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Læggemaskine Unilay model 4 

 

Unilay anvendes til løft, transport og  hydraulisk lægning af fliser, kantsten, 

belægningssten og andre tunge genstande med vægt under 200 kilo. 

Det hydrauliske system , består af en akkumulator, der optager den akkumu-

lerede olie under tryk fra en cylinder. 

 

Tilbehør: 

For at Unilay mod 4 kan fungere skal påsættes forskellige tænger og udstyr 

til forskellig formål, som fremgår af vore brochurer og webside. 

 

Funktion hydraulik: 

Hydraulikken kan betjenes gennem håndbetjening og anvendes når byrden 

skal sænkes ned på plads. Den energi, som byrden afleverer ved nedsænk-

ning, spares op i cylinderen og genbruges til at hæve gribetangen tilbage klar 

til anhuk  af en ny byrde. 

 

Anvendes til- 

Lægning af belægningssten (Fig 2) , spalter, fliser kantsten mm. 

Når man kører med byrden, er det vigtigt at køre med udliggerarmen i høj 

position, da vægten føles mindre end ved lavere position af tangen. 

 
Vedligehold : (fig1) 
Når cylinderen efter længere tids brug ikke vil gå helt ud i yderstilling, kan det skyl-

des flg. 

1. Manglende olie i systemet. 

2. Manglende udluftning. 
For lidt gastryk. 
Ved manglende olie udskift først det gamle, det gøres på flg. måde- 

Skru øverste udluftningsskrue (2 )af på cylinder. 

Hold åbning ind over et kar, tryk cylinder sammen. Luk dernæst ventilen op ved 

betjeningshåndtage, så restolie i beholder også kommer ud. 

Ny olie hældes i samme udluftningshul og cylinder fyldes med udtrukken stempel. 

Skru dernæst skrue i cylinder igen, tryk cylinder sammen med åben ventil og luk 

igen ventil. 

Skru  igen udluftningsskruen af og fyld cylinder med olie, husk stemplet skal være 

ude. 

Skru skrue på igen og maskinen er klar til brug. 

Det anbefales at udlufte cylinder ved at lempe på skruen med åben ventil. 

Fig 1 

Fig 2 
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