att den 
komprimerade luften kan evakueras helt. 
− Öppna alla avstängningsventiler och handpistoler 
som är kopplade till matarledningen och samla upp 
framträngande medie i ett lämpligt kärl. 
Varning: Mediet är trycksatt. 
Använd alltid en hink för att samla upp dränerat medie. 
− När inget ytterligare medie kommer fram och 
ledningen är trycklös skall ventilerna stängas igen. 

− När systemet är helt trycklöst skall kopplingarna till 
matarledningen försiktigt lossas från pumpens utlopp 
och slangen plockas bort. 

6.1 Erforderliga verktyg 
Insexnycklar och fasta nycklar med inch-mått krävs. 
Man behöver även tänger, skruvmejslar och andra 
vanliga verktyg för att plocka isär pumpen. 

6.2 Demontering och reparation 
Instruktionerna för demontering är avsedda för service-
personal med specialkunskaper och erfarenhet av 
hydraulisk och pneumatisk utrustning. 

Observera: Gör aldrig några modifieringar! Använd bara 
original reservdelar. Se reservdelslistan. 

Ta hand om överblivet material. Var noga med att allt 
använt material tas om hand på ett sätt som 
överensstämmer med gällande lagar och regler. 
Obs: Alla siffror inom parantes ( ) referar till de pos nr 
som finns på reservdelsritningar och reservdelslistor. 
Följande åtdragningsmoment gäller vid återmontering: 

(21) Sexkantsskruv  
1/2“  10,5-11 Nm 

(25) Mutter 
3/4“  13,6-20,3 Nm 

(57) Insexskruv 
5/32“  3,4-4,4 Nm 

(71) Insexskruv 
5/32“  3,4-4,4 Nm 

 

 
Underhåll av ventilmekanismen 

 
Smörjning av luftmotorns ventilmekanism 

Smörj luftmotorns ventilmekanism som finns inuti 
kapslingen (4) minst en gång per år med smörjfett. 
Använd ca 45 ml vattenfrånstötande smörjfett av typ 
N.L.G.I. 1 (lättflytande). Byt ut o-ringen (20). 
a) Koppla loss luftanslutningen från pumpen. Öppna 

alla avstängningsventiler och handpistoler som är 
kopplade till matarledningen och samla upp 
framträngande medie i ett lämpligt kärl. 

b) När systemet är helt trycklöst demonteras de fyra 
skruvarna (21), skyddslocket (72) och o-ringen (20) 
från ventilmekanismens kapsling i luftmotorn. 

c) Ta bort gammalt fett. Använd skyddsglasögon! Blås 
rent med hjälp av tryckluft så att all smuts försvinner. 

d) Använd en liten spackel, se bild, för att packa fettet 
så att det även kommer ner i hålrummet bakom 
ventilplattan. 

e) Kontrollera att o-ringen sitter rätt innan locket 
skruvas fast. 

f) Skruva fast de fyra 1/2“ skruvarna (21) med ett 
åtdragningsmoment av 10,5-11 Nm. 

Observera: Vid reparat ion/översyn och demontering 
av luftmotorn skall alla delar försiktigt rengöras innan de 
fettas in och återmonteras. 

Demontering av pump 
När systemet är helt trycklöst och pumpen är borttagen 
för service spänns den fast i utloppsdelen (14) i ett 
skruvstäd. 
1. Ta bort skyddshatten (1) från ventilmekanismens 

kapsling (4), ta bort tätningsbrickan (3). 
2. Demontera låspinnen (2) och styrstången (19). 
3. Skruva loss muttrarna (75) från de fyra 

dragstängerna (63). 
4. Lyft upp kapslingen (4) lite från luftcylindern (13) tills 

dragstången (16) syns och ta försiktigt (skada den 
inte) tag i stången framför kolvstångens mutter (25), 
skruva loss styrhylsan (5) från änden på dragstången 
(16). 
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Demontering av pump. (fortsättning) 

