




~gr~ ingsv inschen  ar avsedd att anviindas vid bargning av fordon med en 
totalvikt av hogst sex ton. Tillsarnmans med bargningsbock kan den aven 
anvandas vid lyftning. 

Vinschen forvaras i tre lAdor tillsammans med tillbehoren. Med hjalp av till- 
behoren kan vinschen sattas fast p& terrangbil 11, 13 och 20 samt p& band- 
vagn 202. P5 bandvagn 206 finns inbyggd utrustning for fastspanning. 

Bild I .  Bai-gningsvinsch pa terrangbil 13 

Bild 3. Bargningsvinsch pi bandvagn 206 

Bild 2. Bal-gningsvinsch pi bandvagn 202 
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DATA 

Forridsbeteckning 
Forridsbenamning 
Fabrikat 
Typbeteckning 

M2063-75 101 1 
BARGNVINSCH 1A MT 
SEPSON AB, Vansbro 
SEPSON 40-2 1 

Mitt- och viktuppgifter 
Sammansatt 

Langd 810 mm 
Bredd 825 mm 
Hojd 580 mm 
Vikt 142 kg 
Vikt packad med tillbehor 206 kg 

Motordel 
Langd 380 mm 
Bredd 440 mrn 
Hojd 370 mm 
Vikt 23 kg 
Vikt packad med tillbehor 4 0  kg 
Bransle, ca 2,8 dm3 (1) 
Olja i vevhus se smorjschema 

Vinschvaxeldel 
E n g d  670 mm 
Bredd 825 mm 
Hojd 350 mm 
Vikt 78 kg 
Vikt packad med tillbehor 98 kg 
Hydraulolja se smorjschema 

Vinschtrummedel 
E n g d  360 mm 
Bredd 390 mm 
Hojd 280 rnrn 
Vikt 41 kg 
Vikt packad med tillbehor 68 kg 

Prestanda 
~ragkraf t ,  forsta linvarvet (bargning) 
~ ~ f t k r a f t  
Linhastighet vid 15 kN, forsta linvarvet 
Lina 10 mm, 199-tridig 
Lutningsvinkel max 

Motor 
Fabrikat 

Typbeteckning 
Effekt 

Vridmoment 

Cylinderantal 
Slaglangd 
Cylindervolym 
Forgasare, fabrikat 
Br5nsle 
Olj a 
Smo rjsystem 
Kylsystem 
Tandsystem 

TYP 

Avstttnd ankare - svanghjul 
Kontaktavsand, brytarkontakter 
Tandstift 

Elektrodavstind 

Hydraulsystem 
Hydraulpump, fabrikat 
Hydraulmotor, fabrikat 
Sankbromsventil, fabrikat 

Tryckbegransningsventil, Fabrikat 
Manoverventil, Fabrikat 

20 kN (2000 kp) 
14 kN (1400 kp) 
0,08 m /s (5 m/min) 
50 m 
36% (20") 

Briggs & Stratton, fyrtakt, 
aluminiumcylinder 
191702 
5 9 kW vid 60  r/s 
(8 hk vid 3600 r/min) 
17,s Nm vid 42 r/s 
(1,75 kpm vid 2500 r/min) 
1 
70 mm (2.314 tum) 
0,32 dm3 (19 kubiktum) 
Briggi & Stratton, FLO-JET 
Bensin lagst 96 oktan 
Se smo rjschema 
Stinksmo rjning 
Luftkylning med flakt 

Svanghjulstindgenerator 
(magne tapparat) 
0,25 - 0,36 mm 
0,50 mm 
Kort ganga Bosch WKA 145 T3 
el motsv 
0,5 mm 

Turolla TF-206D 
Turolla TF-M220-F 
Fluid Controls Inc 
IEEXP-2632-004 
Wandflu APSV 10/P2-S490 
Wandflu AH4D 104a/f 



KONSTRUKTION OCH FUNKTION 

Bargningsvinschen besar  av tre barbara delar, som kopplas ihop med snabb- 
kopplingar. 

Motorn ar en encylindrig fyrtaktsmotor med 5 9  kW (8 hk) effekt. 

Vinschvaxeln har et t  hus med bl a hydraulpump, hydraulmotor, hallbroms 
och reduktionsvaxlar. Sankbromsventilen ar inbyggd i huset medan manover- 
och tryckbegriinsningsventilen sitter pA utsidan. 

Vinschtrurnrnan har linstyming, spinnbroms och k~pplingsanordnin~ for in- 
och urkoppling av drivningen. 

Bild 4. Bargningsvinschens tre delar. 

8 

MOTOR 
Motorn ar en en-cylindrig, luftkyld fyrtaktsmotor med forgasare, mekanisk 

magnettiindning och startapparat med startsnore. 

Bransle- 
kran 

, Luftrenare 

Gasspak 

' Forgasare 

Bild 5. Motor 

Smorjsystem 

Motorn smorjs av oljan i oljetrAget. Vingarna pA den mekaniska regulatorn, 
som drivs av karnaxeldrevet, stanker runt oljan. 

Branslesystem 

FrAn bransletanken rinner briinslet genom en slang till forgasaren. Vid slang- 
ens anslutning till forgasaren finns en branslekran. 

PA forgasaren sitter luftrenaren. Forgasaren har et t  gasspjall och ett choke- 
spjall. For justering av forgasaren finns et t  huvudmunstycke, tomg5ngsmun- 
stycke och tomgAngsskruv for instillning av gasspjallets lage. 




