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1.0  SÄKERHET

1.1  Inledning
Läs alla instruktioner noga. Följ alla rekommenderade 
säkerhetsåtgärder för att undvika personskador samt skador på 
verktyget och/eller annan egendom. Enerpac ansvarar inte för 
materiell skada eller personskada som uppstår till följd av osäker 
användning, brist på underhåll eller felaktig användning. Ta inte 
bort varningsetiketter, -skyltar eller -dekaler. Kontakta Enerpac 
eller en lokal Enerpac-återförsäljare vid frågor eller problem.

Om du aldrig utbildats på säkerhet rörande högtryckshydraulik 
ska du kontakta distributions- eller servicecentret för en 
kostnadsfri säkerhetskurs för Enerpac-hydraulik.

Den här manualen innefattar ett system med varningssymboler, 
signalord och säkerhetsmeddelanden för att varna användaren 
om specifika faror. Om dessa varningar inte följs kan det leda till 
dödsfall eller allvarliga personskador samt skador på utrustning 
och annan egendom.

Denna varningssymbol visas genom hela manualen. 
Den används för att varna dig då det finns risk för 
fysiska skador. Var uppmärksam på varningssymboler 

och följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter symbolen 
för att undvika dödsfall och allvarliga personskador.

Varningssymbolen används tillsammans med vissa signalord 
som uppmärksammar dig på säkerhetsmeddelanden eller 
meddelanden om risk för egendomsskada och anger farans 
allvarlighetsgrad. Signalorden som används i den här manualen 
är FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET och OBS.

  FARA   Anger en farlig situation som, om den inte 
undviks, kommer att leda till dödsfall eller 
allvarlig personskada.

  VARNING  Anger en farlig situation som, om den inte 
undviks, kan leda till dödsfall 

eller allvarlig personskada.

  FÖRSIKTIGHET  Anger en farlig situation som, om den inte 
undviks, kan leda till smärre eller måttlig 
personskada.

 OBS  Anger information som anses viktig, men 
inte i samband med personskada (t.ex. 
meddelanden om risk för materialskada). 
Observera att varningssymbolen inte används 
tillsammans med detta signalord.

1.2  Allmän säkerhet hydraulik

  VARNING

Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda 
till dödsfall eller allvarliga personskador. Även skador på 
egendom kan uppstå.

• Pumpens avlastningsventil får aldrig avlägsnas eller sättas ur 
funktion.

• Ställ aldrig avlastningsventilen på ett högre tryck än pumpens 
högsta angivna tryck.

• Håll dig undan från laster som stöds hydrauliskt. Håll under 
drift händer och fötter undan från cylinder och arbetsstycke 
för att undvika personskada.

• Hantera inte slangar under tryck. Läckande olja under tryck 
kan tränga igenom huden. Uppsök läkare omedelbart om olja 
tränger in under huden.

• När en cylinder används som lastlyftanordning ska den aldrig 
användas som anordning för att hålla lasten. När lasten har 
lyfts eller sänkts ska den alltid blockeras mekaniskt.

• Trycksätt aldrig en löskopplad anslutning.
• Använd endast hydraulcylindrar i ett kopplat system. Använd 

aldrig en cylinder med kopplingar som inte är anslutna. Vid 
extrem överbelastning kan cylinderns komponenter brista 
katastrofalt och orsaka allvarlig personskada.

• Använd endast styva föremål till att hålla laster. Välj noggrant 
ut stål- eller träblock som har kapacitet för att bära lasten. 
Använd aldrig en hydraulisk cylinder som mellanlägg eller 
distansbricka vid lyft- eller trycktillämpning.

• Undvik situationer där lasten inte är direkt centrerad på 
cylinderns kolvstång. Ej centrerade laster medför en betydande 
påfrestning på cylindrar och kolvstänger. Dessutom kan 
lasten glida eller falla och orsaka en farlig situation.

• Systemets drifttryck får inte överstiga tryckklassificeringen 
för den lägst klassificerade komponenten i systemet. Montera 
tryckmätare i systemet för att övervaka arbetstrycket. Så 
håller du insikt i vad som händer i systemet.

• Överskrid inte utrustningens kapacitet. Försök aldrig att lyfta 
en last som väger mer än cylinderns kapacitet. Överbelastning 
skadar utrustningen och kan orsaka personskada.

• Bär personlig skyddsutrustning vid arbete med hydraulisk 
utrustning. Bär alltid ögonskydd. För att skydda mot person-
skada bör under tillämpliga förhållanden säkerhetsutrustning 
bäras, såsom andningsskydd, halkfria skyddsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd.

• Kontrollera att uppställningen är stabil innan du lyfter en last. 
Cylindrar ska placeras på en plan yta som kan bära lasten. 
Använd om tillämpligt en cylinderbas för ytterligare stabilitet. 
Svetsa eller ändra inte cylindern på annat sätt för att fästa en 
bas eller annat stöd.
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  FÖRSIKTIGHET 

Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda 
till lättare eller medelsvåra personskador. Även skador på 
egendom kan uppstå.

• Skadade hydraulslangar får inte användas eller repareras. 
Undvik snäva krökar och veck när du drar hydraulslangar. 
Användning av en böjd eller veckad slang leder till ett kraftigt 
mottryck. Snäva krökar och veck skadar slangens insida, 
vilket leder till fel på slangen i förtid.

• Tappa inte tunga föremål på slangen. En kraftig stöt kan leda 
till inre skador på slangfibrerna. Att applicera tryck på en 
skadad slang kan leda till att den brister.

• Fördela lasten jämnt över hela sadelytan. Använd alltid en 
sadel för att skydda kolvstången.

