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Tekniske spesifikasjoner: 
 
Maks. belastning ved tipping 1 500 kg 
Maks. belastning ved transport 1 500 kg 
Egenvekt inkl. utstyr 300 kg 
Lengde gaffelarm (standard/opsjon) 93/103 cm 
Maks. gaffelarmavstand utvendig 100 cm 
Min. gaffelarmavstand utvendig 50 cm 
Maks. dreiing valgfri retning 180º 
Min. kassebredde 110 cm 
Maks. kassebredde 160 cm 
Tippegaffelbredde m/ sidegrep inne 110 cm 
Tippegaffelhøyde 73 cm 
Lengde med gafler 130 cm 
Lengde uten gafler 38 cm 
Dreiemoment v/ 225 bar oljetrykk ca. 5000 Nm 
Maks. oljetrykk (sikkerhetsfaktor 4:1) 225 bar 
Strømforbruk vekselventil (12 VDC) 3,5 A 
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Utstyr: 
 
 
64-00: 
Teo Tipper 1500 HDK for traktor og gaffeltruck. Inkluderer 64-03, 64-20 og 
redskapsfeste 64-10. Redskapfestene 64-11, 64-12 og 64-13 er opsjoner. 
Vennligst oppgi varenr. ved bestilling.  
Hydraulikkslanger må også spesifiseres.  
For gaffeltruck med trippelmast, må en også bestille 64-05 og 64-06. 
Varenr. Utstyr 

64-03 Bryter inkl. ledningsett 
64-05 Spiralledning 
64-06 Grå koblingsboks 
64-10 Redskapsfester for forklift, Trima, Bergsjø, Kjællve and HMV 
64-11 Redskapsfester for Ålø Quicke Euro (type 3) 
64-12 Redskapsfester for Ålø Quicke 
64-13 Redskapsfester for Triangelkopling (Accord) 
64-20 Vekseventil 12 volts (standard) 
64-21 Vekseventil 24 volts 
64-22 Vekseventil 48 volts 
64-30 2 x hydr. slanger, 1,5 m, 1/4’’ med isokopling i begge ender 
64-31 2 x hydr. slanger, 6,5 m, 1/4’’ med isokopling i begge ender 

64-107 Kompakt gaffelarm, lang type. 103 cm 
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Virkemåte: 
 
Teo Tipper brukes for å gripe, vende og tømme kasser av varierende størrelser. I tillegg 
til vanlige gaffelarmer under kassene, holdes kassen fast ved hjelp av to klemplater i et 
sidegrep. Dette tillater at boksen snus 180º i valgfri retning uten at kassen faller av. 
Hydrauliske sylindrer brukes for både sidegrep og rotasjon, og en elektrisk vekselventil 
brukes for å veksle mellom de to funksjonene. Som standardfunksjon kan ikke sidegrepet 
løsnes når kassen er rotert fra horisontalplanet. En bryter kan monteres for å oppheve 
denne sikkerhetsfunksjonen. 

 

 

Førstegangs klargjøring av tipperen: 
 

Kort sammendrag: 
 

1. Montere og koble hydrauliske slanger. 
2. Montere og koble elektrisk kabling. 
3. Feste tipperen til traktor eller gaffeltruck. 
4. Montere gaffelarmene til tipperen. 
 
 

Hydraulikk: 
Nødvendig utstyr: diverse nøkler, avhengig av traktor eller truckfabrikat. 
 
Teo Tipper har to hydrauliske tilkobling, begge er hann ½” ISO 7241-A. Disse går igjen 
til vekselventilen, som kontrolleres av en bryter inne i kabinen på traktoren eller 
gaffeltrucken. Når en skal koble hydraulikken, er det 3 forskjellige alternativ: 
 

1. En traktor eller gaffeltruck med ingen ledige dobbeltvirkende uttak. 
2. En traktor eller gaffeltruck med et ledig dobbeltvirkende uttak. 
3. En traktor eller gaffeltruck med to ledige dobbeltvirkende uttak. 

 
1. Det vil være nødvendig å montere en vekselventil til tiltfunksjonen på traktor eller 
gaffeltruck. Har gaffeltrucken sideskift eller gaffelspredning, er det enklest å montere 
vekselventilen her. Da er allerede oljeløpet lagt opp til gaffelbordet. Når du skal betjene 
tipperen, benyttes en bryter, og spaken som vanligvis betjener tilt, sideskift eller 
gaffelspredning betjener nå tipperen.   
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2. Med et ledig dobbelvirkende uttak, benyttes dette til å betjene tipperen. En bryter 
benyttes for å veksle mellom klem og rotasjon på tipperen. Dette er det anbefalte 
oppsettet.   
 