5. Lyft av kapslingen (4) helt från luftcylindern efter att 
styrhylsan (5) tagits bort. 

6. För demontering av ljuddämparen (55), se ritning 3. 
7. Ta bort luftcylinderns tätning (26) från kapslingen (4) 

och skruva loss dragstängerna (63). 
8. Ta loss luftröret (12) och ta bort o-ringarna (6) från 

rörets båda ändar. 
9. Lyft upp och ta loss luftcylindern (13). 
10. Ta bort luftcylinderns tätning (26) från utloppsdelen  

 (14). 
11. Lossa tätningslocket (58) lite och skruva loss muttern 

(61) kapslingen (4). 
12. Ta bort tätningen (62), demontera tätningsmuttern 

(61) och ta bort delarna (58-60). 
13. Skruva loss de fyra skruvarna (21) och ta bort locket 

(72) och o-ringen (20) från kapslingen (4). 
14. Skruva loss de fyra skruvarna (71) inuti kapslingen 

(4) och ta bort ventilplattan (74), dragskon (73) och 
styrhylsan (5). 

15. Skruva loss de fyra skruvarna (70) inuti kapslingen 
(4) och ta bort de fyra fjädrarna (69), styrplattan (66) 
inklusive delarna (67, 68) och ventilsätet (65) 
inklusive tätningen (64). Ta bort delarna (64-68) från 
styrplattan (66). 

16. Skruva loss kolvstångens mutter (25) från kapslingen 
(4) och ta bort tätningen (22), tätningsbrickan (23) 
och dragstångens tätning (24). 

17. Ta loss insugningsröret (54) från bussnings-
förlängningen (41). 

18. Tryck luftkolven ner till packboxen (27) och dra ut 
kolvstången (47) från pumprörets bussnings-
förlängning för åtkomst av kulsätet (46) och 
insugningskolven (53). 

19. Håll kulsätet (46) på plats med en syl eller liknande 
genom de små hålen och skruva loss insugnings-
kolven (53) med en fast nyckel. Om den skruvas loss 
tillsammans med kolvstången (47) skall de två 
delarna plockas isär och tas bort senare. 

20. Demontera bussningsförlängningen (41), delarna 
(47-53) och ta bort de närmsta delarna från 
bussningsförlängningen. 

21. Skruva loss backventilens delar (48-52) från 
kolvstången (47). 

22. Demontra delarna (48, 49, 50, 51 och 52) från 
fotventilen.  

23. Skruva loss insugningskolven (53) från kolvstången 
(47) om de ännu inte har gjorts. 

24. Skruva loss pumpröret (36) från utloppsdelen (14) och 
ta bort den tillsammans med bussningen (del av 44) 
genom att dra loss den från kolven och stången. 

 

 

25. Ta bort pumprörets tätning (15) från utloppsdelen 
(14). 

26. Demontera de nedre delarna, kolvadapter, kolv (del 

av 44), etc. Skruva loss de nedre delarna från 
kolvstången vid muttern (38). 

27. Skruva loss kolvstången (35) från 
kolvstångskopplingen (17) och ta bort tätningen (18). 

28. Dra ut dragstången (16) från kolvstångskopplingen 
(17). 

29. Skruva loss kolvstångskoppling (17) från luftmotorns 
kolvstång (11). 

30. Skruva loss luftkolvens mutter (7) från kolvbulten 
(10), ta bort de två brickorna (8) och kolvpackningen 
(9). 

31. Lossa packboxen (27) lite med en fast nyckel och 
dra (skruva loss) luftmotorns kolvstång (11) från 
packboxen på utloppsdelen (14). 

32. Skruva loss packboxen (27) från utloppsdelen (14) 
och ta bort alla delar (28-34). 

33. Skruva loss bussningen (del av 44) från pumpröret 
(36) och ta bort tätningen (40). 

34. Skruva loss kolvadaptern (39) och kulsätet (46) från 
kolven (del av 44) och ta bort kulan (43) och 
kulstoppet (42) från de två ändarna.  
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Reparation 

Byt ut tätningarna. 
Rengör och kontrollera delarna. 
Kontrollera ytan visuellt på alla ventiler, kulor, cylindrar 
och speciellt kolvarna! 
Byt alla delar som ser skadade eller slitna ut. 
Rent allmänt skall alla tätningar, o-ringar och packningar 
bytas innan montering. 
Byt ut skadade eller slitna delar. Vi rekommenderar byte 
av alla slitdelar vid en total genomgång av pumpen. 
Använd alla delar/tätningar som finns i 
reparationssatserna. 
För mer detaljer om reparationssatser och reservdelar 
hänvisas till reservdelslistan. 

