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1.0  SIKKERHET

1.1  Innledning
Les alle instruksjonene nøye. Følg alle anbefalte sikkerhetsregler 
for å unngå personskade samt skader på pumpen og/eller 
annen materiell skade. Enerpac kan ikke holdes ansvarlig for 
personskader eller materiell skade som oppstår som følge av 
usikker bruk, manglende vedlikehold eller feil bruk. Fjern ikke 
advarseletiketter, -tagger eller -skilt. I tilfelle spørsmål eller 
bekymringer oppstår, kontakt Enerpac eller en lokal Enerpac 
distributør for avklaring.

Hvis du ikke har fått opplæring i sikkerhet om hydraulikk under 
høyt trykk, ta kontakt med din forhandler eller serviceverksted 
for et gratis Enerpac hydraulikk-sikkerhetskurs.

Denne håndboken følger et system av sikkerhetssymboler, 
signalord og sikkerhetsmeldinger for å varsle brukeren om 
spesifikke farer. Hvis disse advarslene ikke etterkommes, kan 
det føre til dødsfall eller alvorlig personskade, samt skade på 
utstyret eller annen materiell skade.

Sikkerhetssymbolet vises utover i denne håndboken. 
Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for 
personskade. Vær særlig oppmerksom på 

sikkerhetssymboler, og følg alle sikkerhetsmeldinger etter dette 
symbolet for å unngå muligheten for dødsfall eller alvorlig 
personskade.

Symboler for farevarsling brukes sammen med spesielle signalord 
som henleder oppmerksomheten på sikkerhetsmeldinger 
eller meldinger om materiell skade, og angir alvorlighetsgrad. 
Signalordene som brukes i denne håndboken er FARE, 
ADVARSEL, FORSIKTIG og MERKNAD.

  FARE   Indikerer en farlig situasjon som, dersom den 
ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig 
personskade.

 ADVARSEL  Indikerer en farlig situasjon som, dersom den 
ikke unngås, kan føre til 

dødsfall eller alvorlig personskade.

  FORSIKTIG  Indikerer en farlig situasjon som, dersom den 
ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate 
personskade.

 MERKNAD  Indikerer informasjon som anses å være 
viktig, men ikke relatert til fare (f.eks. 
meldinger relatert til materiell skade). Merk 
at sikkerhetssymbolet ikke brukes med dette 
signalordet.

1.2 Generelle sikkerhetstiltak for hydraulikk

 ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke observeres og overholdes 
kan dette føre til dødsfall eller alvorlig personskade. 
Materiell skade kan også oppstå.

• Ikke fjern eller deaktiver pumpens sikkerhetsventil.
• Sett aldri sikkerhetsventilen til et høyere trykk enn pumpens 

maksimale trykklasse.
• Hold deg unna laster som holdes oppe av hydraulisk kraft. 

Hold hender og føtter unna sylinder og arbeidsstykke under 
bruk for å unngå personskade.

• Slanger under trykk må ikke berøres. Olje under trykk som 
lekker ut kan trenge gjennom huden. Kontakt lege øyeblikkelig 
hvis du har fått olje inn under huden.

• En sylinder som brukes til å løfte laster skal aldri brukes til å 
holde laster i posisjon. Etter at lasten er blitt hevet eller senket 
skal den alltid blokkeres mekanisk.

• Ikke trykksett frakoblede koplinger.
• Hydrauliske sylindere må bare brukes i et sammenkoplet 

system. Bruk aldri en sylinder med ukoblede koplinger. Hvis 
sylinderen blir ekstremt overbelastet, kan komponenter svikte 
katastrofalt og føre til alvorlig personskade.

• Bruk kun solide emner til å holde belastninger. Bruk kun stål- 
eller treblokker som er sterke nok til å bære belastningen. 
Bruk aldri en hydraulisk sylinder som mellomlegg når det 
løftes eller presses.

• Unngå situasjoner der laster ikke er sentrert direkte over 
sylinderstempelet. Usentrerte belastninger kan gi betraktelige 
påkjenninger på sylindre og stempel. I tillegg kan lasten skli 
eller falle, noe som kan være potensielt farlig.

• Systemets driftstrykk må ikke overstige nominelt trykk for 
den svakeste komponenten i systemet. Installer manometere 
i systemet så du kan overvåke arbeidstrykket. Manometre gir 
deg innsyn i det som skjer i systemet.

• Ikke overskrid utstyrets klassifiseringer. Prøv aldri å løfte en 
last som veier mer enn sylinderens kapasitet. Overbelastning 
kan føre til at utstyret svikter og at det oppstår fare for 
personskade.

• Bruk alltid personlig beskyttelsesutstyr når du betjener hydr-
aulisk utstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse. Hvis sikkerhetsutstyr 
som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselvern bru-
kes når forholdene tilsier det, vil det redusere personskader.

• Sørg for at oppsettet er stabilt før lasten løftes. Sylindere må 
plasseres på et flatt underlag som kan bære belastningen. 
Hvis aktuelt brukes en støtteplate for ekstra stabilitet. Ikke 
sveis eller gjør andre endringer på sylinderen for å feste en 
sylinderplate eller annen støtte.
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  FORSIKTIG

Hvis følgende forholdsregler ikke observeres og overholdes, 
kan dette føre til mindre eller moderat personskade. Materiell 
skade kan også oppstå.

• Ikke bruk eller reparer en skadet hydraulikkslange. Unngå 
skarpe bøyer og knekker når hydraulikkslanger føres frem. 
Hvis en bøyd eller knekt slange benyttes vil det føre til 
kraftig mottrykk. Skarpe bøyer og knekker vil skade slangen 
innvendig, og føre til at den svikter tidligere enn den ellers ville 
gjort.

• Slipp ikke tunge gjenstander på slangen. Et kraftig støt kan 
forårsake skade innvendig på slangens forsterkning. Hvis en 
skadet slange blir trykksatt kan den revne.

• Distribuer belastningen jevnt over hele trykkhodet. Bruk alltid 
et trykkhode til å beskytte stempelet.

