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1. Montageplatta H/V 9280-2/ 9280-3 

2. Hävarm H/V 9280-4/ 9280-5 

3. Skruv och mutter för åtdragning 

4. Distans montageplatta 9280-7 

 

MONTAGEINSTRUKTIONER Justerbart fäste 9280 
Hållaren är ett komplement till skrapor med ROSTA SE18-27, den förenklar monteringen, ger 

enklare åtdragning och kan justeras för service av skrapan. 

 

Robust konstruktion med tilltaget fäste mot transportören minskar risk för vibrationer och 

ger flera infästningsmöjligheter. Med skruv och vinkelindikeringen för åtdragningen är det 

enkelt att få korrekt skraptryck och att båda ROSTA SE dras lika. 

  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE AV HÅLLAREN  
• Hållaren får inte monteras på transportörer med reversibel drift.  

 

  

  VARNING!   
  Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller  

        underhållas. Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.  
  

 

GARANTI  
För denna produkt, med undantag för slitdelar, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller 

reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst. Skada på hållaren orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig 

montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på 

annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter 

gäller tillverkningsskador.  

 

MONTERING  
• Stäng av bandtransportören (bryt och lås).  
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• Hållaren levereras i par, en för höger resp. vänster sida. Skrapan ska placeras efter fästena 

i förhållande bandets rörelseriktning, se bild 2 nedan.  

 

            Bild 2                   

• Markera punkt för det blå fästets centrumskruv, Rosta SE elementets infästningsskruv, för 

mer information se skrapans monteringsanvisning. 

• Om det är en Rosta SE 18 som ska monteras, byt ut de två M10x30 som följer med 

Rostaelementet mot de M10x45 som finns i fäste 9280s leverans.  

• Placera först distans (4) och sedan montageplattans centrum (1) över denna punkt så 

infästningshålen i montagehålen passar bra mot transportören, använd minst två hål för 

fastsättning av montageplattan. Finns inget att fästa hållaren i, tillverka fäste i 8 mm stål. 

• Hävarmar (2) och spännskruvar (3) ska vara vända utåt, bort från finskrapan, se bild 3. 

• När båda hållarna är monterade, skruva fast skrapan i centrumhålet dessa utan att dra åt. 

• Justera nolläge för indikeringen, genom att hålla skrapan upp mot bandet, trä sedan i ex 

en mejsel genom hålet i hävarmen och hållaren, se bild 4. Dra åt skruven som håller det 

blå fästet, se bild 5, enligt monteringsanvisningens rekommenderade moment. Ta sedan 

bort mejseln. 

  
 Bild 3  Bild 4                       Bild 5                                  Bild 6 

 

• Hacken på Hållaren markerar vinkel för åtdragning i 5- 

graders steg, se bild 6. Spänn skrapan med 

monteringsanvisningens rekommenderade åtdragnings 

vinkel på båda hållarna.  

 

 

UNDERHÅLL  
Inspektera och rengör hållaren regelbundet, förslagsvis en gång per månad. Gummit i Rostan 

sätter sig efter en tid, därför kan nolläget behöva justeras om, se montageanvisningar.  


