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BRUKSANVISNING 

AVHORNARE 
TYP AH-CE Standard Vario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvara denna information väl. Bruksanvisningen innehåller viktig information om säkerhet och 
användningsanvisning för avhornaren Typ AH-CE Standard Vario. 

 
 

 
Felaktig insats av avhornaren och säkerhetstransformatorn är 
förbundet med fara. Vänligen beakta följande åtgärder för en riskfri 
användning: 

 

 
 
 
 

Säkerhetsbestämmelser 
 

1. Utsätt inte avhorningsbrännkolven eller säkerhetstransformatorn för vatten eller andra 
vätskor. 

2. Undvik kabelskador: 
a. Dra inte avhorningsbrännkolven och säkerhetstransformatorn vid kabeln –  
b. Dra inte ut kontakten vid kabeln – 

3. Skydda kabeln mot skarpa kanter, olja och hetta. 
4. Dra inte ute kabeln från växelströmsnätet vid användning. 
5. Åtskilj alltid avhornarens kontakt från växelströmsnätet när kontroll- eller 

underhållsuppgifter ska göras. 
6. Vänligen avlägsna inte fästa avtäckningar och skruvar. Akta alltid på att avhornaren är 

fullständig. 
7. Avhornaren AH Standard-Vario får endast användas med säkerhetstransformatorn ACE-

Standard i skyddsklass II. 
8. Avhornaren får endast användas med original brännspetsar, arbeta inte utan 

brännspetsar. 
9. Låt brännkolven kylas ned på en torr och varm plats efter att avhorningen är 

avslutad. 
 

Kruuse varenr. og varebetegnelse: 

BOVIVET elavhornare komplett med hållare och 2 brännhuvuden 
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Reservdelar 
 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delbeteckning Beställnr. 

10 Plastgrepp (överdel) 19-0232001 

11 Skruv 4 x 25 (3 st. per apparat) 9040002500042 

12 Skruv 3,5 x 13 (2 st. per apparat) 9035001362122 

13 Kabelklämma 19-0232004 

14 Plastgrepp (underdel) 19-0232005 

15 Plastring 59-0020213 

16 Anslutningskabel med eluttag 6,3 19-0231216 

17 Värmeenhet 24 volt kpl.  19-0231217 

18 Brännspets A (13 x 16 mm) 19-0230016 

19 Brännspets B (17,5 x 19,5 mm) 19-0230015 

20 Cylinderskruv 4 x 12 VA 9004001201081 

  21 Skyddstransformator AH-CE standard 24 volt, svart          1901323400  

utan bild Lödkolvsavläggning V 2 a 13-0232100 
 
 

Försiktighetsåtgärder för avhorningsbrännkolven 
 

1. Endast den föreskrivna avhorningsbrännkolven AH Standard Vario får användas. 
2. Avhorningsbrännkolven får endast användas med tillhörande säkerhetstransformator ACE 

Standard-Vario. 
3. Avhorningsbrännkolven måste hållas på ett avstånd på 30 cm från väggar och 50 cm från 

tak. 
4. Öppna inte själv avhorningsbrännkolven. 
5. Kolvstödet används för att stödja brännkolven när den inte används och måste hållas ur 

räckhåll från djur, brännbara ämnen och kolven bör ställas upp på en torr plats. Låt kolven 
stå med hjälp av sitt stöd vid avkylning. 

6. Kyl inte av brännkolven i vätskor! 
 

 
Försiktighetsåtgärder för säkerhetstransformatorn 

 
1. Endast den föreskrivna säkerhetstransformatorn ACE-Standard får användas. 
2. Innan idrifttagning ska transformatorn (speciellt nätkabel och kåpa) kontrolleras så att de 

är oskadade. En skadad transformator får inte användas, dvs. måste omedelbart kopplas 
bort från nätet. Transformatorn får endast användas vid en enligt VDE 0100 installerad 
nätkontakt med 230V nominalspänning. För förlängning ska en för utomhusbruk avsedd 
gummisolerad kabel med minst 1,0mm² ledare användas. Eventuell service av 
strömförande delar skall ske på ett fackmannamässigt sätt av behörig personal. 

3. Transformatorn är avsedd för utomhusbruk och får inte täckas så att kylningsfunktionen 
kan äventyras. 
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4. En inbyggd temperaturväktare kopplar av transformatorn vid överhettning (t.ex. genom 
kortslutning i utgångskretsen). I sådana fall ska: 

a. Felorsaken identifieras. 
b. Transformatorn kan först åter användas när den har kopplats bort från nätet 

några minuter så att temperaturvakten kan återställas automatiskt. 
5. Säkerhetstransformatorn måste ställas upp ur räckhåll från djur och på en torr plats. 
6. Öppna inte själv och reparera säkerhetstransformatorn. 