• Hydraulisk utstyr må ikke løftes etter slanger eller dreibare 
koplinger. Bruk bærehåndtaket eller en stropp.

• Hold hydraulisk utstyr unna flammer og varme. Overdreven 
varme vil gjøre pakninger og forseglinger myke, og resultere 
i væskelekkasjer. Varme svekker også slangematerialer og 
pakninger. For optimal ytelse bør ikke utstyret utsettes for 
temperaturer høyere enn 65 ˚C [150 ˚F]. Beskytt alt hydraulisk 
utstyr mot sveisesprut.

• Slitte eller skadde deler må skiftes ut umiddelbart med 
originale Enerpac-deler. Enerpac-deler er konstruerte for å 
passe til utstyret og å motstå høye belastninger. Deler som 
ikke kommer fra Enerpac kan gå i stykker eller få pumpens 
funksjon til å svikte.

 MERKNAD
• Det må kun utføres service på hydraulisk utstyr av en 

kvalifisert hydraulikkteknikker. Kontakt et Enerpac-autoriserte 
servicesenter i ditt nærområde for reparasjon og service.

1.3  Sikkerhetsregler for batteridrevet pumpe

 ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke observeres og overholdes 
kan dette føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Materiell 
skade kan også oppstå.

• Ikke bruk pumpen i eksplosive omgivelser, f.eks. ved 
tilstedeværelse av brennbare væsker, gasser eller støv. 
Pumpen skaper gnister som kan antenne støv eller damper.

• Ikke utsett pumpen for regn eller våte forhold. Vann som 
trenger inn i pumpen vil øke faren for elektrisk støt og kan 
skade motoren og andre komponenter.

• La pumpen få tilstrekkelig tid til å kjøle seg ned mellom 
operasjoner. For å hindre at motoren slår seg av automatisk, 
må man ikke overstige pumpens klassifiserte arbeidssyklus på 
25 %.

• For å unngå uønsket oppstart må du sørge for at sikkerhetslåsen 
på utløseren er i låst posisjon før du bærer eller flytter pumpen. 
Ikke bær pumpen med hånden eller fingre på utløseren.

• Ikke bruk pumpen hvis utløserbryteren ikke skrur den av og 
på. Alle elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren 
er farlig og må repareres før bruk.

• Fjern batteriet fra pumpen før du utfører justeringer på, 
vedlikeholder eller setter pumpen til lagring. Slike preventive 

sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at pumpen skal starte 
ved et uhell.

• Sørg for at sikkerhetslåsen på utløseren er i låst posisjon før du 
setter inn batteriet.

• Lad batteriet på nytt kun med lader som er spesifisert av 
batteriprodusenten. En lader som ikke passer til denne typen 
batteri kan føre til brannfare når den brukes med et annen 
batteri.

• Bruk pumper i Enerpac XC-1400-serien kun med MILWAUKEE 
M28™ Li-Ion batterier. Bruk av alle andre batterier kan føre til 
risiko for personskade eller brann.

• Når batteriet ikke er i bruk bør det holdes unna andre 
metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler, skruer eller 
andre små metallgjenstander som kan kortslutte batteriet. Å 
kortslutte batteriterminalene sammen kan føre til brannsår eller 
brann.

• Ved misbruk / feil bruk kan væske sprute ut av batteriet. Unngå 
kontakt med denne. Hvis kontakt skulle oppstå ved et uhell, 
skyll med vann. Hvis væske kommer i kontakt med øynene, 
søk legehjelp umiddelbart. Væske som spruter ut av batteriet 
kan føre til irritasjon eller brannskader.

• En separat bruksanvisning (utgitt av Milwaukee Electric Tool 
Corp.) følger med batteriet og batteriladeren.  Les og forstå 
all informasjon i denne brukerhåndboken. Overhold og følg 
alle oppgitte sikkerhetsforholdsregler. Hvis bruksanvisningen 
skulle gå tapt må du skaffe en erstatning før du bruker batteriet 
eller laderen.

• Batteriet og batteriladeren har ingen deler det kan utføres 
service på. Ikke prøv å demontere eller reparere disse 
gjenstandene.
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Pumpe-
serier

Styreventil
For bruk med 
sylinder eller 
verktøytype:

Hydrauliske 
koblinger

Driftstemperaturspenn
Nominell 

motoreffekt
 Lydtrykk

˚ C ˚ F kW HK dBA

XC-1400
Manuell 4-veis, 3-posisjoner,

med tandemsenter
Dobbeltvirkende 3/8" NPTF -10 til +50 +14 til +122 0,37 1/2 81

2.0  PRODUKTDATA

Pumpeserier Element
    Modellnumre**

Enerpac Milwaukee Electric Tool

XC-1400

Batterilader, M28™ 115 VAC, 50/60 Hz input XC115VC 48-59-2819

Batterilader, M28™ 230 VAC, 50/60 Hz input XC230VC C28C

Batteri, M28™ Litium-Ion, 28 Volt, 3,0 Ah XC28V 48-11-2830

   ** Batterier og -ladere kan kjøpes fra en Enerpac-distributør eller fra en forhandler av Milwaukee Electric Tool.

2.1  Spesifikasjoner

Pumpemodellnum-
mer:

Tankstørrelse*   Pumpevekt**
Inkludert i pakken:

Batterilader  
Volt (AC)

Batteripakke
Volt (DC)l  in³ kg lb

XC-1401MB 1,0 60 10,1 22,3 Pumpe, lader og 2 batterier 115 28

XC-1402MB 2,0 120 11,0 24,2 Pumpe, lader og 2 batterier 115 28

XC-1401ME 1,0 60 10,1 22,3 Pumpe, lader og 2 batterier 230 28

XC-1402ME 2,0 120 11,0 24,2 Pumpe, lader og 2 batterier 230 28

XC-1401M 1,0 60 10,1 22,3 Kun pumpe For pumpemodellnumre som slutter på “M”, 
er lader og batterier ikke inkluderte og må 
skaffes av brukeren. Se tabellen nedenfor 
for ytterligere informasjon.XC-1402M 2,0 120 11,0 24,2 Kun pumpe

 * Omtrentlig tankstørrelse. Faktisk brukbar oljekapasitet vil være litt mindre. Alle pumpemodeller har et reservoar av gummiblæretypen. 
 ** Omtrentlig vekt av pumpen med olje i reservoaret, og med installert batteri. Batteriets vekt er omtrentlig 1,1 kg [2,4 lb].

