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MONTAGEINSTRUKTIONER MAXI-PLOGEN 8800 
MAXI-plogen 8800 är en stabil och lite tyngre plog. Plogen hindrar löst material på returparten 

från att komma mellan vändtrumman och bandet. Detta minskar risken för bandvandring och 

hålskador i transportbandet. 

 

MAXI- plogen fästs i ett rör vilket monteras i transportörens ramverk. Ett rör ø40mm alternativt 

Vendigs rör Maxi-plogen 8890 och hållare Maxi-plogen 8891 som går att beställa separat. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE AV MAXI-PLOGEN 
• Transportbandet måste vara fritt från skador, annars kan bandet fastna i skraplisterna (2). 

• Skall plogen monteras på transportör för reversibel drift, måste bakre delen låsas fast 

mellan hålen A och ramverket med två kedjor. Ploglisterna bör också flyttas så att en 

mindre öppning finns i nosen för utsläpp av material. 

• Max bandhastighet: 2,8 m/s 

• Max temp. + 50°C i blöt miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme) 

• Max temp. + 85°C i torr miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme) 

 

 

 
 
 

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.  
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1. PU-länk  8888 

2. Skrapblad, polyuretan 

3. Galvad stålram  

A. Hål för förankring 

Bild 1 
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MONTERING  
• Bryt och lås bandtransportören.  

• Trä ett stålrör ø 40 mm igenom PU-länken (1). Fäst röret till ramverket. Rörets centrum placeras 

på höjd 90- 140 mm över transportbandet, se bild 2. 

• Centrera plogen på bandets bredd. Lås fast PU-länken i sidled med de två slangklämmorna. 

• Vid reversibel drift av transportörbandet måste plogens bakre del låsas i transportörens ram 

med hjälp av hålen (A).  

 
 

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

skraplisterna (2) bör de bytas ut mot nya. 

 

BYTE AV SKRAPLISTER 

Byt skraplisterna (2) genom att skruva loss skruvarna som håller dem i den galvaniserade stålramen 

(3). Skruva dit nya lister. 

 

 
 
MAXI-plogen på ett transportband monterat med  

MAXI-hållare 8891 och MAXI-rör 8890 

Bild 2 