3. Med to ledige uttak, kan du ha en spak for sidegrep og en for rotasjon. Dette betyr at en 
må koble vekk vekselventilen på tipperen og legge opp 4 slanger og tilkoblinger til 
tipperen. Dette forbigår permanent sikkerhetsfunksjonen som hindrer deg i å åpne 
sidegrepet når kassen er rotert fra horisontalplanet. For sikkerhetsgrunner er dette ikke 
anbefalt og ikke videre beskrevet. 

 
 
 
 

Elektrisk: 
Nødvendig utstyr: diverse nøkler, skrutrekkere, drill, strips/festebånd. 

Gjennomgang: 
 

• Monter 3-veis strømuttak til tverrbjelken på frontlaster/øverst på gaffeltruckens 
yttermast. Tanken er at ledning nr. 1 skal bevege seg like mye i hver retning. 

• Trippelmast: grå koblingsboks med spiralledning monteres øverst på mastens 
midterste del.  

• Monter strømforsyningsboksen nær kabinen til traktor/gaffeltruck. 
• Før frem og fest kabel nr. 2 fra strømuttak til strømforsyningsboks. 
• Monter bryter til ventilspak og før kabelen frem til strømforsyningsboks. 
• Koble til og før frem kabel fra batteri til strømforsyningsboks. 
• Med en ekstra vekselventil; før frem kabel til strømuttak eller 

strømforsyningsboks. 

 
 
Alle koblingsskjema finnes lenger bak i brukerhåndboken. 
Her er noen andre moment: 
 

• Når bryteren på ventilspaken monteres og kabelen føres frem, er det kanskje 
nødvendig å borre hull i kabinen. En 16mm bor passer til kabelgjennomføringen. 

• Strømforsyningsboksen må festes på best mulig måte, det er ingen 
forhåndsborrede hull. To 3M™ Scotchlok™ y-klemkoblinger er vedlagt for 
tilkobling til batterikablene. 

• Legg merke til at 3-veis strømuttaket og tilhørende kabler bare passer en vei.  
• Hvis traktoren eller trucken har brytere ledige, anbefaler vi å benytte disse der det 

er mulig. Se koblingsskjemaene.  
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Tilkobling av tipperen: 
 
Fest tipperen til frontlaster eller mast ved hjelp av redskapsfestene. For traktor: Skru ut 
2stk M16 x 50 og kontramuttere ved siden av festene. Sikre tipperen til frontlaster eller 
gaffelbord. Koble til hydraulikkslangene. Koble til spiralledning nr. 1 fra tipperen til 3-
veis strømuttaket. 
 
 

Montering av gaffelarmene: 
Nødvendig utstyr: 1 x 24 mm nøkkel, 1 x 8 mm Unbrakonøkkel. 
 

• Hurtiglåsene er montert på innsiden for beskyttelse under transporten. Skru de ut 
og inn igjen på andre siden. 

• Skru de to M12 x 20 settskruene ut, slik at gaffelarmene enkelt kan gli innpå 
bærebjelken. 

• Skru ut linsehodeboltene. Gaffelen må roteres 5-10º for å få ut boltene. 
• Tre på gaffelarmene på bærebjelken. Hurtiglåsene holdes ute ved entringen. 
• Juster de to M12 x 20 settskruene til å være så faste de kan uten at de hindrer 

gaffelarmene fra å gli på bjelken. Når malingen slites ned, bør disse rejusteres. 
• Hvis gaffelarmene sjelden skal beveges, kan settskruene med fordel dras helt til 

for å bedre stødigheten.  
• Skru på igjen linsehodeboltene og dra til med 24 mm nøkkel. 

 
 

Annet: 
 
Tipperen er utstyrt med en strupeventil for rotasjonsbevegelsen. Hvis denne bevegelsen 
går for raskt eller sent, kan strupeventilen byttes i en med mindre eller større hull. Ta 
kontakt med Teo Teknikk as for flere detaljer.  
 
 
 

Faremomenter og beskyttende tiltak: 
 

• Hold avstand fra bevegelige deler. 
• Gå ikke under hengende last. 
• Hold uvedkommende på trygg avstand fra arbeidsområdet. 
• Vær nøye med stabiliteten, spesielt ved løft av stabling i stor høyde. 
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Bruk av tipperen: 
 
Hente en kasse: 
 

• Kjør sidegrepet til ytre posisjon.  
• Plasser gaflene under kassen og løft opp.  
• Klem fast kassen med sidegrepet. 
• Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi å klemme fast kassen under transport. 