• Lyft inte hydraulisk utrustning i slangar eller kopplingar. Använd 
bärhandtaget eller lyftremmen.

• Håll hydraulisk utrustning undan från lågor och värme. Vid för 
hög värme kan packningar och tätningar mjukna så att vätska 
läcker. Värme försvagar även slangmaterial och packningar. 
För optimal funktion bör utrustningen inte utsättas för 
temperaturer på 65˚C [150˚F] eller högre. Skydda all hydraulisk 
utrustning mot svetsloppor.

• Byt omgående slitna eller skadade delar mot originaldelar från 
ENERPAC. Enerpac originaldelar har optimal passform och tål 
höga belastningar. Delar från andra tillverkare kan brista eller 
orsaka funktionsfel hos pumpen.

 OBS
• Hydraulisk utrustning får endast servas av en kvalificerad 

hydraulisk tekniker. Kontakta Enerpacs auktoriserade 
servicecenter i din region för reparationsservice.

1.3  Säkerhet batteridrivna pumpar

  VARNING

Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda 
till dödsfall eller allvarliga personskador. Även skador på 
egendom kan uppstå.

• Använd inte pumpen i explosiv atmosfär, t.ex. i närheten av 
brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Pumpen orsakar 
gnistor som kan antända dammet eller ångorna.

• Utsätt inte pumpen för regn eller våta omständigheter. Vatten 
som tränger in i pumpen medför risk för elchock och kan 
skada motorn eller andra komponenter.

• Låt pumpen svalna tillräckligt länge mellan driftmomenten. 
För att förhindra automatisk motoravstängning ska pumpens 
nominella driftcykel på 25 % inte överskridas.

• För att undvika oavsiktlig start, kontrollera att avtryckarens 
skyddsspärr är i spärrat läge innan du lyfter eller flyttar pumpen. 
Bär inte pumpen med handen eller fingrarna på avtryckaren.

• Använd inte pumpen om avtryckarbrytaren inte kopplar den till 
och från. All elektrisk utrustning som inte kan kontrolleras med 
brytaren är farlig och måste repareras före bruk.

• Ta ut batteriet ur pumpen innan du ändrar inställningar, utför 
underhåll eller ställer undan pumpen. Dessa förebyggande 
åtgärder förebygger risken att pumpen startas av misstag.

• Kontrollera att avtryckarspärren är i spärrat läge innan du 
sätter i batteriet.

• Ladda batteriet endast med laddaren som föreskrivs av 
batteriets tillverkare. En laddare som är lämpad för den ena 
typen av batteri kan medföra brandfara om den används för 
en annan batterityp.

• Använd din Enerpac XC-1400-serie pump endast med 
MILWAUKEE M28™ Li-Ion batterier. Bruk av andra batterier 
kan medföra risk för personskada eller brand.

• När batteriet inte är i bruk bör det hållas undan från andra 
metallföremål, t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller 
andra små metallföremål som kan kortsluta batteriets poler. 
Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskada eller 
brand.

• Om batteriet skadas eller misshandlas kan vätska tränga ut. 
Undvik kontakt. Spola med vatten om kontakt ändå uppstår. 
Om vätskan kommer i kontakt med ögonen krävs dessutom 
läkarhjälp. Vätska som tränger ut ur batteriet kan orsaka 
irritation eller brännsår.

• En separat bruksanvisning (utgiven av Milwaukee Electric Tool 
Corp.) medföljer batteriet och batteriladdaren.  Se till att du 
har läst och förstått informationen i denna. Iaktta och följ alla 
givna säkerhetsanvisningar. Om bruksanvisningen tappas bort 
måste ett nytt exemplar erhållas innan batteriet eller laddaren 
används igen.

• Batteriet och batteriladdaren innehåller inga delar som kan 
servas. Försök inte ta isär eller reparera dem.
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Pumpklass Styrventil
Ska användas med 

cylinder eller redskap 
av typ:

Hydrauliska 
anslutningar

Driftstemperatur Motoreffekt  Bullernivå

˚ C ˚ F kW hk dBA

XC-1400
Manuell, fyrvägs, treläges,

med tandemcenter
Dubbelverkande 3/8" NPTF -10 till +50 +14 till +122 0,37 1/2 81

2.0  PRODUKTDATA

Pumpklass Artikel
    Modellnummer**

Enerpac Milwaukee Electric Tool

XC-1400

Batteriladdare, M28™ 115 VAC, 50/60 Hz nätström XC115VC 48-59-2819

Batteriladdare, M28™ 230 VAC, 50/60 Hz nätström XC230VC C28C

Battery Pack, M28™ Lithium-Ion, 28 Volt, 3,0 Ah XC28V 48-11-2830

   **  Batterier och laddare kan erhållas från Enerpacs distributör eller en återförsäljare för Milwaukee Electric Tool.

2.1  Specifikationer

Pumpens 
modellnummer

Behållarvolym*   Pumpens vikt**
Leveransomfattning:

Batteriladdare  
Volt (AC)

Batteri
Volt (DC)L  in³ kg lb

XC-1401MB 1,0 60 10,1 22,3 Pump, laddare och 2 batterier 115 28

XC-1402MB 2,0 120 11,0 24,2 Pump, laddare och 2 batterier 115 28

XC-1401ME 1,0 60 10,1 22,3 Pump, laddare och 2 batterier 230 28

XC-1402ME 2,0 120 11,0 24,2 Pump, laddare och 2 batterier 230 28

XC-1401M 1,0 60 10,1 22,3 Endast pump För pumpmodeller vars nummer slutar 
med “M” ingår laddare och batterier inte 
i leveransen och ska tillhandahållas av 
användaren. Se tabellen nedan för vidare 
information.

