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1
GRUNDLÄGGANDE
ANSVAR

1.1

UPPGIFTER

OCH

Inledning

Bruksanvisningen är avsedd för en yrkeskunnig användare av maskinen.
Användaren bör inneha normala allmänna kunskaper och färdigheter. Till
exempel antas det att köparen av en traktordriven maskin kan använda traktorns
kraftöverföringsaxel.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du monterar maskinen och påbörjar
arbetet. Innan du inleder arbetet bör du även bekanta dig med maskinens reglage
och nödstoppsmekanism.
OBS! Förvara alltid bruksanvisningen i maskinens omedelbara
närhet.

Ursprunglig
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1.2

EU:s deklaration om överensstämmelse

Direktiv 2006/42/EG
Tillverkare:

Ylistaron Terästakomo
Oywww.palax.fi
Lahdentie 9
61400 Ylistaro
Finland
+358 6 474 5100

Ansvarsperson för
teknisk information: Kai Koskela, kai.koskela@palax.fi
Produkt:
Modell:
Drivkraft:
Modellmärkningar:

Palax 55T vedmaskin
Palax 55T
Traktorns kraftuttag, förbränningsmotor eller elmotor
TR Traktordriven
PM Förbränningsmotordriven
SM 3-fas 380 V elmotor

Maskinens serienummer:
Vi försäkrar att maskinen uppfyller kraven i stadsrådets förordning om maskiners
säkerhet 12.6.2008/400 genom vilken direktiv 2006/42/EG om maskiner genomfördes,
och att följande harmoniserade standarder tillämpats i planeringen av maskinen:
SFS-HANDBOK 93-serien, SFS-EN 349-1+A1, SFS-EN 609-2, SFS-EN
847-1+A1, SFS-EN 847-2+A1, SFS-EN 847-3, SFS-EN 953+A1, SFS- EN
954-1, SFS-EN 1870-6+A1, SFS-EN 4254-1, SFS-EN 11684, SFS- EN
12100-1+A1, SFS-EN 12100-2, SFS-EN 13850, SFS-EN 13857, SFSEN 14121-1, ISO/TR 14121-2, SFS-EN 60204-1+A1.
Anmäld institution

Nro0504 MTT Vakola
Vakolantie 55
03400
Vichtis

Ylistaron Terästakomo Oy
18.8.2015

Pekka Himanka
Verkställande direktör
Ursprunglig
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1.3 Maskinens användningsändamål
Denna vedmaskin är avsedd för att kapa och klyva brännved från runda stockar
eller färdiga klabbar. Användning av maskinen till andra ändamål är förbjuden.
Obs! Maskinens max. effekt

Kapeffekt, stockens maximala diameter 20
cm.
 Längden på stocken som ska kapas är max. 3 meter. Om stockarna är
längre ska de kapas så att de är högst 3 meter långa
 Klyvkraft, max. diameter 25 cm och max. längd 25-50 cm.

1.4 Varningsmärkningar

Läs handboken

Använd skyddsskor

Nödstopp

Se upp för kapbladet

Använd kläder
som inte hänger

Använd ögonoch
hörselskydd

Använd skyddshandskar

Bettets rotationsriktning
Kraftöverförin
gsaxelns
max./min.
varvtal
Ursprunglig
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Diameter på ved som
min. 25 cm

Se upp för
(TR)

Håll dig på avstånd
från maskinens rörliga

Koppla från maskinens
Före serviceåtgärder
(SM)

Se upp för
Klyvskruven

Maskinen får endast
av en person

Nödstopp som
kopplar bort kraften
Öppna alltid kapbordets låsning
innan från maskinens rörliga delar
maskinen aktiveras.

1.5

Typbeteckningar

del.

Maskinens typskylt
 Tillverkarens namn och adress
 Maskinens typbeteckning
 Tillverkningsnummer och -år
Maskinens
 Maskinens massa
Lyftpunkt
 Kapsvärdets diameter 550 mm.
 Bettets hål diameter 30 mm.
 Max. 2 500 r/min.
 Skylten är på bettlådans bakre
 Vid beställning av reservdelar måste tillverkningsnumret och tillverkningsåret
uppges.

Ursprunglig
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Typskyltar för eldrift
3-fasmotor
 Spänning 380 V.
 Effekt 3,0 kW
 Skylten är på bettlådans bakdel.