Pumpe-
serier

Maksimalt Hyd. Trykk- Pumpeytelse (Se avsnitt 2.2)

Hydraulikkoljetype
bar psi

 
Ubelastet

Ved 138 bar 
[2000 psi]

Ved 700 bar 
[10 000 psi]

 l/min in³/min  l/min in³/min  l/min in³/min

XC-1400
700

[+20,7 / -3,4]
10,000

[+300 / -50]
2,05 125 0,49 30 0,25 15 Enerpac HF 

 MERK:  Alle produktdata kan endres uten varsel. Grafer i avsnitt 2.2 viser typiske pumpetrykk/-ytelseskurver.

2.2  Trykk og ytelsesgrafer

0 2000 4000 6000 8000 10,000

20

40

60

80

100

120

140

Trykk (psi)

Y
te

ls
e 

in
3 /

m
in

0 140 280 420 560 700

0.33

0.66

1.00

1.33

1.66

2.00

2.33

Trykk (bar)

Y
te

ls
e 

(l/
m

in
)



7

1

2

3
4 5

7

8

9

11

12

13

10
6

14

Figur 1. Hovedfunksjoner og komponenter, Enerpac XC-1400-serien

Forklaring:
1.  Styreventilspake
2.  Bærestroppring
3.  Utløserlås
4.  Bærehåndtak

3.0   PRODUKTBESKRIVELSE

3.1  Innledning
Enerpac XC-1400-serien med ledningsfrie pumper kombinerer 
ytelsen til en motordrevet pumpe med bærbarheten til en 
håndbetjent pumpe. Den er en ideell løsning for utilgjengelige 
brukssteder, eller på steder der elektriske ledninger vil kunne 
utgjøre en snublefare.

XC-1400-serien er designet spesielt for bruk med 
dobbeltvirkende hydrauliske sylindre og verktøy, og består av en  
0,37 kW [1/2 HK] DC-motor, to-trinns hydraulisk pumpe og 
en manuell 4-veis, 3-posisjoners kontrollventil. Et internt 
oljereservoar av blæretypen gjør det mulig å bruke pumpen i alle 
slags posisjoner og hjelper til med å forhindre forurensing. 

Det er tilstrekkelig oljekapasitet. XC-1401-modeller har et 
oljereservoar på en liter [60 in³]. XC-1402-modeller har et 
oljereservoar på to liter [120 in³].

Pumpens kraftige fiberglassforsterkede deksel gir overlegen 
bestandighet under krevende forhold. Et integrert bærehåndtak 
og en avtakbar bærestropp gjør det enkelt å flytte pumpen.

Kraften leveres av et 28-volts oppladbart batteri produsert 
av Milwaukee Electric Tool Corporation. Dette er det samme 
batteriet fra M28™-serien som brukes til flere 28-volts produkter 
fra Milwaukee Electric Tool.

Litium-Ion-batteriet gir imponerende lange driftsperioder, selv 
under ekstreme arbeidsforhold.

5.  Oljefyllplugg
6.  Ventilasjonshull
7.  Adkomstdeksel, avlastningsventil
8.  Hydraulisk port «A» (fremkjøring)

 9. Hydraulisk port “B” (retur)
 10. Litium-Ion-Batteri
 11. Pumpedataetikett
12. Bærestroppring

13. Utløserbryter (på-av)
14. Bærestropp
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2.3  Utvendige mål

Element
Dimensjon

A
B

C

D

mm tommer

A 208 8,2

B 460 18,1

C 422 16,6

D 295 11,6
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Figur 2. Batteri og Lader, M28™-serien (Produsert av Milwaukee Electric Tool Corp.)

3.2  Tilleggsinformasjon - Batteri og lader
“M28™”, “M28 REDLITHIUM™” og Milwaukee Electric Tool-
logoen er varemerker og åndsprodukter som tilhører Milwaukee 
Electric Tool Corporation.

“MILWAUKEE”-teksten (i kursiv skrevet med versaler) som brukes 
på forskjellige steder angir produkter og/eller komponenter som 
er produsert av Milwaukee Electric Tool Corporation.

3.3   Samsvar med nasjonale og internasjonale 
standarder

Enerpac erklærer at de ledningsfrie pumpene i XC-1400-serien 
har blitt testet og er i samsvar med gjeldende standarder, 
og er godkjent til å bære CE-, TUV C-, US- og FCC-
sertifiseringsmerkene. En EU-konformitetserklæring er vedlagt 
separat.

3.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
De ledningsfrie pumpene i XC-1400-serien har blitt testet og 
sertifisert å samsvare med CE-EMC utslipps- og immunitets-
standarder og med FCC utslipsstandarder.

4.0 VIKTIGE INSTRUKSJONER VED MOTTAK AV VAREN
Alle komponentene må inspiseres visuelt for transportskader. 
Transportskader omfattes ikke av garantien. Hvis det oppdages 
transportskader, må transportøren underrettes om dette umiddelbart. 
Transportøren er ansvarlig for alle kostnader forbundet med repara-
sjon eller utskiftning av deler som følge av skade under transport.

Pumpen kan bestilles enten med eller uten batterier og en 
kompatibel AC-drevet batterilader. Disse gjenstandene vil finnes 
i forsendelsen hvis de er bestilt.

5.0  HYDRAULISKE KOBLINGER
Pumpen inneholder en 4-veis, 3-posisjoners manuell kontroll-
ventil. Den er designet for bruk med dobbeltvirkende hydrauliske 
sylindre og apparater.

 MERKNAD  Det anbefales på det sterkeste å installere et 
manometer i hver hydrauliske linje. Alle slanger og koblinger må 
være klassifisert til bruk ved minst 700 bar [10 000 psi].