XC-1402M 2,0 120 11,0 24,2 Endast pump

 * Behållarvolymen är ett närmevärde. I praktiken är den brukbara oljevolymen något lägre. Alla pumpmodeller har behållare av typen gummiblåsa. 
 ** Pumpens ungefärliga vikt med olja i behållaren och batteriet på plats. Batteriets vikt är ca. 1,1 kg [2,4 lb].

Pumpklass

Maximalt hyd. tryck Flödesmängd (se avsnitt 2.2)

Typ hydraulolja
bar psi

Vid 
nollbelastning

Vid 138 bar 
[2000 psi]

Vid 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 

 OBS:  Alla produktdata kan ändras utan meddelande. Diagrammen i avsnitt 2.2 visar standardkurvor för tryck/flöde.

2.2  Tryck- och flödesdiagram
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Figur 1. Huvudfunktioner och komponenter, Enerpac XC-1400-serien

Förklaring:
1.  Handtag styrventil
2.  Ring för axelrem
3.  Avtryckarspärr
4.  Bärhandtag

3.0   PRODUKTBESKRIVNING

3.1  Inledning
Den sladdlösa pumpen från Enerpac XC-1400-serien kombinerar 
prestandan hos en eldriven pump med mobiliteten hos en 
handdriven pump. Den idealiska lösningen för bruk på avlägsna 
platser, eller på platser där sladdar eller luftledningar skulle 
orsaka risk att snubbla.

XC-1400-serien är särskilt framtagen för bruk med dubbelver-
kande hydraulcylindrar och redskap och består av en 0,37 kW 
[1/2 hk] DC-motor, tvåstegs hydraulpump och en fyrvägs manu-
ell styrventil med 3 lägen. Den inbyggda oljebehållaren av blås-
typ gör att kan pumpen fungera i alla lägen och hjälper till att 
skydda mot nedsmutsning. 

Den tillgängliga oljevolymen är mer än tillräcklig. XC-1401-
modeller har en oljebehållare på en liter [60 in³]. XC-1402-
modeller har en oljebehållare på två liter [120 in³].

Pumpens kraftiga hölje av fiberglasarmerad komposit ger 
överlägsen hållbarhet i krävande arbetsmiljöer Med det 
integrerade bärhandtaget och den löstagbara lyftremmen är 
pumpen lätt att flytta.

Kraften kommer från ett laddningsbart 28 volt Litium-jon batteri, 
tillverkat av Milwaukee Electric Tool Corporation. Detta är 
samma batteri ur M28™-serien som används för många 28 volts 
produkter från Milwaukee Electric Tool.

Med detta Litium-jonbatteri kan pumpen drivas en lång tid utan 
uppladdning, även under extrema arbetsförhållanden.

5.  Oljefyllnadsplugg
6.  Ventilationsöppningar
7.  Åtkomstlucka, avlastningsventil
8.  Hydraulisk port "A" (avancera)

 9.  Hydraulisk port "B" 
(tillbakagång)

 10. Litium-jonbatteri
 11. Pumpens typskylt

12. Ring för axelrem
13. Avtryckarbrytare (till-från)
14. Axelrem
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2.3  Yttre dimensioner

Artikel
Mått

A
B

C

D

mm tum

A 208 8,2

B 460 18,1

C 422 16,6

D 295 11,6
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Figur 2. Batteri och laddare, M28™-serien (tillverkat av Milwaukee Electric Tool Corp.)

3.2  Tillkommande Information - Batteri och laddare
“M28™”, “M28 REDLITHIUM™” och Milwaukee Electric Tool 
logotyp är handelsmärken som ägs av Milwaukee Electric Tool 
Corporation.

Termen "MILWAUKEE" i stora, kursiva bokstäver som 
förekommer på olika platser i detta dokument hänvisar till 
produkter och/eller komponenter tillverkade av Milwaukee 
Electric Tool Corporation.

3.3  Överensstämmelse med nationella & 
internationella normer
Enerpac förklarar att sladdlösa pumpar ur XC-1400-serien 
har testats, att de uppfyller gällande normer och har certifikat 
att föra markeringarna CE, TUV, C and US och FCC. En  
EU-försäkran om Överensstämmelse bifogas separat.

3.4  Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
XC-1400-serien sladdlösa pumpar har testats och funnits 
uppfylla CE-EMC emissions- och motståndsnormer och FCC 
emissionsnormer.

4.0 VIKTIGA ANVISNINGAR VID MOTTAGNING
Undersök alla komponenter visuellt och leta efter transportskador. 
Transportskador täcks inte av garantin. Meddela genast speditören 
om transportskada konstateras. Speditören ansvarar för alla 
reparations- och byteskostnader till följd av skada under transport.

Pumpen kan beställas antingen med eller utan batterier och 
en kompatibel AC-driven batteriladdare. Dessa artiklar ingår i 
leveransen om de har beställts.

5.0  HYDRAULISKA ANSLUTNINGAR
Pumpen har en 4-vägs manuell styrventil med 3 lägen. Den 
är endast avsedd för bruk med dubbelverkande hydrauliska 
cylindrar och redskap.

 OBS  Vi rekommenderar starkt att installera en tryckmätare 
i varje hydraulledning. Alla slangar och kopplingar ska ha en 
kapacitet på minst 700 bar [10.000 psi].

5
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Figur 3. Slanganslutningar (standard)

Förklaring:
 1. Svängkoppling

 2. Tryckmätare

 3.  Mätaradapter/ 
Hydraulkopplingar

4.  Slang (indragning)

5.  Slang (utskjutning)

6.  Koppling (hane)

7.  Koppling (hona)

8.  Hydraulcylinder eller 
redskap (dubbelverkande)

9.  Spärrventil

 OBS Hydrauliska komponenter 
tillhandahålls separat och ingår inte i 
pumpen.