1.6

Maskinens dimensioner

Plats

TR-drift

Eldrift

Förbränningsmotordrift

Effekt

-

3,0 kW

5,5 hk

Säkringsstorlek

-

10 A

-

Vikt

150 kg

162 kg

155 kg

Höjd/bredd/längd

1 100 mm x 800 mm x 1 500 mm
Längd
650 mm
med förlängningsbord
1 500 mm

Kapbord
Kapbordets höjd

700 mm

Bettets/hålets diameter

550/30 mm

Bettets max. varvtal

2 500 r/min.

Klyvkonen, diameter

60 mm

Vedens max. diameter kapning/klyvning 200 mm/250 mm
Vedens max. längd för kapning

1.7

500 mm

Säkerhetsinstruktioner

Allmänna föreskrifter och begränsningar
 Max. längd på stock som kapas 3 meter, risk för att maskinen faller!
 Maskinen är enbart avsedd för kapning och klyvning av brännsved.
 Maskinen får endast användas av en person åt gången.
 Traktorns trepunktsfäste är av storleksklass ett. Kontrollera att
kraftöverföringsaxeln och dess skydd har tillräckligt med utrymme om du
använder en traktor i en större storleksklass.
 Använd inte maskinen inomhus, fara för damm. I en förbränningsmotordriven
maskin finns fara för avgaser.
 Avlägsna inga skyddsanordningar från maskinen.
Användare
 Varje användare ska omsorgsfullt läsa hela bruksanvisningen.
 Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.
 Använd alltid skyddsskor.
 Använd alltid arbetshandskar.
 Använd inte lösa sittande eller hängande kläder.
Före användning
 Se till att inga obehöriga vistas inom aktionsradien.
 Fäst alltid en traktordriven maskin i lyftanordningarna. Säkerställ att det finns
tillräckligt med utrymme för kraftöverföringsaxeln och dess skydd.
 När du använder kapning, frigör kapningsvaggans låsning från transportläget.
Ursprunglig

6
 Använd en hel kraftöverföringsaxel och fäst kedjan på kraftöverföringsaxelns
skyddshölje. Max.
540 r/min.
 Använd maskinen på ett tillräckligt hårt och plant underlag.
 Använd maskinen endast i bra belysning.
 Se till att den förbränningsmotordrivna modellens avgasrör hålls på ett
tillräckligt långt avstånd från allt antändbart, skyddsavstånd om minst en
meter! Brandfara.
 Kontrollera alltid att maskinens manöverdon är i funktion.
 Kontrollera att alla skydden är hela och fästa på plats.
 Kontrollera alltid att kapbladet är helt.
 Kontrollera alltid att de elektriska ledningarna är oskadda.
 Frigör kapningsvaggan från transportläget innan maskinen startas.
 Se till att maskinen är stadigt på plats innan du inleder arbetet.
 Säkerställ att traktorns kraftöverföringsaxel kan röra sig utan att slå i maskinen.

Under användning
 Oförsiktig sågning kan orsaka en allvarlig farosituation!
 När du sågar, se till att stocken alltid ligger mot kapbordets stödrullar.
Risk för att stocken rullar undan!
 Använd alltid vedmataren vid klyvning.
 Var särskilt aktsam när du använder klyvskruven.
 Var särskilt aktsam vid sågning av kvistiga eller krokiga vedstycken, eftersom
en felaktig sågning kan leda till att vedstycket rullar runt eller vrider bettet
kraftigt, vilket kan leda till att det går sönder.
 Håll arbetsområdet tomt från onödiga föremål.
 Stanna alltid motorn när du tillsätter bränsle i tanken.
 Stanna alltid maskinen innan underhåll.
 Såga endast en stock i taget.
 Fara! Klyvskruven stannar inte omedelbart.
 Fara! Håll dig på avstånd från rörliga delar.
 Se upp det heta avgasröret i förbränningsmotormodellen!

1.8

Buller och vibrationer

A-avvägd ljudtrycksnivå på arbetsplatsen 90,5 dB (A) och ljudeffektnivå 105
dB(A).
 Maskinens vibrationsvärde har mätts till 0,44 ±0,15m/s2. Vibrationen
överskrider inte gränsvärdet
2,5m/s2.


1.9







Användarens ansvar

Maskinens samtliga säkerhetsanordningar är nödvändiga för att kunna
garantera säkerheten.
Maskinens användare är ansvarig för att skyddsanordningarna är i felfritt skick
och att maskinens underhåll har skötts på ett tillbörligt vis.
Maskinens struktur får inte ändras.
Maskinen får endast användas för att producera ved.
Användaren ansvarar för att utomstående inte försätts i fara.
Kom ihåg att användaren själv ansvarar för olyckor som sker om
Ursprunglig
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skyddsanordningar har avlägsnats från maskinen eller om dess funktion har
ändrats.
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Palax 55T är en ytterst säker maskin, förutsatt att man iakttar aktsamhet i
användningen och följer anvisningarna, och förutsatt att maskinen underhålls
regelbundet.

