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BÄRGNINGSVINSCH R2
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras.
Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna,
se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

BÄRGNVINSCH R2 /T
M2063-759011

0

Kbok
Klapp

Kallfd

T

Fd

0

8

Avgränsningar
Riktlinjerna i detta materielvårdsschema gäller för bärgningsvinsch med
tillbehör.
Referenser

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande
publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Materiel/Vårdpublikation

F-bet/F-ben (länkade)

Daglig och särskild tillsyn

M7782-043132 MVSCHDS BÄRGNV R2

Grundtillsyn

M7782-043131 MVSCHG BÄRGNV R2

Smörjschema

M7782-043134 SMSCH BÄRGNV R2

Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Instruktionsbok

M7786-043991 IBOK BÄRGNVINSCH R2

Reparationsbok

M7787-039651 RBOK BÄRGNVINSCH R2

Bortsläpningsdon K

UF FLYG 940-000001

Referenser Övrigt

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Börje Jansson PRL MS 369
Johan Glas

Ersätter:
Tidigare fastställd:

–
–
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Allmänt

VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet
skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att
förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för
Bärgningsvinschen. Behovet av åtgärder därutöver anges i riktlinjerna nedan.
Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälps om det är förenligt med god ekonomi.
Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.
Insmörjning
Vid smörjning och insmörjning före förvaring, ska olja och fett från oöppnade
förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock
inte äldre än fem år.
Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring.
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Bärgningsvinsch
•

Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

•

Smörj bärgningsvinschen enligt gällande smörjschema.

•

Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

•

Kontrollera att tillbehör är torra och rena före packning enligt gällande
materielvårdsschema.

•

Kontrollera placering, packning och fastsättning.

•

Genomför åtgärder och packning på Bortsläpningsdon, K enligt
UF FLYG 940-000001.

Tillbehör
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Förrådsställning
Placera Bärgningsvinschen med tillbehör på lastpall.
Dra ner hydraulslangarna från sin parkeringshållare och lägg dem i en rund
slinga under huven i syfte att förhindra att de ligger i spänn, säkra dem med
buntband.
Avlasta trumbromsen så den inte ligger an genom att lossa kontramuttern och
skruva ut bromsskruven.
Stäng huven.
Dokumentera förrådsställning i kontrollbok och gällande uppföljningssystem
LIFT/PRIO.
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Fäst kontrollapp på bärgningsvinschens högra huvlås med aktuell
förrådsställningsstatus.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vart 8:e år
Kontrollera att bärgningsvinschen är i det skick som föreskrivs i avsnittet
ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som
erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.
•

Utför särskild tillsyn.

•

Kontrollera att ingen läckning förekommer från vinschtrumma eller
ventilblock.

•

Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE
FÖRVARING, Förrådsställning.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
Utför åtgärder enligt Åtgärder vid insats.
Åtgärder vid insats
1 Ta ut bärgningsvinschen från förrådet och koppla den till en hjullastare med
R2 fäste.
2 Kontrollera att redskapslåset på bägge sidor går i ingrepp.
3 Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning.
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4 Genomför funktionskontroll på bärgningsvinschen genom att:
•

Manövrera markförankringsbenen upp och ner

•

Frikoppla vinschtrumman och dra ut linan för hand och justera
vinschbromsen så att bromstrumman stannar så fort draget upphör

•

Koppla linan mot ett lämpligt objekt och vinscha in linan

•

Kontrollera att inget läckage förekommer från slangar, ventilblock och
hydraulcylindrar.

5 Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter funktionskontroll.