Montering 
Montering sker i omvänd ordning. 

Reservdelsritningarna har info om, 

− gällande åtdragningsmoment för skruvar mm 

− användning av tätningsborttagare 

Innan montering/återmontering måste alla delar vara väl 
rengjorda, speciellt ventilmekanismens kapsling (4). 

Obs: 

− Använd nya tätningar vid återmontering. 

− Smörj alla mjuka tätningarna och delar som utsätts 
för stora mekaniska påfrestningar. 

− Alla skruvar skall skruvas in en bit för hand innan 
nyckel används så att de inte kommer snett och gängan 
skadas. 

− Skada inte tätningarna. Kontrollera att de har hamnat 
rätt innan ytterligare delar monteras. 

Tryck kolvstången (11) genom packboxen när pumpen 
monteras. 

Träd dragstångens tätning (24) över dragstångens 
gängade del (16). 

  Montera ventilsätets tätning (64) med den platta 
sidan först i ventilmekanismens kapsling. Den andra 
sidan som är konvex skall alltså vara vänd  mot 
ventilsätet. 
När tätningen byts skall den nya ha exakt samma 
tjocklek som den gamla! 

− Innan de fyra skruvarna (70) dras åt skall tätningen 
(64), ventilsätet och kapslingen riktas in genom att en 
stång träs genom det mittersta hålet. 

− Smörj ventilmekanismen i kapslingen! 
⇒ Se illustration och instruktion i stycke 6.2. 

− Testa pumpen när den har monterats ihop och innan 
den tas i drift igen!  

För instruktioner gällande idrifttagning 
⇒ Hänvisas till stycke 5 i bruksanvisningen. 

Läs varningstexter och säkerhetsinstruktioner! 
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Reservdelsritning 1 av 3 

 

Viktigt vid montering 

Pos 21 1/2“ skruv, åtdragn. moment 10,5-11 Nm 
Pos 25 3/4“ bussning, åtdragn. moment 13,6-20,3 Nm 

 

! Använd Loctite #510 Tätningsborttagare på 
 gängorna (11) och (35) 

* Pos 35 och pos 36 varierar med pumprörets 
längd (se sidan 22). 
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Reservdelsritning 3 av 3 
 

 
 

M.1 Luftanslutning Obs 

A.2 Utlopp för medie Lyftögla # 68531 och adapter #236975 
ME Luftutsläpp är t i l lbehör och kan köpas separat.  
 
Viktigt vid montering: 
Pos 21 1/2“ skruv åtdragn. moment 10,5-11 Nm 
Pos 57 5/32“ skruv åtdragn. moment 3,4-4,4 Nm 
Pos 71 5/32“ skruv åtdragn. moment 3,4-4,4 Nm 
 
!  Smörj kulan (67) och fjädrarna (68) före montering. 

Smörj  vent i lmekanismen vid återmonter ing 
⇒ Se stycke. 6.2 för illustration och instruktion. 
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Lubr igun  Pump Nr. 82050, 82054, 83513 och 82050-E575  Serie J  
 

Reservdelslista Sida  1 av 2 
 

Pos Benämning @ Antal Art. nr. 