1.10

Driftförhållanden

Ställ alltid maskinen så rakt som möjligt.
Arrangera arbetsförhållandena så att det till exempel på vintern inte finns en
halkrisk.
 Använd maskinen endast i bra belysning.
 Säkerställ att inga barn eller obehöriga personer vistas på arbetsområdet.





Använd inte maskinen inomhus, fara för damm. Risk för avgaser med
förbränningsmotordrivna modeller.

1.11

Garantivillkor

Garantin gäller i 12 månader från maskinens
försäljningsdatum. Kontrollera förbränningsmotorns
garanti i förbränningsmotorns handbok.
Garantin täcker
 En skadad del som har gått sönder under normal användning till följd av
material- eller tillverkningsfel.
 Rimliga kostnader för reparation av fel enligt avtalet som ingåtts mellan
försäljaren eller köparen och tillverkaren.
 En ny del som levereras för att ersätta en trasig del.
Garantin täcker ej
 Skador orsakade av normalt slitage, felaktig användning eller
försummelse av underhåll.
 Kapblad, kilremmar eller olja.
 Fel i en maskin i vilken köparen har gjort eller låtit utföra sådana
ändringar att den inte längre kan anses motsvara den ursprungliga
maskinen.
 Eventuella andra kostnader eller ekonomiska krav till följd av ovan
nämnda åtgärder
 Indirekta kostnader och/eller resekostnader orsakade av
garantireparationer.
 Förbränningsmotorns garanti ligger på motortillverkarens ansvar.
 Garantin för de delar som byts ut under garantitiden löper ut samtidigt
som garantitiden för maskinen.
 I garantiärenden ska du alltid kontakta maskinens försäljare.

1.12

Bruksanvisning för förbränningsmotor

Se noggrannare bruks- och underhållsanvisningar i motorns egen handbok.

Ursprunglig
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2
MOTTAGNING OCH MONTERING FÖR DRIFT
AV MASKINEN

2.1










Mottagning av maskinen och mottaggningskontroll
Kontrollera leveransen omedelbart.
Maskinen levereras förpackade i stående ställning på en lastpall.
För att spara på transportkostnader och för att förhindra skador under
transporten levereras maskinen delvis omonterad i den bemärkelse att alla
delar som sticker ut, exempelvis förlängningsbordet och vedlådan, är
löstagna och skilt förpackade.
Om produkten har skador orsakade av transporten, ta kontakt med föraren
och butiken som sålt produkten.
Läs anvisningarna för hur maskinen packas upp och följ dem.
Avlägsna plasthöljet från maskinen.
Avlägsna alla lösa delar från paketet
VARNING! Maskinen väger över 100 kg. För att vända på maskinen

krävs två personer.
 Vrid maskinen till arbetsläget.
 Maskinen är fäst med skruvar vid tre punkter på lastpallen.
 Avlägsna lastpallen när maskinen har vridits till arbetsläget.
 En förbränningsmotordriven maskin levereras alltid utan motorolja. Oljan
finns i en skild förpackning.
 Maskinen har provkörts och alla basinställningar har gjorts.
 I de eldrivna modellerna ska man kontrollera rotationsriktningen och vid
behov ändra den genom att ändra fasen till det andra läget med
fasväxlaren på stickkontakten.

2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maskinens huvuddelar
Klyvkälke
Manöverdon
Bladskydd
Kapvagga
Matarbord
Vedlåda
Transporthjul (enbart PM/SM)

Ursprunglig
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Bild 1. Maskinens
huvuddelar

2.3

Montering för drift av maskinen



Fästning av vedlådan (bild 2, fas A)
Fästning av matarbordet (bild 2, fas B)
Fästning av bladskydd (bild 2, fas C)
Fästning av låsspak (M8) (bild 2, fas D)
Fästning av nödstoppsspak (M10) (bild 2, fas E)






Ursprunglig
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Bild 2. Montering för drift av maskinen
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 Tillsättning av olja i en förbränningsmotordriven maskin (handboken för
förbränningsmotorn)
 Fästning av lyfttriangeln (bild 3)

Bild 3. Fästning av lyfttriangeln

3

DRIVKRAFT

3.1

Maskinens manöverdon





Maskinen är utrustad med nödstopp A och friktionsbroms. (bild 4)
Med spak B kan man stänga av nödstoppen.
Genom att trycka på nödstoppspaken A (bild 4) i riktningen som pilen visar,
lossnar kilremmarna mellan bladets axel och kraftkällan. Kopplingsspaken
trycker samtidigt ner en friktionsbroms på kapbladets sida, vilket stoppar
bladet.

