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MONTAGEINSTRUKTIONER DIAGONALPLOG 8400  

Diagonalplogen 8400 är en stabil och enkel plog. Den samlar returmaterialet på en sida av 

bandtransportören och passar bra vid reversibel drift av transportörbandet. Plogen minskar 

risken för bandvandring och hålskador i transportbandet. Den hindrar löst material på returparten 

från att komma mellan vändtrumman och bandet. 

 

Hållarna till diagonalplogen är stabila, enkla att montera och justerbara i höjdled.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE AV DIAGONALPLOG 
• Transportbandet måste vara fritt från skador. 

• Max bandhastighet: 2,8 m/s 

• Max temp. + 50°C i blöt miljö/ + 85°C i torr miljö 

 
 

 
 

 

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

reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst.  

Skada på skrapan 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.  

2. Plattjärn 

3. Hållare PL1  9380 

 

Bild 1 

1. Avskraparblad 8100, kapad 

2. Stoppskruvar 

3. Plattjärn 

4. HållarePL1, 1 par  9380 
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MONTERING  
Stäng av bandtransportören. Diagonalplog 8400 placeras på returpartens ovansida. 

• Monteras avskraparbladet (1) diagonalt i transportörens ramverk, trä plattjärnet (3) genom 

bladet och hållare PL(4). Hållarna är justerbara i höjdled så att trycket av skrapan mot bandet 

kan justeras.  

• Centrera avskraparbladet över transportörbandet så att det sticker ut på bägge sidor. Lås 

skrapan med en stoppskruv (2) på båda sidorna om avskraparbladet. Kapa vid behov 

plattjärnet till lämplig längd om det sticker ut från hållare  

• Justera in placeringen av skrapan i höjdled så att vibrationerna minimeras vid drift av bandet.   

 

UNDERHÅLL 

Inspektera och rengör skrapan regelbundet, förslagsvis en gång per månad. När 35 mm är kvar av 

avskraparplankan (1) bör den bytas ut mot en ny. 

 

BYTE AV SKRAPLISTER 

Byt avskraparplankan (1) genom att lossa skruvarna i hållare PL och stoppskruvarna (2) som håller 

avskraparplankan och vänd på avskraparplankan alternativt byt ut den mot en ny planka. 

 

Bild 2 


