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    Bild 1. Huvarna monteras omväxlande över respektive under varandra. 
 

MONTERINGSINSTRUKTIONER HUV 6800  
Huven fungerar som damm kapsling och snö-, regn- och vindskydd över transportbandet. Huven 

är självbärande och monteras med C-C 1050 mm. Längden är 1100 mm. Breddmåttet kan variera 

något p.g.a. transport och stapling.  

Montage sats för 1 huv innehåller1 st Huv 6800, 4 st Gångjärnsled, 4 st Vinkelfäste (bild 3och 

 8 st självborrande/gängande skruv.  
 

    
 

Bild 2. Gångjärnsleden monterad    Bild 3. Vinkelfäste i perspektiv, skruvas eller 

med vinkelfästet.    svetsas fast på transportörramen 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄSTA FUNKTION  
• Det är viktigt att måttet 830 mm inte används för montage av vinkelfästet då det kan 

variera. Använd levererad huv som mall istället.  

• Montera huvarna växlingsvis över respektive under varandra så går det alltid att öppna 

den övre med minsta möjliga jobb.  
 

 
 

 
 

 

 

GARANTI 
Skada på produkten orsakad 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, 

felmontering eller bristande underhåll. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningsskador. Vid frågor eller 

reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst.  

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. 
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MONTERING 
• Stäng av bandtransportören (bryt och lås). 

• Skruva fast gångjärnsleden i de utstansade hålen i huven. Centrumavstånden mellan de 

monterade lederna ska vara lika huven, ca 830 mm.  

• Skruva eller svetsa fast de fyra vinkelfästena till transportörens ramverk. Om medföljande 

skruv används, borras och gängas skruven fast i samma moment. Vinkelfästena monteras 

också med c-c 830 mm inbördes per huv. Till fästet för nästa huv är det 220 mm. 

Avstånden mellan vinkelfästena blir då c-c 830, 220, 830, 220 mm osv. 

• Huvarna monteras omväxlande över respektive under varandra med ca 25 mm 

överlappning. Vid inspektion kan då varannan eller tre huvar i rad öppnas. Huvens 

höjdläge justeras med muttrarna på gångjärnsleden. 

 

Ett gott råd är att montera vinkelfäste, huv med gångjärnsled för en huv i taget, innan nästa huv 

monteras. 

 

 

 

 
Bild 4. Överlappning av huvelement efter montage. 

 

 

UNDERHÅLL 

• Inspektera regelbundet, förslagsvis en gång i månaden. 

 

 