Ursprunglig
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Bild 4. Maskinens manöverdon

3.2

Traktordrift

Fäst maskinen i lyftanordningen och säkerställ att det finns tillräckligt med
utrymme för kraftöverföringsaxeln och dess skydd.
 En lämplig storlek för kraftöverföringsaxeln är till exempel BONDIOLI A3
eller motsvarande.
 Använd alltid en hel kraftöverföringsaxel och fäst skyddshöljets
säkerhetskedja för att hindra vridning i maskinen. Min. varvtal 450 r/min,
max. varvtal 540 r/min.
 Använd stödkrok C (bild 4) på maskinen för att stödja axeln när du lösgör
den från traktorn.
 Om traktorn har ett snabbt varvtalsområde, använd det. Säkerställ dock att
kraftöverföringsaxelns rotationshastighet inte överskrider 540 r/min.
 När du startar kraftöverföringsaxeln, se först till att ingen farosituation kan
orsakas av att maskinen startas.


NÖDSTOPP AV TRAKTORDRIVEN MASKIN
Stäng av maskinen genom att stoppa traktorns kraftöverföringsaxel.
 Vid start efter nödstopp:
1. Starta kraftöverföringsaxeln om kraftöverföringsaxeln har stoppats.
2. Frigör nödstoppspakens rörelse med spak B och vrid nödstoppsspaken A
(bild 4) tillbaka till det främre läget, varefter remmarna spänns och bettet
och klyvskruven börjar rotera.


3.3


3-fasmotor, effekt 3,0 kW
Maskinen är utrustad med en fem meter lång 5-ledarkabel samt en
stickkontakt på 16 A.
Ursprunglig
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Maskinen får endast kopplas till ett nät utrustat med ett felströmskydd på
30 mA.
 Kontrollera vid ibruktagande att motorn roterar åt rätt håll, det vill säga att
bettet roterar i den riktning som pilen indikerar. Om bettet roterar åt fel håll,
byt läget på fasväxlaren på stickkontakten till det andra läget.
 Stäng av maskinen genom att stänga av elmotorn. Bladet stannar också
genom att man kopplar loss remmarna med nödstoppspaken.
 Vid start efter nödstopp:
1. Starta elmotorn om motorn stoppats.
2. Frigör nödstoppspakens rörelse med spak B och vrid nödstoppsspaken A
(bild 4) tillbaka till det främre läget, varefter remmarna spänns och bettet
och klyvskruven börjar rotera.


3.4

Förbränningsmotordrift

Honda, effekt 5,5 hk
 OBS! Kontrollera motorns olja.
 Förbränningsmotorn använder bensin 95 E, stanna alltid motorn under
tankning.
 Se till att bensin inte skvätter på den heta motorn, risk för brand.
 Läs motorns handbok omsorgsfullt.
 Motorns maximala varvtal har ställts in på en nivå som är lämplig för
cirkelsågens blad.

Start av förbränningsmotorn (bild 5 och 6)
1.
2.
3.
4.

Dra ut motorns avstängningsknapp A (bild 5).
Öppna bränslekranen.
Sätt på choken.
Vrid stoppspaken A till det bakre läget, vilket löser upp kilremmarna (bild 4).

5. Ställ gasspaken till ungefär halvpunkten och starta. (bild 6, fas A)
6. När motorn har startat, vrid gasen till ungefär 2/3. Sätt choken till halvläget.
(bild 6, fas B)
7. Efter att gången har jämnat ut sig, vrid stoppspak A (bild 4) till det främre
läget, varefter kilremmarna åtstramas och bettet börjar rotera.
8. Stäng därefter av choken och lägg gasen på full. (bild 6, fas C)

Ursprunglig
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Bild 5. Förbränningsmotorns avstängningsknapp

Bild 6. Start av förbränningsmotor
Ursprunglig
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Stopp
1. Vrid stoppspak A (bild 4) till det bakre läget.
2. Sätt gasspaken på tomgång.
3. Stäng av motorn och stäng av bränslekranen.
 OBS! Lossa enbart på kilremmarna under starten och stoppet.
 Om motorn repareras eller underhålls, ska varvtalet ställas in så att bettets
rotationshastighet inte överskrider 2 500 r/min.
 Vid start efter nödstopp:
1. Om du har stängt av förbränningsmotorn, starta den som vanligt.
2. Om förbränningsmotorn hela tiden varit igång, frigör nödstoppspakens
rörelse med spak B och vrid nödstoppsspaken A (bild 4) tillbaka till det
främre läget, varefter remmarna spänns och bettet och klyvskruven börjar
rotera.

