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Frost 
Instruktioner 

DROPPEN Frost är ett tillbehör till stubbpumpen som gör den okänslig för 

kall väderlek. 

Om pumpen lämnas fylld med vatten över natten eller en helg när det är 

minusgrader kommer vattnet i pumpen att frysa men ett fjäderpaket i 

ventiländan på pumpen tillåter ventilhuset att röra sig utåt och ge plats för 

isen när den expanderar. 

Pumpen går inte att använda så länge det finns is i cylindern men så snart 

isen har smält återgår ventilhuset till sitt ursprungliga läge och pumpen är 

klar att använda. 

Hydraulhuset och mellanhuset låses separat och berörs ej av isen.  



Frost 
Montering 

Inled monteringen med att ta loss stubbpumpen och rengöra den utvändigt. 

Lossa därefter dom fyra dragstängerna som håller ihop pumpen. 

För in dom nya dragstängerna genom hålet i ventilhuset och skruva fast 

dragstängerna i hydraulhuset (stängerna får sticka ut max 10-12 mm genom 

mellanhuset) skruva fast långa muttrar på dragstängerna och lås mellanhuset 

när alla muttrar sitter lätt fast mot mellanhuset dras varje mutter ytterligare ett 

halvt varv för att förspänna dragstängerna. 

För in dom yttre dragstängerna genom ventilhuset och skruva fast dom i den 

långa muttern. 

Muttrar låser 

mellanhuset 

Fjäderpaket 

OBS! 

Vänd varannan bricka så 

att paketet får max höjd 

Ändplatta 

Ventilhus 

Tolk 

Mellanhus 

Hydraulhus 
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Frost 

Placera fjäderbrickorna på ventilhuset mellan dragstängerna (brickorna skall 

vändas varannan åt höger och varannan åt vänster). 

Lägg på ändplattan och skruva fast nylockmuttrarna. 

Spänn muttrarna jämnt till rätt avstånd uppnås mellan ventilhuset och 

ändplattan. 

Avståndet mellan plattorna skall vara 30-31 mm (använd medsänd tolk för att 

få rätt avstånd). 

Spänn ej så hårt att tolken fastnar, det skall finnas ett litet spel mellan tolken 

och plattorna.  

Kontrollera att muttrarna som håller fast mellanhuset är spända. 

Fjäderpaket Ändplatta 

Tolk 

Avstånd mellan hus och 

ändplatta 30-31 mm 

Montering 
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