5

4

6

7

3

31

1

2

2

9 8

7

76

6

A

B

Figur 3. Slangekoblinger (typisk)

Forklaring:
 1. Svivelkupling

 2. Trykkmanometer

 3.  Manometeradapter/ 
Hydrauliske tilkoblinger

4.  Slange (retur)

5.  Slange (fremkjøring)

6.  Kobling (hann)

7.  Kobling (hunn)

8.  Hydraulisk sylinder 
eller verktøy 
(dobbeltvirkende)

9.  Sikkerhetsholdeventil

 MERKNAD Hydrauliske komponenter 
selges separate og er ikke inkluderte med 
pumpen.

I denne grafikken vises forskjellige 
hydrauliske komponenter og enheter som 
typisk anbefales brukt med dobbeltvirkende 
sylinder eller verktøy. Imidlertid vil det 
variere hvilke enheter det er behov for, 
avhengig av bruksområde, belastningens 
størrelse, sylinder eller verktøy som 
benyttes og andre faktorer.
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Figur 4. Forseglingstape

Etter hvert som slanger,  
komponenter og andre deler 
monteres, påføres 1-1/2 runde 
med gjengetape til alle gjengede 
NPT- eller NPTF-deler, der den 
første hele gjengen holdes fri for 
tape, som vist i figur 4. Vær 
forsiktig slik at ikke tapebiter 
kommer inn i det hydrauliske 
systemet.

Koble hydrauliske koblinger til pumpeportene «A» og «B» som 
beskrevet i følgende trinn: Se figurene 3, 4 og 5.

1. Sørg for at batteriet er fjernet fra pumpen for å unngå 
uønsket start.

2. Fjern transportpluggene fra pumpeportene «A» og «B». Bruk 
en 15/16"-nøkkel for å holde portnippelen på plass. Bruk 
deretter en 11/16"-nøkkel for å fjerne transportpluggen. Se 
Figur 5.

3. Koble slangen fra fremskyvingssiden til sylinderen eller 
verktøyet til port «A».

4. Koble slangen fra retursiden til sylinderen eller verktøyet til 
port «B».

5. Installer hydrauliske koblinger til pumpeportene «A» og «B» 
og trekk dem til for hånd. Trekk deretter til hver kobling 
med to fulle rotasjoner til. Koblinger eller andre hydrauliske 
rørdeler (brukerleverte) må ha 3/8" NPTF-gjenging.

11/16 inch &
15/16 inch 3/8” NPTF

Figur 5. Fjerning av transportplugg og  
Installasjon av hydraulisk kobling (typisk)

 ADVARSEL For å forsikre deg om at alt fungerer som det 
skal må du unngå slanger med knekk eller kraftige bøyer. 
Hvis en slange blir knekt eller skadet på annen måte må den 
byttes ut. Skadde slanger kan revne under høyt trykk. Dette 
kan føre til alvorlig personskade.

6.0  BATTERI

6.1  Energimåler på batteriet
Nye batterier må lades før bruk. Hvert batteri inneholder en 
«energimåler» med fire indikatorlys. Indikatorlysene viser 
omtrentlig gjenværende driftstid før batteriet er helt tomt.

Trykk på energimålerknappen for å vise lysene. Energimålerlysene 
vil lyse i ca. to sekunder. Se følgende tabell for å avgjøre 
ladingsnivået:

Når energimålerknappen 
trykkes inn: 
                               (Se fig. 6)

Prosent lading: 
(omtrentlig)

Lys 1, 2, 3 og 4 PÅ 78 - 100 %

Lys 1, 2, og 3 PÅ 55 - 77 %

Lys 1, og 2 PÅ 33 - 54 %

Lys 1 PÅ 10 - 32 %

Lys 1 BLINKER 4 GANGER < 10 %

Lys 1 BLINKER 8 GANGER 0 %

 MERKNAD Driftstid mellom batteriladinger er avhengig av 
bruksområdet, driftstid for pumpen og andre faktorer.

Figur 6. Energimåler
 MERKNAD Hvis ingen av energimålerlysene lyser opp når knappen 
trykkes inn, må batteriet plasseres på laderen og lades.

6.2  Installere og fjerne batteriet
• Sørg for at utløserlåsen er i låst posisjon før du installerer eller 
fjerner batteriet. Se avsnitt 7.2.

• For å installere batteriet på pumpen: Skyv pakken ned på 
braketten på baksiden av pumpen. Pass på at den låses sikkert 
på plass. Se figur 7.

• For å fjerne batteriet fra pumpen: Trykk inn de røde 
frigjøringsknappene på hver side av pakken. Skyv deretter 
pakken oppover og fjern den fra braketten på pumpen.

Installer 
(skyv på)

 Figur 7. Installere batteriet

 MERKNAD  For å forsikre deg om kompatibilitet og korrekt drift, 
må det kun brukes MILWAUKEE M28™ Litium-Ion-batterier 
med pumpen.

9
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7.0 BETJENING

7.1 Før oppstart
1. Kontroller alle hydrauliske deler og koblinger for å sørge for 

at de er tette og ikke lekker.
2. Sjekk oljenivået. Fyll på olje etter behov. Se avsnittene 8.1, 

8.2, og 8.3 for fremgangsmåte.
3. Installer et fulladet batteri på pumpen. Se avsnitt 6.2 for 

ytterligere informasjon.

 MERKNAD  Nye batterier må lades før bruk. Se avsnitt 6.1. Se 
også Milwaukee Electric Tool-bruksanvisningen for batteri og 
lader for ytterligere informasjon.

7.2 Utløserlås
Pumpen er utstyrt med en utløserlås som forhindrer pumpen i å 
starte opp når kontrollen er i låst posisjon. Se figur 8.

