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Hållare 1
Polyuretanbussning (2 st)
Avskraparblad inkl. balk
Hållare 2
Torsionsfjäder

art 8640
art 8642
art 8623-8632
art 8641
art 8643

ALLMÄN INFORMATION
Skrapan är en förskrapa med avskraparblad i livsmedelsgodkänd slitstark polyuretan (FDA godkänd).
Övriga delar är av rostfritt material.

VIKTIGT!
För att uppnå det bästa skrapresultatet ska nedanstående villkor vara uppfyllda:
Transportbandet måste vara fritt från skador, annars kan bandet hugga tag i avskraparbladet (3) med
haveri som följd.
Skrapan får inte monteras på medbringarband eller band med mekanisk skarv.
Max bandhastighet: 1,6 m/s
Max temp. + 50°C i blöt miljö
Max temp. + 85°C i torr miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)

VARNING!
Stäng alltid av bandtransportören innan skrapan skall installeras eller underhållas.
Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.
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Skrapan placeras mot drivtrumman såsom ritningen visar. Undvik en placering där
materialflödet träffar skrapbladet.
Tillverka två fästplåtar (med hål ø 6,5 mm), som svetsas fast till ramverket. Prova att
skruva fast hållarna (1,4) mot fästplåtarna.
Kapa balken till lämplig längd.
Trä på bussningarna (2) på fyrkantsröret. Tryck i torsionsfjädern (5) i fyrkantsröret
(fr.o.m. b-b 600 levereras skrapan med två torsionsfjädrar).
Skruva fast skrapan till ramverket. Fäst skrapan med medföljande bult.
Förspänn, med hjälp av skiftnyckel, torsionsfjädern (5). Lås förspänningen genom att
skruva in de två skruvarna på hållaren (4).
Efterjustera bladtrycket vid behov.
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UNDERHÅLL

Hål för skruv M6

Inspektera och rengör skrapan regelbundet – förslagsvis en gång per vecka.
Efterjustera skraptrycket så att optimal rengöring uppnås. Inga vibrationer eller oljud får förekomma.

GARANTI
Skada på skrapan orsakat av felaktigt handhavande eller vid felaktig montering kan ej anses vara
föremål för garanti om denna instruktion ej har följts.
Några anspråk för eventuella följskador påtar vi oss därför inte.
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