Bilden visar diverse hydrauliska 
komponenter och anordningar som 
vanligen rekommenderas för bruk med 
dubbelverkande cylindrar eller redskap. 
I praktiken kommer erfordrade artiklar 
dock att variera beroende på ändamål, 
lastomfång, cylinder eller redskap som 
används och andra faktorer.
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Figur 4. Tätningsband

Vid montering av slangar,  
komponenter och kopplingar ska 
1-1⁄2 varv tätningsband anbringas 
på alla gängade NPT- eller 
NPTF-fattningar, varvid den första 
hela gängan ska lämnas fri såsom 
visas i figur 4. Var noga med att 
inga bitar av tätningsbandet får 
hamna i hydraulsystemet.

Utför de hydrauliska anslutningarna till pumpens portar "A" och 
"B" enligt nedanstående beskrivning. Se figur 3, 4 och 5.

1. Kontrollera att batteriet är uttaget ur pumpen så att denna 
inte kan starta av misstag.

2. Avlägsna transportpluggarna från pumpens portar "A" och 
"B". Håll portens fattning på plats med en 15/16" nyckel. 
Avlägsna sedan transportpluggen med en 11/16" nyckel. 
Se figur 5.

3. Koppla slangen från cylinderns eller redskapets utåtgående 
sida till pumpporten "A".

4. Koppla slangen från cylinderns eller redskapets retursida till 
pumpporten "B".

5. Dra åt hydraulkopplingarna vid port "A" och "B" handfast. 
Dra sedan åt varje koppling ytterligare två hela varv. 
Kopplingar och andra hydrauliska fattningar (tillhandahålls 
av användaren) ska ha 3/8" NPTF-gänga.

11/16 inch &
15/16 inch 3/8” NPTF

Figur 5. Avlägsnande transportplugg & 
Montering hydraulkoppling (standard)

  VARNING För en god funktion måste snäva krökar eller 
veck i slangarna undvikas. Om en slang blir vikt eller skadas 
på annat sätt måste den bytas ut. Skadade slangar kan 
brista vid högt tryck. Detta kan leda till allvarlig personskada.

6.0  BATTERI

6.1  Batteriets laddningsmätare
Nya batterier ska laddas före bruk. Varje batteri har en 
"laddningsmätare" med fyra signallampor. Signallamporna 
ger en antydan om hur länge pumpen kan fortsätta löpa innan 
batteriet är helt urladdat.

Tryck på laddningsknappen för att visa lamporna. Laddnings-
mätaren tänds under två sekunder. Se följande tabell för att fast-
ställa laddningsnivån:

När laddningsknappen 
trycks in: 
                               (se Fig. 6)

Procent laddning: 
(närmevärde)

Lampor 1, 2, 3 och 4 LYSER 78-100 %

Lampor 1, 2 och 3 LYSER 55-77 %

Lampor 1 och 2 LYSER 33-54 %

Lampa 1 LYSER 10-32 %

Lampa 1 BLINKAR 4 GÅNGER < 10 %

Lampa 1 BLINKAR 8 GÅNGER 0 %

 OBS Driftstiden innan batteriet behöver laddas beror på 
tillämpningen, pumpens driftstid, tryckinställning och andra 
faktorer.

Figur 6. Laddningsmätare

 OBS  Om ingen av laddningslamporna tänds när du trycker 
på laddningsknappen, ska batteriet sättas på laddaren och 
laddas efter behov.

6.2  Placera och avlägsna batteriet
• Kontrollera att avtryckarspärren är i spärrat läge innan du 
placerar eller avlägsnar ett batteri. Se avsnitt 7.2

• För att placera batteriet på pumpen: Skjut batteriet nedåt på 
hållaren på pumpens baksida. Kontrollera att det spärras väl på 
plats. Se figur 7.

• För att avlägsna batteriet från pumpen: Tryck in de röda 
spärrknapparna på ömse sidor av batteriet. Skjut sedan batteriet 
uppåt och ta lös det från hållaren på pumpen.

Montera 
(skjut på)

 Figur 7. Placering av batteriet

 OBS  För att garantera att batteriet passar väl och fungerar 
ordentligt får endast MILWAUKEE M28™ Litium-jon batterier 
användas med pumpen.

9
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7.0  ANVÄNDNING

7.1  Före start
1. Kontrollera att alla hydrauliska fattningar och kopplingar är 

täta och inte läcker.
2. Kontrollera hydrauloljans nivå. Fyll på olja om det behövs. 

Se avsnitt 8.1, 8.2 och 8.3 för procedurer.
3. Placera ett fulladdat batteri på pumpen. Se avsnitt 6.2 för 

vidare information.

 OBS  Nya batterier måste laddas före bruk. Se avsnitt 
6.1 Se även batteriets och laddarens handbok från Milwaukee 
Electric Tool för vidare information.

7.2  Avtryckarspärr
Pumpen är försedd med en avtryckarspärr som gör att pumpen 
inte kan startas när spärrknappen står i spärrat läge. Se figur 8.

1. För att låsa spärren skjuter du spärrknappen åt vänster, så 
att den är närmast ikonen låst.

2. För att frigöra spärren skjuter du spärrknappen åt höger, så 
att den är närmast ikonen upplåst.

Spärrad Frigjord

Figur 8. Avtryckarspärr

7.3  Starta och stoppa pumpens motor
Pumpmotorn regleras med en avtryckarbrytare. 
Se figur 9.

1. Kontrollera att avtryckarspärren står i frigjort läge.
2. Starta motorn genom att gripa stadigt i bärhandtaget och 

föra avtryckaren uppåt.
3. Stoppa motorn genom att släppa avtryckaren.