1. For å aktivere utløserlåsen skyver du utløserlåsen til venstre, 
så den er nærmest låst-ikonet.

2. For å deaktivere utløserlåsen skyver du utløserlåsen til 
høyre, så den er nærmest ulåst-ikonet.

Låst Ulåst

Figur 8. Utløserlås

7.3  Starte og stoppe pumpemotoren
Det brukes en utløserbryter til å kontrollere pumpemotoren. 
Se figur 9.

1. Sørg for at sikkerhetslåsen på utløseren er i ulåst posisjon.
2. Ta et godt tak i bærehåndtaket og trekk utløserbryteren 

oppover for å starte pumpemotoren.
3. Slipp utløserbryteren for å stoppe pumpemotoren.

Motor PÅ Motor AV

 Figur 9. Utløserbryter (på-av-kontroll)

7.4 Forholdsregler ved betjening

 ADVARSEL

Hvis ikke følgende forholdsregler og instruksjoner følges kan 
det føre til at laster faller på personer som jobber i området.  
Dette kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

• Hold personer borte fra området under laster under løfting, 
senking og når reguleringsventilspaken beveges.

• For å unngå at løftede laster skal falle må de alltid støttes opp 
med støtter eller annen mekanisk blokkering med tilstrekkelig 
klassifisert kapasitet.

• Forsikre deg om at blokkeringen er ordentlig på plass før 
reguleringsventilspaken beveges fra en posisjon til en annen. 
En last som ikke er støttet kan falle når reguleringsventilen 
beveges.

• Ikke baser deg på at pumpehydraulikken skal holde løftede 
laster. Pumpen er ikke designet for å holde laster oppe. 
Pumpereguleringsventilen har IKKE en sikkerhetslåsventil i 
noen av sine tre posisjoner.

• Selv om pumpehydraulikken i noen tilfeller kan holde lasten 
midlertidig, må du være oppmerksom på at lasten kan synke 
nedover eller falle plutselig helt uten forvarsel, hvis den ikke 
er støttet mekanisk.
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7.5  Betjening av styreventilen
Styreventilen betjenes av en roterende spake på pumpens 
forside. Se figur 10 for ventilposisjoner.

For å føre sylinderen frem: Flytt ventilspaken til «A»-posisjonen. 
Trekk så utløserbryteren oppover for å starte motoren. Stempelet 
vil fortsette å gå ut til utløserbryteren frigjøres eller sylinderen 
når sitt maksimalnivå.

For å returnere sylinderen: Flytt ventilspaken til «B»-posisjonen. 
Trekk så utløserbryteren oppover for å starte motoren. Stempelet 
vil fortsette å returnere til utløserbryteren frigjøres eller stempelet 
er helt trukket tilbake.

Styreventilen blokkerer strømmen i begge sylinderne når 
spaken flyttes til den nøytrale (senter-) posisjonen. Imidlertid 
er ikke pumper i XC-1400-serien designet for å holde laster. 
Etter at løftingen er fullført må lasten støttes mekanisk (se 
advarselmelding og relatert informasjon i avsnitt 7.4).

7.6 Lufting
Når hydrauliske komponenter kobles til for første gang, vil luft 
bli fanget i komponentene. For å sikre jevn og trygg drift må 
sylinderen kjøres gjentatte ganger gjennom komplette tur-retur-
sykluser før pumpen tas i bruk. Gjør dette uten belastning på 
sylinderen og med pumpen posisjonert høyere enn sylinderen. 
For å la luften slippe ut må pumpens påfyllingsplugg og O-ring 
fjernes før denne prosedyren påbegynnes (se fig. 11).

Når sylinderen kjøres frem og tilbake i jevn bevegelse, er luften 
ventilert ut av systemet. Trekk sylinderen helt tilbake og re-
installer oljefyllpluggen og O-ringen etter fullført prosedyre.

 MERKNAD   Sjekk oljenivået etter lufting, det kan være behov for 
etterfylling av olje på pumpen etter slanger, sylindre er blitt fylt 
med olje. Fanget luft som er renset ut av systemet vil returnere 
til reservoaret. Se avsnitt 8.3.

7.7  Strømbelastningsbeskyttelse av batteriet
For å beskytte MILWAUKEE M28™-batteriet fra skade og 
forlenge dets levetid, overvåker batteriets intelligente krets både 
hvor mye strøm som trekkes fra det samt temperaturen.

Ved ekstremt høyt moment, binding, overlast og kortslutningssi-
tuasjoner, vil batteriet skru seg av hvis belastningen blir for høy. 
Energimålerlysene vil blinke 8 ganger, og angi at batteriet har 
skrudd seg av.

For å unngå at batteriet skal skru seg av må belastningen 
på sylinderen eller verktøyet (hvis mulig) reduseres, eller 
utløserbryteren må frigjøres. Å frigjøre utløserbryteren vil 
tilbakestille batteriet.

7.8  Beskyttelse av batteriet mot høy temperatur
Under ekstreme forhold kan den interne temperaturen i 
MILWAUKEE M28™-batteriet bli for høy, noe som kan føre til at 
batteriet skrur seg av.

Hvis lysene bytter på å blinke når energimålerknappen er trykket 
inn, må du la batteriet få tid til å kjøle seg ned.

Batteriet er klar til bruk når energimåler lyser opp gjenværende 
driftstid når energimålerknappen trykkes inn.

7.9  Bruk av batteriet i kaldt vær
MILWAUKEE M28™-batteriet er designet for å brukes i 
temperaturer under frysepunktet. Det kan likevel være nødvendig 
å varme opp batteriet før bruk når det er veldig kaldt. For å varme 
opp batteriet installeres det på pumpen, og pumpen betjenes 
med liten eller ingen belastning.

 MERKNAD  Se Milwaukee Electric Tool-bruksanvisningen (som 
ble levert sammen med batteriet og laderen) for fullstendige 
informasjon om bruk og stell av batteriet og ladeinstruksjoner.

7.10  Koble fra hydraulikkslanger
Koble fra hydraulikkslanger etter bruk som beskrevet i følgende 
trinn:

1. Kjør stempelet på sylinder eller verktøy helt tilbake. Sørg for 
at belastningen er helt fjernet fra enheten.

2. Beveg styreventilspaken frem og tilbake mellom «A»- og 
«B»-posisjonene flere ganger for å slippe ut alt trykk.

3. Hvis manometere er installert må du se til at de viser null (0) 
bar/psi.

4. Koble fra slangene fra pumpen.
5. For å unngå forurensning må pumpeportene «A» og «B» 

plukkes eller dekkes med et deksel.