 
Hente en kasse i en trang rekke: 
 

• Kjør sidegrepet til indre posisjon.  
• Plasser gaflene under kassen og løft opp. Sidegrepet vil vike tilbake når det møter 

kassen.  
• Når en er klar av den trange rekken, kjøres sidegrepet ut og inn igjen. Det vil 

automatisk dras fremover når klembevegelsen starter.  
 

Sette fra seg en kasse: 
 

• Løsne kassen fra sidegrepet. 
• Sett ned kassen og rygg til gaflene er fri av kassen. 

 
Tømme en kasse: 
 

• Klem kassen fast med sidegrepet. 
• Roter kassen i den mest hensiktsmessige retningen til kassen er tømt.  

 
 

Vedlikehold: 
 

• Tørk av de hydrauliske tilkoblingene før du kobler til slangene. 
• Kontroller skruetilkoblingene på redskapsfestene, snu- og klemsylindere og 

klemplatene. 
• Kontroller slitasje på gaffelarmene. Maks. tillatt slitasje: 10 % bakerst på gaflene. 
• Snusylinderens stempelstang settes inn med fett før langtidslagring. Blanke deler 

bør også beskyttes, enten med fett eller lakk. Klemsylindrene kjøres helt inn. 
 

Smøring:  
 

• Smør teleskoparmene med grease for hver 100. kasse. Kjør sidegrepet til ytre 
stilling og smør begge glideflatene. 

• Smør senterlageret for hver 100. kasse med en fettpresse. Det er to nipler på 
samme side. 
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Samsvarserklæring: 
 
 
 
 
 
  Produsent: Teo Teknikk as 
 
  Adresse: Håvegen 196, 4365  NÆRBØ 
 
 
  Herved erklæres at 
 
 Merke, typenr.: Teo Tipper 1500 HDK 
 Serienummer:  
 
- er i samsvar med bestemmelsene i Forskrift om Maskiner som implementerer 
Rådsdirektiv av 17. mai 2006 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
maskiner (2006/42/EC). 
 
  
 
 og videre erklæres at 
 
- følgende (deler/punkter i) harmoniserte standarder har vært anvendt: NS-EN ISO 12100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sted: NÆRBØ Dato: 
 
 Underskrift: 
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Beregninger for lastediagram: 
 
Når annet utstyr enn de originale gaffelarmene for en truck er i bruk, vil løfteegenskapene 
i lastediagrammet forandre seg. Bruk denne formelen for å beregne disse forandringene. 
Fyll så ut det vedlagte lastediagrammet og klistre det på et godt synlig sted inne i trucken. 
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G = Truckens maks tillatte løftekraft opprinnelig, i kg. 

G1 = Truckens maks tillatte løftekraft med tipperen montert, i kg. 

G2 = Tipperens egenvekt (300 kg) - de opprinnelige gaffelarmenes egenvekt. 

A = Horisontal avstand fra senter av fremhjul til fremkant av opprinnelige gaffelarmer, i cm. 

A1 = Horisontal avstand fra fremkant opprinnelige gaffelarmer til tippegaffelfront. Denne er 37,5 cm - 

tykkelsen på de opprinnelige gaffelarmene (typisk 2,5-4 cm). 

D = Opprinnelig lastsenter for trucken. 50cm for en truck fra 1000-4999 kg løfteevne. 

D1 = Ønsket lastsenter for tipperen. Anbefalt: 50 og 60 cm + et eget etter behov. 

D2 = Tipperens tyngdepunkt. 20 cm. 

E = Løftehøyde, i m.  

 
En bestemmer selv om en vil fylle ut lastediagrammet for forskjellige lastsenter eller 
løftehøyder. For løftehøyder over 3,3 m bør også 3,3 m løftehøyde inkluderes i 
lastediagrammet. En bør da bruke lastsenter lik det som er opprinnelig på trucken, typisk 
50 cm. Bruk da det opprinnelige lastediagrammet for å estimere tillatt løftekraft på 3,3 m.  
Eks: Ny løftekraft 2t truck:  
(2000 x (42+50) - (300-110) x (42+20)) / (42+(37,5-3,5)+50)=1367 Kg. 
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Notater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