Motor TILL Motor FRÅN

 Figur 9. Avtryckarbrytare (till-frånreglage)

7.4  Säkerhet under drift

  VARNING

Om följande åtgärder och anvisningar inte iakttas kan leda 
till att en last faller på personer i arbetsområdet.  Detta kan 
leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

• Håll personer undan från området under lasten medan den 
lyfts och sänks och när du förflyttar styrventilens handtag.

• För att hindra en lyft last från att falla ska den alltid genast 
stöttas med domkrafter eller annan mekanisk blockering med 
tillräcklig kapacitet.

• Kontrollera att blockeringen är helt på plats innan du flyttar 
styrventilens handtag från det ena läget till det andra. En last 
som inte är stöttad kan falla när manöverhandtaget flyttas.

• Lita inte på att pumpens hydraulik kan hålla lasten. Pumpen 
är inte avsedd att hålla laster på plats. Pumpens styrventil har 
INTE någon spärrventil som skydd i något av sina tre lägen.

• Fastän pumpens hydraulik i vissa fall kan hålla lasten tillfälligt 
på plats, måste du tänka på att lasten när som helst kan 
sjunka långsamt eller falla plötsligt utan varning om den inte 
stöds mekaniskt.
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7.5  Manövrering styrventil
Styrventilen manövreras med ett vridhandtag på pumpens 
framsida. Se Figur 10 för ventilens lägen.

För att skjuta ut cylindern: För ventilens handtag till läget 
"A". Tryck sedan in avtryckaren för att starta motorn. Cylindern 
fortsätter att skjutas ut tills du släpper avtryckaren eller cylindern 
når sitt yttersta läge.

För att dra in cylindern: För ventilens handtag till läget "B". 
Tryck sedan in avtryckaren för att starta motorn. Cylindern 
fortsätter att dras in tills du släpper avtryckaren eller cylindern 
är helt indragen.

När handtaget förs till sitt neutrala (mitt-)läge, blockeras flödet i 
båda slangarna till cylindern. Pumpar i XC-1400-serien är dock 
inte avsedda att hålla en last på plats. Efter fullbordad lyftning 
måste lasten stöttas mekaniskt (se varningsmeddelandet och 
den tillhörande informationen i avsnitt 7.4).

7.6  Avluftning
När hydrauliska komponenter ansluts för första gången kommer 
det att finnas luft i komponenterna. För en jämn och säker drift 
ska cylindern skjutas ut och dras in igen flera gånger innan 
pumpen tas i drift. Härvid ska cylindern vara obelastad och 
pumpen placerad högre än cylindern. Innan denna procedur 
påbörjas ska pumpens fyllnadsplugg med O-ring (se fig. 11) 
avlägsnas så att luften kan slippa ut.

När cylindern skjuts ut och dras in med jämna, genomgående 
rörelser är systemet avluftat. Dra in cylindern helt och sätt 
tillbaka fyllnadspluggen med sin O-ring efter avslutad procedur.

 OBS  Innesluten luft som drivs ut ur systemet återvänder till 
behållaren. Oljenivån kan sjunka. Fyll (om det behövs) på olja i 
behållaren efter avluftning. Se avsnitt 8.3.

7.7  Batteriskydd strömstyrka
För att skydda MILWAUKEE M28™-batteriet mot skada och 
främja dess livslängd, övervakar batteriets skyddskrets både 
strömstyrkan och temperaturen.

Vid extremt höga vridmoment, vid kortslutning eller om 
redskapet kärvar eller fastnar, kommer batteriet att stängas av 
om strömstyrkan blir för hög. Laddningsmätarens lampor blinkar 
8 gånger till tecken att batteriet har stängts av.

För att undvika att detta sker ska du (om möjligt) reducera 
cylinderns eller redskapets belastning eller annars släppa 
avtryckaren. Batteriet återställs när avtryckaren släpps.

7.8  Batteriskydd temperatur
Under extrema förhållanden kan MILWAUKEE M28™-batteriets 
invändiga temperatur bli för hög, varigenom batteriet stängs av.

Om lamporna blinkar växelvis när du trycker på laddningsknappen 
ska batteriet ges tid att svalna.

Batteriet kan användas igen när laddningslamporna visar den 
återstående driftstiden när laddningsknappen trycks in.

7.9  Bruk av batteriet vid kallt väder
Ett MILWAUKEE M28™ batteri är avsett att kunna användas vid 
temperaturer under fryspunkten. Om batteriet är mycket kallt 
kan det dock behöva värmas upp innan det kan användas som 
vanligt. Värm upp batteriet genom att placera det på pumpen 
och aktivera denna vid låg eller nollbelastning.

 OBS  Se handboken från Milwaukee Electric Tool (medföljer 
batteriet och laddaren) för fullständiga anvisningar om hur 
batteriet ska användas, skötas och laddas.

7.10  Löskoppling hydraulslangar
Koppla lös slangarna efter bruk enligt nedanstående beskrivning:

1. Dra in cylindern eller redskapet helt. Kontrollera att 
anordningen är helt obelastad.

2. För styrventilens handtag flera gånger fram och tillbaka 
mellan "A" och "B" så att eventuellt kvarstående tryck 
släpps ut.

3. Kontrollera att tryckmätarna, om dessa har installerats, 
visar noll (0) bar/psi.

4. Koppla lös slangarna från pumpen.
5. Förslut pumpens portar "A" och "B" för att undvika 

nedsmutsning.