Figur 10. Styreventilposisjoner

NøytralA - Fremkjøring B - Retur
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7.11  Transportere pumpen
Flytt alltid utløserlåsen til LÅST-posisjonen før pumpen 
transporteres. Dette vil forebygge utilsiktet oppstart.

Bær alltid pumpen med det innebygde bærehåndtaket eller 
bærestroppen.

Prøv aldri å transportere eller flytte pumpen ved å dra i slangene. 
Dette kan føre til skade på pumpen og/eller slangene.

8.0  VEDLIKEHOLD

8.1  Kontrollere oljenivået
1. Sørg for at den hydrauliske sylinderen eller verktøyet er 

trukket helt tilbake.
2. Vend styreventilspaken frem og tilbake mellom «A»- og «B»-

posisjonene flere ganger for å slippe ut alt trykk.
3. Fjern batteriet fra pumpen.
4. Sett pumpen på et vannrett underlag.
5. Fjern påfyllingspluggen og O-ringen fra åpningen. Bruk 

en 7/8" unbrakonøkkel. Sørg for at O-ringen er fjernet fra 
pluggen. Se figur 11.

7/8 inch

Figur 11. Kontrollere nivået i oljereservoaret

6. Kontroller oljenivået visuelt. Reservoaret et FULLT når 
oljenivået er øverst i oljefyllrøret.

 Hvis oljenivået er OK (fullt reservoar):

 • Sett på plass O-ringen og påfyllingspluggen.

 • Pass på at pluggen installeres slik at toppen av 
pluggen er nedsenket under flensen rundt åpningen. 
Tiltrekkingsmoment til 4,5 - 5,7 Nm [40 - 50 in-lb].

 Hvis oljenivået er lavt:
 • Etterfyll olje som beskrevet i avsnitt 8.3. Se avsnitt 8.2 for 

krav til oljen.

8.2  Informasjon om hydraulisk olje
Bruk kun Enerpac HF hydraulikkolje når det etterfylles olje 
eller når det utføres et oljeskift. Enerpac-olje er tilgjengelig fra 
Enerpac-distributører eller Enerpac-autoriserte servicesenter.

 MERKNAD  Bruk kun Enerpac HF hydraulikkolje. Bruk av andre 
oljer kan føre til skade på pumpekomponentene. Slik skade 
omfattes ikke av Enerpacs produktgaranti.

8.3  Etterfylle olje

  FORSIKTIG Sørg for at sylinderen eller verktøyet er trukket 
helt tilbake før det fylles olje i reservoaret. Hvis en oljefylt sylinder 
eller et oljefylt verktøy returneres etter at ekstra olje er blitt fylt, 
kan reservoaret bli for fullt og sprekke. Små eller moderate 
personskader og/eller materiell skade kan oppstå.

 MERKNAD
• Bruk kun Enerpac HF hydraulikkolje. Se avsnitt 8.2.
• For å unngå søl og tillate tilstrekkelig ventilasjon må du alltid 

bruke en trakt av riktig størrelse når du fyller olje. Det kommer 
til å bli søl hvis du ikke bruker en trakt.

• Bruk kun ny olje som helles fra en ny beholder.
• Fjern alltid batteriet fra pumpen før du tilsetter olje. Dette vil 

forebygge utilsiktet oppstart, og vil også forebygge at oljesøl 
kommer i kontakt med batteriet under fylling.

• Hell oljen sakte for å unngå søl. Hvis oljen begynner å strømme 
fra de konsentriske lufteåpningene rundt oljefyllåpningen, må 
fyllingen umiddelbart avsluttes for å unngå søl.

• Fjern og disponer alt oljesøl i henhold til gjeldende lover og 
regler.

12 mm max. dia.
 [1/2” ]

7/8 inch

Figur 12. Etterfylle olje

Fyll olje som beskrevet i følgende trinn. Se figur 12.

1. Sørg for at den hydrauliske sylinderen eller verktøyet er 
trukket helt tilbake.

2. Vend styreventilspaken frem og tilbake mellom «A»- og «B»-
posisjonene flere ganger for å slippe ut alt trykk.

3. Fjern batteriet fra pumpen.
4. Fjern påfyllingspluggen og O-ringen fra åpningen. Bruk en 7/8" 

unbrakonøkkel. Sørg for at O-ringen er fjernet fra pluggen.
5. Før en trakt (maksimalt 12 mm [1/2"] rørdiameter) gjennom 

fyllåpningen og ned i oljepåfyllingsrøret. Sørg for at de 
konsentriske lufteåpningene rundt fyllåpningen ikke er tette 
av skitt. Luft vil ventileres ut gjennom disse åpningene når 
olje tilsettes i trinn 6.
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 MERKNAD Se avsnitt 8.2 for krav til hydraulikkoljen.

6. Hell SAKTE på Enerpac-olje mens du følger med på 
oljenivået gjennom påfyllingsrøret. For å unngå søl må du 
stoppe umiddelbart når oljenivået når øverst i påfyllingsrøret.

7. Fjern trakten.
8. Sett på plass O-ringen og oljefyllpluggen. Pass på at 

fyllpluggen installeres helt. Tiltrekkingsmoment til 4,5 - 5,7 
Nm [40 - 50 in-lb].

9. Sett på plass batteriet igjen.

8.4  Oljeskift
Skift hydraulikkoljen i pumpens reservoar minst én gang i året, 
eller når det mistenkes at oljen er blitt forurenset.

Pumpen har et reservoar av gummiblæretypen. For å tømme ut 
og fylle på oljen i reservoaret helt, byttes oljen som beskrevet i 
følgende trinn. Se figur 13.

