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Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Använd rätt skopa, finns angivet i maskinen. 

• Kontrollera att skopan är ordentligt ren, rengör vid behov. 
 

Instruktion  

 
Beskrivning av kontrollvägning: 
 

• Nollvägning ska göras innan kontrollvägning. 
 

• Sänd in vikten på kod 999. 
 

• Volvo L60 till L120 använder lilla vikten – 4,9 ton. 
- Gör kontrollvägning på nytt om avvikelsen är större eller mindre än 100 kg. 
 

• Caterpillar 962 till 980 använder mellan vikten – 8,1 ton. 
- Gör kontrollvägning på nytt om avvikelsen är större eller mindre än 170 kg. 
 

• Caterpillar 982 till 988 använder stora vikten – 14,7 ton.  
- Gör kontrollvägning på nytt om avvikelsen är större eller mindre än 300 kg. 
 
Om vägningen är inom gränserna är vågen godkänd. 
 
Skriv alltid in att kontrollvägning utförts och resultat på maskinrapport som lämnas till 
kontoret. 

 
Om kontrollvägningen inte blir godkänd: 
 

• Kontrollvägning utförs minst en gång per månad eller vid misstanke om fel på vågen. 
 

• Kontrollvägningen får max avvika med 2% för att bli godkänd. 
Lilla vikten 4,9 ton: 4,802 till 4,998. 
Mellan vikten 8,1 ton: 7,938 till 8,262. 
Stora vikten 14,7 ton: 14,406 till 14,994. 

 

• Om vägningen inte håller sig inom gränserna görs vägningen ytterligare en gång.  
 

• Vågen tas ur produktion om avvikelse är mer än 2%.  
Om kontrollvägningen inte blir godkänd ska förare informera verkstan och 
arbetsledning direkt.  
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• Verkstan kollar över maskinen och ser om vi kan åtgärda felet på plats. Om inte 
verkstad kan åtgärda felet så kontaktas Tamtron som i sin tur åtgärdar felet snarast.  
 

• Verkstan meddelar administrationen om läget på vågen och om Tamtron är kontaktad. 
Datum då Tamtron meddelades om avvikelsen dokumenteras i ”Kontrollvägning LTH 
Svappavaara”. 
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• När avvikelsen är åtgärdad utförs en ny kontrollvägning och dokumenteras i 
”Kontrollvägning LTH Svappavaara”.  

 

• Varje avvikelse kontrolleras vid varje månadsavslut. 
 

Kontaktuppgifter Tamtron: 
Björn Hillström 
054 - 4020843 
bjorn.hillstrom@tamtron.se 
 

 

 