Figur 10. Positioner styrventil

NeutrallägeA - Avancera B - Tillbakagång
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7.11  Transport av pumpen
Sätt alltid avtryckarspärren i SPÄRRAT läge innan du transporterar 
pumpen, så undviker du att den startas av misstag.

Flytta alltid pumpen vid antingen det inbyggda bärhandtaget 
eller lyftremmen.

Försök aldrig transportera eller flytta pumpen genom att dra i 
slangarna. Detta kan skada pumpen och/eller slangarna.

8.0  UNDERHÅLL

8.1  Kontrollera oljenivån
1. Se till att hydraulcylindern eller redskapet står i helt indraget 

läge.
2. För styrventilens handtag flera gånger fram och tillbaka 

mellan "A" och "B" så att eventuellt kvarstående tryck 
släpps ut.

3. Avlägsna batteriet från pumpen.
4. Placera pumpen på ett jämnt underlag.
5. Avlägsna fyllnadspluggen och O-ringen från fyllnadsöpp-

ningen. Använd en 7/8" insexnyckel. Se till att O-ringen  
avlägsnas tillsammans med pluggen. Se figur 11.

7/8 inch

Figur 11. Kontroll av oljenivån i behållaren

6. Kontrollera oljenivån visuellt. Behållaren är FULL om 
oljenivån når ända upp i fyllnadsröret.

 Om oljenivån är OK (behållaren full):

 • Sätt tillbaka O-ringen och fyllnadspluggen.

 • Se till att pluggen är helt inskruvad, med pluggens 
ovansida djupare än flänsen runt fyllnadsöppningen. 
Momentdrag till 4,5 - 5,7 Nm [40 - 50 in-lbs].

 Om oljenivån är för låg:
 • Fyll på olja enligt beskrivningen i avsnitt 8.3. Se avsnitt 

8.2 för erfordrad olja.

8.2  Information hydraulolja
Använd endast Enerpac HF hydraulolja för påfyllnad eller 
oljebyte. Enerpac olja kan erhållas från en Enerpac distributör 
eller ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

 OBS  Använd endast Enerpac HF hydraulolja. Bruk av 
annan olja kan skada pumpens komponenter. Sådan skada 
omfattas inte av Enerpacs garanti.

8.3  Fylla på olja

  FÖRSIKTIGHET Kontrollera att cylindern eller redskapet står 
i helt indraget läge innan du fyller på olja i behållaren. Om en 
oljefylld cylinder eller annat redskap dras in efter påfyllnad 
av extra olja i behållaren, kan denna bli överfylld och spricka. 
Detta kan leda till smärre eller måttlig personskada och/eller 
materialskada.

 OBS
• Använd endast Enerpac HF hydraulolja. Se avsnitt 8.2
• För att undvika spill och ge tillräcklig avluftning ska oljan alltid 

fyllas på med en tratt av rätt storlek. Om du inte använder en 
tratt kommer du att spilla.

• Använd endast ny olja ur en ren behållare.
• Avlägsna alltid batteriet från pumpen innan du fyller på olja, så 

undviker du att pumpen startar av misstag, och även att spilld 
olja förorenar batteriet under påfyllnad.

• Häll oljan långsamt så att du inte spiller. Om det börjar flöda olja 
genom de koncentriska luftspringorna runt fyllnadsöppningen, 
ska du genast sluta hälla för att undvika spill.

• Samla upp eventuell spilld olja och kasta den enligt lokalt 
gällande föreskrifter.

12 mm max. dia.
 [1/2” ]

7/8 inch

Figur 12. Oljepåfyllnad

Fyll på olja enligt nedanstående beskrivning. Se figur 12.

1. Se till att hydraulcylindern eller redskapet står i helt indraget 
läge.

2. För styrventilens handtag flera gånger fram och tillbaka 
mellan "A" och "B" så att eventuellt kvarstående tryck 
släpps ut.

3. Avlägsna batteriet från pumpen.
4. Avlägsna fyllnadspluggen och O-ringen från fyllnadsöpp-

ningen. Använd en 7/8" insexnyckel. Se till att O-ringen av-
lägsnas tillsammans med pluggen.

5. Sätt en tratt (maximal mynning 12 mm [1/2"]) genom 
fyllnadsöppningen i fyllnadsröret. Kontrollera att de 
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koncentriska luftspringorna runt fyllnadsöppningen inte 
är täppta med smuts. Behållaren avluftas genom dessa 
springor när oljan fylls på i steg 6.

 OBS  Se avsnitt 8.2 för erfordrad hydraulolja.

6. Fyll LÅNGSAMT på Enerpac olja medan du observerar 
oljenivån genom trattens mynning. Undvik spill genom att 
genast sluta hälla så snart oljan når upp till fyllnadsrörets 
mynning.

7. Ta ut tratten ur fyllnadsöppningen.
8. Sätt tillbaka O-ringen och fyllnadspluggen. Se till att 

du skruvar in fyllnadspluggen helt. Momentdrag till  
4,5 - 5,7 Nm [40 - 50 in-lbs].

9. Sätt tillbaka batteriet.

8.4  Oljebyte
Byt ut hydrauloljan i pumpens behållare minst varje år, eller om 
du misstänker att oljan har förorenats.

Pumpen har en oljebehållare av blåstyp. För grundlig tömning 
och fyllnad ska oljan bytas ut enligt nedanstående beskrivning. 
Se figur 13.

1. Se till att hydraulcylindern eller redskapet står i helt indraget 
läge.

2. För styrventilens handtag flera gånger fram och tillbaka mellan 
"A" och "B" så att eventuellt kvarstående tryck släpps ut.