1. Sørg for at den hydrauliske sylinderen eller verktøyet er 
trukket helt tilbake.

2. Vend styreventilspaken frem og tilbake mellom «A»- og «B»-
posisjonene flere ganger for å slippe ut alt trykk.

3. Flytt utløserlåsen til låst-posisjonen.
4. Koble fra slangene fra «A»- og «B»-portene.
5. Fest en åpen slange til pumpens «A»-port. Sett slangens 

åpne ende i en passende beholder som er stor nok til å 
samle opp all den brukte oljen. 

 MERKNAD  XC-1401-modeller har et reservoar på en liter. XC-
1402-modeller har et reservoar på to liter. Sørg for at beholderen 
er stor nok til å samle opp all oljen som tømmes ut.

6. For å sørge for at ikke skitt kommer inn i systemet, forsegle 
pumpens «B»-port med en metallplugg eller en lukket 
kobling.

7. Sørg for at oljefyllpluggen installeres helt i pumpens 
påfyllingsrør. Den vil bli fjernet senere, men må være 
installert i dette trinnet.

8. Flytt utløserlåsen til ulåst-posisjonen.

9. Flytt styreventilspaken til «A»-fremkjøringsposisjonen.
10. Trekk utløserbryteren oppover for å starte pumpemotoren. 

Fortsett å kjøre motoren til det ikke lenger kommer olje ut av 
den åpne slangen. Slipp så utløserbryteren.

 MERKNAD Disponer alt oljesøl i henhold til gjeldende lover og regler.

11. Fjern batteriet fra pumpen.
12. Fjern den åpne slangen fra pumpens «A»-port. For å sørge 

for at ikke skitt kommer inn i systemet, forsegle pumpens 
«B»-port med en metallplugg eller en lukket kobling.

13. Fyll reservoaret sakte med ny Enerpac-olje. Se avsnitt 
8.2 for krav til hydraulikkoljen og avsnitt 8.3 for detaljerte 
instruksjoner om oljefylling. Faktisk brukbar oljekapasitet vil 
være litt mindre enn reservoarstørrelsen til pumpemodellen 
din..

14. Koble til sylinderen eller verktøyet igjen etter at du har fylt 
olje, og sett på plass batteriet igjen. Start pumpen og kjør 
flere sykluser med sylinderen eller verktøyet for å ventilere 
ut eventuell luft som er fanget i systemet. Se avsnitt 7.6 for 
ytterligere informasjon.

15. Sjekk oljenivået igjen etter å ha kjørt flere sykluser med 
sylinderen eller verktøyet. Trekk sylinderen eller verktøyet 
helt tilbake og kontroller at ikke oljenivået har falt. Tilsett 
mer olje om nødvendig.

8.5  Justering av trykkavlastningsventil
Pumpen har en brukerjusterbar trykkavlastningsventil som er 
fabrikkinnstilt til 686-710 bar [9950-10 300 psi]. Sjekk og juster 
innstillingene som beskrevet i følgende trinn. Se figur 14.

1. Sørg for at den hydrauliske sylinderen eller verktøyet er 
trukket helt tilbake.

2. Vend styreventilspaken frem og tilbake mellom «A»- og «B»-
posisjonene flere ganger for å slippe ut alt trykk.

3. Fjern batteriet fra pumpen.
4. Fjern hydraulikkslangene fra pumpeportene «A» og «B».
5. Koble til en 0-1000 bar [0-15 000 psi] trykkmåler til pumpens 

«A»-port.

1/2” max. dia.
 [12 mm]

7/8 inch

Figur 13. Tømme oljereservoaret
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7/32 inch

 Figur 14. Justering av trykkavlastningsventil

6. Forsegle pumpens «B»-port med en metallplugg eller en 
lukket kobling.

7. Sett på plass batteriet på pumpen igjen.
8. Flytt styreventilen til «A»-posisjonen.
9. Sørg for at sikkerhetslåsen på utløseren er i ulåst posisjon

10. Trekk utløserbryteren oppover for å starte pumpemotoren. 
Mens motoren går sjekker du manometeret for å bestemme 
trykkinnstillingen for avlastningsventilen. Avlastningsventilen 
er fabrikkinnstilt til 700 bar, +20,7/-3,4 bar [10 000 psi,  
+300/-50 psi]. Imidlertid kan den stilles lavere hvis det er 
ønskelig.

• Hvis trykkinnstillingen som vises på manometeret er korrekt 
for ditt bruksområde, og for sylinderen eller verktøyet som 
skal brukes, hopp over trinn 11 og gå til trinn 12.

• Hvis trykkinnstillingen som vises på manometeret ikke er 
korrekt, juster innstillingen på nytt som beskrevet i trinn 11.

 ADVARSEL

Juster aldri ventilens avlastningstrykk til over 712 bar [10 300 
psi]. Forsikre deg om at trykkinnstillingen ikke overskrider 
det maksimale trykket sylinderen eller verktøyet som 
benyttes er klassifisert for. Hvis ikke disse forholdsreglene 
følges kan det føre til at sylinderen eller verktøyet og 
relaterte komponenter svikter. Dette kan føre til dødsfall og 
alvorlig personskade.

11. Ved behov, sjekk og juster trykkinnstillingen for avlastnings-
ventilen som beskrevet i følgende trinn:

 a. Bruk en skrutrekker med et flatt blad, fjern det 
rektangulære adkomstdekselet fra siden av pumpen.

 b. Sett en lang 7/32" unbrakonøkkel rett ned gjennom 
åpningen til den kobler seg til trykkjusteringsskruens hode.

 c. Roter styreventilspaken mellom «A»- og «B»-posisjonene 
for å slippe ut alt resttrykk fra pumpen. Kontroller at 
manometeret viser null (0) bar/psi.

 d. Følgende gjøres kun hvis trykkinnstillingen skal reduseres: 
Bruk unbrakonøkkelen og vri trykkjusteringsskruen omtrent 
to runder mot klokken.

 MERKNAD  For å sørge for en nøyaktig endelig trykkinnstilling, må 
du alltid starte fra en lavere innstilling og gradvis øke trykket til 
den endelige innstillingen.

 e. Trekk utløserbryteren oppover for å starte pumpemotoren.
 f. Mens motoren kjører vrir du unbrakonøkkelen med klokken 

for å øke trykkinnstillingen til ønsket innstilling (maksimalt 
712 bar [10 300 psi]). Observer manometeret for å avgjøre 
når innstillingen er nådd.

 g. Etter at du har justert trykkinnstillingen slipper du 
utløserbryteren for å stoppe motoren.

 h. Trekk utløserbryteren opp igjen og sjekk manometerav-
lesningen en gang til.