 
 Transformatorn får inte rengöras med en vattenstråle eller högtryckstvätt. 

 Nätanslutningskabeln får endast bytas ut av en person med 
fackmannamässig kunskap. Kabeln som används är H 05 RN-F eller H 05 
RR-F, 2 x 1,0 mm², 2 m, med kontakt enligt DIN 49406-2, 
lödningsanslutning med lödningsöglor. För att komma åt kontakter: 
skruva upp låsskruven på handtaget, avlägsna greppdelarna och öppna 
övre locket på kåpan. 

 
 

Allmänna hänvisningar och åtgärder 
 

1. Använd endast avhornaren i det syfte som beskrivs i bruksanvisningen. 
2. Avhorningen av kalvar är endast tillåtet när barn hålls borta från avhorningsplatsen. 
3. Arbeta aldrig med en skadad avhornare. Om det hittas en skada vid kåpan eller den 

elektriska kabeln måste denna repareras av tillverkaren eller dess kundtjänst eller en 
annan behörig person för att undvika skador. 

4. Avhorna aldrig i närheten av explosiva ämnen, eller vid material som kan ge risk för 
brand. 

5. Avhorna aldrig utan monterade brännspetsar eller med utnötta brännspetsar. 
6. Undvik all kroppskontakt med upphettade brännspetsar. 
7. Förvara alltid avhornaren på en ren och torr plats som inte går att nå av barn och djur. 

 
 
Specifika föreskrifter 

 
1. Användningssyfte 

Denna apparat är endast avsedd för avhorning av kalvar. 
 

2. Idrifttagning 

Efter en upphettningstid på cirka sju minuter är avhornaren redo att användas. 
Driftberedskapen kan kontrolleras på följande sätt: man trycker kort brännkolven mot en 
bit trä. En svart brännkrets måste synas. Först då är avhornaren redo att användas. 

 
3. Avhorningen av kalvar 

Det rekommenderas att hålla fast kalven ordentligt och dessutom fixera dess huvud, 
med hjälp av en andra person är detta inget problem. Hornansatsplatsen bränns kraftig 
ut. Applicera brännkolven cirka 6-8 sekunder med en vridande rörelse. Med en skedartig 
rörelse avlägsnas slutligen även mitten av hornansatsen. Om mitten blir kvar växer 
hornet ofta vidare. Vid korrekt behandling är en upprepning av avhorningsförloppet inte 
nödvändigt.  

 
4. Djurskydd 
Användaren av avhorningsutrustningen måste själv ta ansvar för att avhorningen sker på 
ett fackmannamässigt sätt och att användaren har godkänd kompetens enligt gällande 
lagar och regler. 
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Tekniska data 
 

Säkerhetstransformator ACE-Standard: 

Ingång: 230V ~ (50/60 Hz) 
Utgång: 24V ~ (Skyddsspänning, SELV) 

7.5A 180VA (konstant drift) 
Isoleringsklass enligt IEC 85: E 
Skyddsklass: II 
Skyddsart enligt EN 60 529: IP 44 (sprutvattenskyddad) 

Nominell omgivningstemperatur: 25 °C (vid nominell 
effekt) Kortslutningsfasthet: betingat kortslutningsfast 
genom inbyggd temperaturväktare 125 °C ± 5, med 
självhållning 

 

 
 

Brännkolvar AH Standard Vario: 
Brännkolvupphettning: 24V 170W 
Skyddsklass: III 
Brännspets: Typ b (17,5 x 19,5) 
Tillbehör: 1 brännspets typ a (13 x 16) 

 
 
 
 

Miljöskydd och avyttring 
 

Korrekt avyttring av lödkolven efter deras funktionsduglighet underligger 
användaren. 
Beakta landets föreskrifter. 

 

 
 

 

Konformitetsförklaring 
 

Apparaten är konformt med kraven av följande EU-riktlinjer: 
89 / 336 / EWG 
91 / 263 / EWG 
92 / 31 / EWG 
73 / 23 / EWG 
93 / 68 / EWG 

 
 
 

Lister – GmbH 

 

Jørgen Kruuse A/S 

 Postfack 2160 Havretoften 4 

 
58471 Lüdenscheid, 

Tyskland 

DK-5550 Langeskov, 

Danmark 

Telefon: +49 2351 1060-0 +45 7214 1511 

Telefax: +49 2351 1060–50 +45 7214 1600 

E-post: Vertrieb@lister.de info@kruuse.com 

Internet: http://www.lister.de http://kruuse.com 
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