3. För avtryckarspärren till spärrat läge.
4. Koppla lös slangarna från pumpens portar "A" och "B".
5. Koppla en slang med öppen ända till pumpporten “A”. Häng 

slangens öppna ända i en lämpad skål eller behållare som 
är tillräckligt stor för att rymma all uttömd olja. 

 OBS  XC-1401-modeller har en behållare på en liter [60 in³]. 
XC-1402-modeller har en behållare på två liter [120 in³]. Se till att 
kärlet eller behållaren är tillräckligt stor för att rymma all uttömd 
olja.

6. För att förhindra att smuts tränger in ska pumpporten “B” 
förslutas med en metallplugg eller blindkoppling.

7. Se till att fyllnadspluggen är helt inskruvad i fyllnadsöpp-

ningen. Den ska avlägsnas senare, men ska sitta kvar än så 
länge.

8. För avtryckarspärren till frigjort läge.
9. För styrventilens handtag till läget “A” för utskjutning.
10. Tryck in avtryckaren för att starta motorn. Låt motorn löpa 

tills det inte längre kommer ut olja ur den öppna slangen. 
Släpp sedan avtryckaren.

 OBS  Kasta den uttömda oljan enligt alla lokalt gällande 
föreskrifter.

11. Avlägsna batteriet från pumpen.
12. Avlägsna slangen med öppen ända från pumpporten “A”. 

För att förhindra att smuts tränger in ska pumpporten “A” 
förslutas med en metallplugg eller blindkoppling.

13. Fyll behållaren långsamt med ny Enerpac olja. Se avsnitt 
8.2 för erfordrad hydraulolja och avsnitt 8.3 för detaljerade 
anvisningar om påfyllnad. Den tillgängliga oljevolymen är i 
praktiken något lägre än den nominella behållarvolymen för 
din pumpmodell.

14. Anslut när oljan är påfylld cylindern eller redskapet igen och 
sätt tillbaka batteriet. Starta pumpen och låt cylindern eller 
verktyget genomlöpa flera cykler så att eventuell fångad luft 
drivs ut ur systemet. Se avsnitt 7.6 för vidare information.

15. Kontrollera oljenivån på nytt när cylindern eller redskapet 
har löpt. Se med cylindern eller redskapet i indraget läge 
efter om oljenivån har sjunkit. Fyll på olja om nivån är för låg.

8.5  Tryckjustering avlastningsventil
Pumpen har en tryckavlastningsventil som kan justeras 
av användaren och är fabriksinställd på 686-710 bar  
[9950-10.300 psi]. Kontrollera och justera denna inställning 
enligt nedanstående beskrivning. Se figur 14.

1. Se till att hydraulcylindern eller redskapet står i helt indraget 
läge.

2. För styrventilens handtag flera gånger fram och tillbaka 
mellan "A" och "B" så att eventuellt kvarstående tryck 
släpps ut.

1/2” max. dia.
 [12 mm]

7/8 inch

Figur 13. Tömning av oljebehållaren
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3. Avlägsna batteriet från pumpen.
4. Avlägsna hydraulslangarna från pumpens portar "A" och "B".
5. Koppla en 0-1000 bar [0-15.000 psi] tryckmätare till 

pumpporten "A".

7/32 inch

 Figur 14. Tryckjustering avlastningsventil

6. Förslut pumpporten "B" med en metallplugg eller blind-
koppling.

7. Sätt tillbaka batteriet på pumpen.
8. Sätt styrventilen i läget "A".
9. Kontrollera att avtryckarspärren står i frigjort läge.

10. Tryck in avtryckaren för att starta motorn. Avläs mätaren 
medan motorn löper för att fastställa avlastningsventilens 
tryckinställning. Avlastningsventilen är fabriksinställd på 
700 bar, +20,7/-3,4 bar [10.000 psi, +300/-50 psi]. Denna 
inställning kan sänkas vid behov.

• Om mätaren visar rätt tryckvärde för ditt ändamål och för den 
använda cylindern eller redskapet kan du förbigå steg 11 och 
fortsätta med steg 12.

• Om mätaren inte visar det erfordrade tryckvärdet ska 
inställningen justeras enligt steg 11.

  VARNING

Ställ aldrig in avlastningsventilen på ett högre tryck än 
712 bar [10.300 psi]. Se noga till att tryckinställningen inte 
överskrider det maximala märkvärdet för den använda 
cylindern eller redskapet. Om dessa säkerhetsanvisningar 
inte följs kan cylindern, redskapet eller relaterade 
komponenter brista. Detta kan leda till dödsfall eller allvarlig 
personskada.

11. Justera vid behov avlastningsventilens tryckinställning 
enligt nedanstående beskrivning:

 a. Avlägsna med en flat skruvmejsel den rektangulära 
åtkomstluckan från sidan av pumpen.

 b. För en lång 7/32" insexnyckel rakt nedåt genom 
öppningen tills den griper i regleringsskruvens insexhuvud.

 c. För styrventilens handtag fram och tillbaka mellan "A" 
och "B" för att släppa ut eventuellt kvarstående tryck ur 

pumpen. Kontrollera att tryckmätaren visar noll (0) bar/psi.
 d. Endast om tryckinställningen ska sänkas: Vrid med 

insexnyckeln tryckinställningens regleringsskruv cirka två 
varv moturs.

 OBS  För att ställa in tryckvärdet så noggrant som möjligt 
bör du alltid börja från ett lägre värde och gradvis höja trycket 
till rätt inställning.

 e. Tryck in avtryckaren för att starta pumpmotorn.
 f. Vrid medan motorn löper insexnyckeln långsamt medurs 

för att höja tryckinställningen till önskat värde (maximalt  
712 bar [10.300 psi]). Avläs tryckmätaren för att se när du 
når det önskade värdet.

 g. Släpp avtryckaren efter avslutad inställning så att motorn 
stannar.

 h. Tryck åter in avtryckaren och avläs tryckmätaren på nytt.
 OBS  Om trycket är för högt eller lågt ska pumpen stängas 

av och stegen 11c t.o.m. 11h upprepas. Observera att du först 
måste släppa ut allt kvarblivet tryck ur pumpen enligt steg 11c 
innan du utför steg 11d.