 MERKNAD  Hvis trykket er for høyt eller for lavt, stopp pumpen og 
gjenta trinnene 11c til og med 11h. Merk at du først må slippe ut 
eventuelt gjenværende trykk i pumpen som beskrevet i avsnitt 
11c før du utfører trinn 11d.

12. Etter at du har kontrollert at ønsket trykkinnstilling er blitt 
oppnådd, fjerner du unbrakonøkkelen og setter på plass 
adkomstdekselet.

13. Roter styreventilspaken mellom «A»- og «B»-posisjonene 
for å slippe ut alt resttrykk fra pumpen. Kontroller at 
manometeret viser null (0) bar/psi.

14. Fjern batteriet fra pumpen.
15. Koble fra manometeret fra pumpens «A»-port.
16. Fjern metallpluggen eller den lukkede koblingen fra 

pumpens «B»-port.
17. Koble hydraulikkslangene til pumpeportene «A» og «B».
18. Sett på plass batteriet på pumpen igjen.

9.0  FEILSØKING
Informasjonen i feilsøkingsguiden (se neste side) er tenkt å være 
til hjelp for å diagnostisere og rette forskjellige problemer som 
måtte oppstå.

Kontakt et Enerpac-autoriserte servicesenter i ditt nærområde for 
reparasjon og service. Kun et Enerpac-autorisert servicesenter 
får utføre service på pumpen og dens komponenter.

 ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke observeres og overholdes 
kan dette føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Materiell 
skade kan også oppstå.

• Stram eller løsne aldri hydrauliske koblinger mens pumpens 
hydrauliske system eller tilkoblede komponenter er trykksatt. 
Olje under trykk som lekker ut kan trenge gjennom huden og 
forårsake alvorlig personskade.

• Hold hender, fingre og andre kroppsdeler unna klempunkter 
og bevegende deler når du observerer funksjonen under 
feilsøking.

• For å unngå uønsket oppstart av pumpen under utføring 
av service, husk å alltid fjerne batteriet fra pumpen før 
vedlikeholds- eller reparasjonsprosedyrer utføres.
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Feilsøkingsveiledning

Symptom Mulig årsak Løsning

1. Pumpen vil ikke starte. a. Batteriet er ikke installert. Installer batteriet.

b. Elektriske kontakter er skitne eller 
 korroderte.

Vask kontaktene på batteriet, pumpen eller laderen.

c. Batteriet er tom. Lad batteriet.

d. Batteriet skrur seg av. Se Milwaukee Electric Tools bruksanvisning for batteri/lader.

e. Slitte motorbørster. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

f. Utløserlås aktivert. Flytt utløserlåsen til ulåst-posisjonen.

g. Motor skadet. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

2. Pumpen klikker når det 
trekkes i utløserbryteren, men 
den vil ikke starte.

a. Elektriske kontakter er skitne eller 
 korroderte.

Vask kontaktene på batteriet, pumpen eller laderen.

b. Batteriet er tom. Lad batteriet.

c. Batteriet er for kald eller for varm. La batteritemperaturen returnere til driftsområdet. Se 
Milwaukee Electric Tools bruksanvisning for batteri/lader.

d. Batteriet er skadet eller virker ikke. Bytt batteriet.

e.  Pumpen er blokkert på grunn av en 
hindring. Det er mulig intern skade i 
pumpen.

Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

3. Lavt væskeeffekt. a. Pumpen trenger priming. For å prime pumpen må du forsikre deg om at pumpens reservoar 
er fylt med olje. Kjør så pumpen med styreventilen i nøytral 
posisjon mens du forsiktig vugger pumpen fra side til side.

b. Feilfunksjon omløpsventil. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

c. Oljeinntakssil er blokkert av avfall. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

d. Intern skade i pumpen. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

4. Sylinder vil ikke kjøre frem 
eller returnere.

a. Lavt oljenivå. Tilsett olje til reservoaret er helt fullt.

b. Pumpen trenger priming. For å prime pumpen må du forsikre deg om at pumpens reservoar 
er fylt med olje. Kjør så pumpen med styreventilen i nøytral 
posisjon mens du forsiktig vugger pumpen fra side til side.

c. Oljeinntakssil er blokkert av avfall. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

d. Ventilhåndtaket er i feil posisjon. Flytt ventilhåndtaket til «A»-posisjonen (trykk) for fremkjøring.
Flytt ventilhåndtaket til «B»-posisjonen (retur) for retur.

5. Pumpen går saktere og 
stanser.

Batteriet er tom. Lad batteriet.

6. Sylinderen kjøres frem og 
returnerer ujevnt.

a. Luft i systemet. Kjør sylinderen frem og returner den til en oppnår jevn 
bevegelse.

b. Ekstern hydraulikklekkasje. Stram til koblinger. Skift ut skadde komponenter.

c. Intern lekkasje i ventil. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

d. Intern skade i ventil. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

d. Intern skade i pumpen. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

7. Pumpen pulserer og/eller 
stopper under langvarig eller 
tung drift.

Overdrevent strømforbruk. Slipp utløseren umiddelbart for å unngå at batteriet skrur seg 
av. La batteriet få nok tid til å kjøle seg ned før pumpen startes 
på nytt.

 MERKNAD  Hvis batteriet skrur seg av plasseres det på laderen 
for tilbakestilling.

8. Pumpen bygger ikke opp trykk. Brukerjusterbar sikkerhetsventil stilt for lavt. Juster sikkerhetsventiltrykket. Se avsnitt 8.4.

9. Støy fra pumpen når den er i 
drift.

a.  Stempelet setter seg fast i 
pumpeelementet.

Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.

b. Motor eller gir skadet. Kontakt Enerpac-autorisert servicesenter.
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