1 Skyddshatt för ventil  1 11470 

2 Låspinne för styrstång  1 11472 
3 Tätningsbricka (Koppar)  © 1 246816 
4 Kapsling för ventilmekanism  1 237562 
5 Styrhylsa  1 11947 

6 O-ring (Buna-N)  2 34368 
7 Mutter för luftkolv  1 11337 
8 Bricka för luftkolv  2 48212 
9 Kolvpackning (Buna-N) x 1 34090 

10 Kolvbult  1 11329 

11 Kolvstång för luftmotor  1 11340 
12 Luftrör  1 61502 
13 Luftcylinder x 1 61041 
14 Utloppsdel  1 40537 
15 Pumprörstätning  1 31054 
16 Dragstång x 1 90691 
17 Kolvstångskoppling  1 11349 
18 Tätning  1 31048 
19 Styrstång  1 11471 
20 O-ring (Buna-N)  1 34158 
21 Skruv till ventilmekanismens lock  4 236868 
22 Tätning  1 33039 
23 Tätningsbricka  x 1 236616 
24 Tätning till dragstången (Buna-N)  x 1 236835 
25 Mutter till kolvstångens packning  1 245425 

26 Tätning för luftcylinder (belagd med NBR)  © 2 247611 
27 Packbox  1 12333 
28 Bricka  1 48268 
29 Packboxtätning (Buna-N)  1 34180 
30 Tätning  1 31050 
31 Distans  1 14940 
32 O-ring (Polyuretan)  1 34572 
33 U-tätning (Polyuretan)  1 38165 
34 Bricka  1 48213 
35 Kolvstång  1 see chart 

36 Pumprör  1 see chart 

37 Pinnbult  1 11346 
38 Mutter  1 11345 
39 Kolvadapter  1 11344 
40 Bussningstätning  2 31049 

41 Bussningsförlängning  1 61273 
42 Kulstopp  2 57027 
43 Kula   2 66010 
44 Kolv och bussning (sats)  1 90554 
45 Tätning för kulsäte   1 31047 
46 Kulsäte   1 11726 
47 Kolvstång   1 11723 
48 Säte för backventil  1 11722 
49 Tätning för backventil (Buna-N)   1 35073 

Fortsät tn ing på nästa s ida.  



 

Bruksanvisning 
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Rätt till ändringar förbehålles  

PMC Lubrication AB * Tel 08-50939300 * Fax 08-50939330 * www.pmclubrication.se  

Lubr igun  Pump Nr. 82050, 82054, 83513 och 82050-E575  Serie J  
 

Reservdelslista  Sida  2 av 2 
 

Pos Benämning @ Antal Art. nr. 

50 Bricka för backventil (Nylon)   1 11702 

51 Backventil   1 11721 
52 Säte för backventil   1 11725 
53 Insugningskolv   1 11724 
54 Insugningsrör  1 239719 
55 Ljuddämpare  1 236833 

56 Skyddslock för ljuddämpare  1 236615 
57 Insexskruv  2 236869 
58 Tätningslock  1 11905 
59 Kolvpackning (Buna-N)  1 34110 
60 Tätningsbricka  1 48237 

61 Tätningsmutter  1 11904 
62 Tätning  1 30003 
63 Dragstång  4 10294 
64 Tätning för ventilsäte  1 38162 
65 Ventilsäte  1 83063 

66 Styrplatta för ventilmekanism  1 45605 
67 Kula  2 66010 
68 Fjäder  2 56038 
69 Fjäder  4 55138 
70 Insexskruv  4 236870 

71 Insexskruv  4 236869 
72 Skyddslock  1 236286 
73 Dragsko x 1 11475 
74 Ventilplatta x 1 91331 
75 Mutter för dragstång  4 51009 

 

Tabel l :  Pos 35  Kolvstång  
35.1 Används till pump 82050  1 13020 
35.2 Används till pump 82050-E575  1 13020-E575 
35.3 Används till pump 82054  1 11761 
35.4 Används till pump 83513  1 11799 

 

Tabel l :  Pos 36  Pumprör  
36.1 Används till pump 82050  1 61407 
36.2 Används till pump 82050-E575  1 61407-E575 
36.3 Används till pump 82054  1 61285 
36.4 Används till pump 83513  1 61293 

 
@ Observera: © Indikerar ändring 

x Rekommenderad reservdel (s l i tdelar) .  
 Ingår i reparationssats nr. 83054. 
 Ingår i reparationssats nr. 83001. 

Obs: 
När reservdelar beställs skall de specificeras med art. nr. och benämning. 
Ange också pumpens art. nr. och bokstaven för den serie pumpen tillhör, t.ex. serie J. 

 
 


