
 
 
 

BRUKSANVISNING 
 
 
Tippcontainer typ ”Intra Tippo” 

 
Tillverkare: 
Intra Materialhantering AB 
Box 10 
Truckvägen 2 
SE-231 62 TRELLEBORG 
www.intra.se 
 
Typ:   ”Intra Tippo” 
Tillverkningsår:        2011 
Volym:  150-3000 liter, se nedanstående lista. 
Max totalvikt: 1000-2000 kg, jämnt fördelad last, se nedanstående lista. 

 
Varianter, tillåten totalvikt, tyngdpunktens placering och gaffellängd 

Markera 

storleken 

med ett kryss  

Variant  Max tillåten 

totalvikt  

(jämnt fördelad last) 

Tyngdpunktens 

avstånd (TPA), i mm, från 

gaffelrörets ända  

 

Vid max tillåten  

totalvikt 

(jämnt fördelad last) 

Max gaffellängd 

(gaffelrörets djup) 

      O 1.5 och L2 1200 300  600 

      O 3 och L4 1500 500  900 

      O 6 och L7,5 2000 600  1100 

      O 9 och L11  2000 600 1100 

      O 11 och L13 2000 700 1300 

      O 16 och L17 2000 900  1500 

      O 20 och L22 2000 800 1500 

      O 25 och L27 2000 800 1500 

      O 30 2000 800  1500 

      O LB550 1000 800  600 

      O LB750 1000 800  600 

      O LB900 1000 800  600 

      O SK1 1000 - 600 

      O SK2 1000 - 600 

 

 
Varje ”Intra Tippo” tippcontainer får endast brukas, underhållas eller repareras av 
behörig person som har tagit del av denna bruksanvisning. 

 
Beskrivning 
”Intra Tippo” tippcontainer är avsedd för uppsamling och transport av metallspån, flis etc.  
samt för olika källsorterade material. ”Intra Tippo” är avsedd att lyftas och transporteras  
med truck. Den kan tömmas manuellt eller ”automatiskt” i en större container.   

 
Tillbehör 

Benämning Anm. 

Hjulsats av nylon, dia.150 mm  Två fasta och två svängbara 

Hjulsats av gummi, dia.160 mm  Två fasta och två svängbara 

Fotbroms På de två svängbara hjulen 

Distansklackar För hantering med staplare 

Gaffellåsning Skall anv.vid risk för avglidning 

Lyftöglor (obs. angiven maxbel.) För hantering med travers etc. 

Beslag Som gör ”Tippo” staplingsbar 

Avtappningskran i botten För spillvatten etc. 

Finmaskigt galler För vätskeseparering 

Gasfjäder för lock Viktavlastning 

Plant lock  

Presenning  

 
Användning 
”Intra Tippo” tippcontainer får endast användas för avsett ändamål att förvara och transportera  
material. Max totalvikt får inte överskridas. Truckens ”Tillåten last” får ej överskridas. 

 
 
 
 

Installationsanvisning – aptering på truck 
”Intra Tippo” tippcontainer apteras på gafflarna på en truck. Kontrollera att mekanismen för tippning 



 
fungerar. Kontrollera särskilt att mekanismens spärr löper lätt, går i ingrepp och låser behållaren. 

 
Säkerhetsföreskrifter 
”Intra Tippo” får inte belastas med mer än tillåten totalvikt och får därmed inte överbelastas. 
Vid avställning av ”Intra Tippo” på golv, mark, ställning etc. skall ”Intra Tippo” stå plant och stabilt. 
på de stödpunkter som finns på undersidan. 

 
Handhavande 
Behållaren fylles jämnt, som om den fylls med vatten. Behållaren tippas antingen genom att spärren  
utlöses manuellt eller ”automatiskt” genom att köra mot den container som innehållet skall tippas i. 
Vid tippning av behållaren skall truckens gafflar vara horisontella. Efter tömningen kan återgången  
underlättas genom att tilta truckens gafflar uppåt. Vinklas truckens gafflar neråt föreligger risk att 
”Intra Tippo” kan glida av gafflarna. Under truckkörning med ”Intra Tippo”, på truckens gafflar, skall  
gafflar vara tiltade uppåt och lasten skall hållas nära körytan. Vid behov kan ”Intra Tippo” förses med 
gaffellåsning (extra tillbehör). 

 
Varning för klämningsrisk! 
Vid manövrering av ”Intra Tippo” (behållaren stjälper framåt och töms samt återgår till spärrat  
läge) föreligger klämningsrisk. 
Ingen person får vid denna manöver befinna sig så nära ”Intra Tippo” att personen kan klämma 
sig eller komma till annan skada. 
 
Varning för stjälpningsrisk  (sidolutning max 5%)! 
Vid manövrering av ”Intra Tippo” (behållaren stjälper framåt och töms samt återgår till spärrat 
läge) skall trucken stå på plant underlag (sidolutning max 5%). 
 
Varning för ”avglidning” 
Tiltas truckens gafflar framåt kan ”Intra Tippo” glida av gafflarna. 

 
Skötselinstruktion och reparationsanvisning 
Kontrollera regelbundet, i samband med varje tömning, att kuggar och kuggbanorna är hela, rena  
och jämna samt fria från snö, is, grus etc. Dessutom kontrolleras samtidigt att det runda tvärstaget 
mellan kuggbanorna är rakt och sitter fast (inga skador eller brott syns) samt att spärren, för behåll- 
arens tippning, löper lätt och spärrar. 
Rörliga delar så som automattippstången, låsfjädern samt tömningshandtaget ska smörjas  
med fett minst 1 gång per månad. 
 
Om ”Intra Tippo” tippcontainer behöver åtgärdas kontakta tillverkaren. 

 

 
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 
Tillverkare: 
Intra Materialhantering AB 
Karbingatan 2 
SE-231 66  TRELLEBORG 
www.intra.se 
 
 
Försäkrar härmed att: 
Tippcontainer typ: ”Intra Tippo” är tillverkad i överensstämmelse med EG-direktiv 
AFS 1994:48 (Maskindirektivet och Sveriges implementering av EG-direktiv 98/37/EG). 
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