12. När du har bekräftat att den önskade tryckinställningen har 
uppnåtts kan insexnyckeln avlägsnas och luckan sättas 
tillbaka.

13. För styrventilens handtag fram och tillbaka mellan "A" 
och "B" för att släppa ut eventuellt kvarstående tryck ur 
pumpen. Kontrollera att tryckmätaren visar noll (0) bar/psi.

14. Avlägsna batteriet från pumpen.
15. Koppla lös tryckmätaren från pumpporten "A".
16. Avlägsna metallpluggen eller blindkopplingen från 

pumpporten "B".
17. Koppla hydraulslangarna på nytt till pumpens portar "A" 

och "B".
18. Sätt tillbaka batteriet på pumpen.

9.0  FELSÖKNING
Informationen i felsökningslistan (se nästa sida) är avsedd som 
hjälp vid att fastställa och åtgärda diverse problem som kan 
uppstå.

Kontakta ditt lokala Enerpac Auktoriserade Servicecenter 
för reparationstjänster. Endast ett Enerpac Auktoriserat 
Servicecenter får utföra service på pumpen och dess 
komponenter.

  VARNING

Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda 
till dödsfall eller allvarliga personskador. Även skador på 
egendom kan uppstå.

• Hydraulkopplingar får aldrig dras åt eller lossas medan 
det finns tryck i pumpens hydraulsystem eller anslutna 
komponenter. Läckande olja under tryck kan tränga igenom 
huden och orsaka allvarlig personskada.

• Håll händer, fingrar och andra kroppsdelar undan från 
klämpunkter och rörliga delar medan du granskar funktionen 
för felsökning.

• För att undvika att pumpen startar av misstag ska batteriet 
alltid avlägsnas från pumpen innan du påbörjar underhåll eller 
reparation.
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Felsökningsguide

Symtom Möjlig orsak Lösning

1. Pumpen startar inte. a. Batteriet ej på plats. Placera batteriet.

b. Elkontakter nedsmutsade eller
 korroderade.

Rengör batteriets, pumpens och laddarens kontakter.

c. Batteriet urladdat. Ladda batteriet.

d. Batteriet avstängt. Se batteriets/laddarens handbok från Milwaukee Electric Tool.

e. Motorborstar utslitna. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

f. Avtryckarspärren är låst. Flytta avtryckarspärren till frigjort läge.

g. Motorn skadad. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

2. Pumpen klickar när 
avtryckaren trycks in, men 
startar inte.

a. Elkontakter nedsmutsade eller
 korroderade.

Rengör batteriets, pumpens och laddarens kontakter.

b. Batteriet urladdat. Ladda batteriet.

c. Batteriet för kallt eller för varmt. Återställ batteriets temperatur inom driftsområdet. Se 
batteriets/laddarens handbok från Milwaukee Electric Tool.

d. Batteriet skadat eller fungerar ej. Byt ut batteriet.

e.  Pumpen har fastnat på grund av ett hinder. 
Möjligen invändig skada på pumpen.

Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

3. Lågt vätskeflöde. a. Pumpen behöver flödas. Kontrollera innan du flödar pumpen att behållaren är fylld med 
olja. Låt pumpen sedan löpa med styrventilen i neutralt läge 
medan du lugnt låter pumpen gunga i sidled.

b. Fel i omledningsventilen. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

c. Oljeintagets filter nedsmutsat och täppt. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

d. Invändig skada på pumpen. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

4. Cylindern kan inte skjutas ut 
eller dras in

a. Låg oljenivå. Fyll på olja tills behållaren är helt full.

b. Pumpen behöver flödas. Kontrollera innan du flödar pumpen att behållaren är fylld med 
olja. Låt pumpen sedan löpa med styrventilen i neutralt läge 
medan du lugnt låter pumpen gunga i sidled.

c. Oljeintagets filter nedsmutsat och täppt. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

d. Ventilhandtaget i fel position. För ventilhandtaget till läget "A" (tryck) för avancera.
För ventilhandtaget till läget "B" (retur) för tillbakagång.

5. Pumpen löper långsammare 
och stannar.

Batteriet urladdat. Ladda batteriet.

6. Cylindern skjuts ut och dras 
in med ojämna rörelser.

a. Luft i systemet. Låt cylindern skjutas ut och dras in tills den löper jämnt.

b. Extern hydraulisk läcka. Dra åt alla anslutningar. Byt ut skadade komponenter.

c. Invändigt läckage i ventilen. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

d. Invändig skada på ventilen. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

e. Invändig skada på pumpen. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.

7. Pumpen pulserar och/eller 
stannar vid långvarig eller 
krävande drift.

För hög strömstyrka. Släpp genast avtryckaren innan batteriet stängs av. Låt batteriet 
svalna innan du startar pumpen på nytt.

 OBS  Om batteriet stängs av ska det placeras på laddaren 
för att återställas.

8. Pumpen bygger inte upp 
tryck.

Den ställbara avlastningsventilen för lågt 
inställd.

Justera avlastningsventilens tryck. Se avsnitt 8.4

9. Pumpen löper med buller. a. Pumpelementets kolv fastnar. Kontakta Enerpacs Auktoriserade Servicecenter.

b. Motor eller drev skadade. Kontakta ett Enerpac Auktoriserat Servicecenter.
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