4

ANVÄNDNING AV MASKINEN

4.1

Åtgärder innan sågning

Kontrollera att sågningsområdet är prydligt och rent, och att inga obehöriga
personer vistas inom området.
 Kontrollera att kapbladet är helt.
 Kontrollera att alla skydden är hela och fästa på plats.
 Rengör ett nytt bett från eventuellt skyddande fett.
 Obs! Ett fettigt blad tenderar att samla kåda, vilket gör att bettet hettas upp
varefter det förlorar sin spänning och börjar såga snett.
 Lyft transporthjulen upp i det övre läget.
 Frigör kapningsvaggan från transportläget innan maskinen startas.
 Se till att maskinen är stadigt på plats.
 Såga inte stockar som är längre än tre meter, risk för att maskinen faller
omkull!


4.2







Åtgärder under sågningens gång
Lägg alltid stocken på bordet så att den motsvarar de räfflade stödrullarna
A invid kapbladet (bild 7).
Såga alltid veden in i vedlådan.
När vedlådan är full, övergå till klyvning.
Var aktsam, håll alltid händerna långt från bladet.
Välj längden på en klabb genom att justera styrdon B (bild 7)
Ursprunglig
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Stanna aldrig bladet genom att trycka ett vedstycke mot bladets sida eller tänder.



Vid sågning:
Håll fast stocken med höger hand
Släpp upp kapvaggans rörelse genom att dra i spak C (bild 7)
Tryck stocken mot bladet med kapvaggan (bild 7, höger)

1.
2.
3.

Bild 7. Sågning av ved

4.3

Vedklyvning

Ställ veden som ska klyvas upprätt i klyvkälken.
 Minimilängden på veden som ska klyvas är 25 cm.
 Klyvning:
1. Håll fast i vedklabbens övre ända med handen.
2. Lösgör rörelsen för klyvkälken med den andra handen genom att dra i spak
A (bild 8) och tryck samtidigt veden in i klyvmuttern med klyvkälkens handtag.


3. Tryck kälken tills veden klyvs.
 Om veden är seg och inte klyvs, kan det lösgöras genom att dra kälken
tillbaka. Efter detta kan man försöka klyvning på nytt på en annan plats på
vedstycket.
Var alltid särskilt aktsam kring klyvmuttern!

Bild 8. Vedklyvning
Ursprunglig

16

5

SERVICE AV MASKINEN

I maskinen får enbart ursprungliga reservdelar användas.
Obs! Stäng alltid av maskinen innan service- eller rengöringsåtgärder.

5.1






5.2

Hårdmetallbett
Maskinen har ett hårdmetallbett, som inte kräver skränkning, då
hårdmetallbiten är aningen bredare än bettets ram.
Slipning ska utföras i en slipmaskin med en slipskiva avsedd för
hårdmetall.
Slipning behöver inte utföras ofta. Behovet av slipning kan höras i ett mer
kraftigt sågljud.

Byte av kapsvärdet

1.
2.
3.
4.
5.

Se till att det nya svärdet säkert motsvarar standarden SFS EN 847-1+A1.
Avlägsna omsorgsfullt allt fett från det nya bladet.
Lösgör kapbladets skyddshölje A (bild 9).
Lösgör bettlådans sidoplatta B genom att lossa på skruvarna (bild 9).
Skruva i en bult (M16) i skruvhålet i bladets motfläns för att förhindra att
axeln roterar.
6. Skruva loss bladets fästmutter, högerrotation M 24 x 2, nyckel 36 mm.
7. Rengör noggrant sågbladets anliggningsytor.
8. Fäst det nya bladet och skydden på sina platser.

Bild 9. Byte av kapblad

Ursprunglig
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5.3

Byte av kilremmen

1.
2.
3.
4.

Börja med att följa punkt 3–6 i kapitel 5.2 Byte av kapsvärdet.
Lossa på kilremmarna med kilremmarnas spännspak B (bild 4).
Avlägsna de slitna kilremmarna och montera de nya kilremmarna på plats.
Remtyp i SM- och PM-modellerna A 13 x 1 100 mm, i TR-modellen SPA
1250.
5. Montera bladet och skydden tillbaka på plats.

5.4



5.5





5.6











Underhåll av klyvkonen
Spetsen på klyvkonen måste bytas ut, fastsättningsgänga M 24 vänster.
Spetsbiten har en dubbelgänga som kan slipas med en rund kedjefil för
motorsåg.

Maskinens smörjning och underhåll
Smörj axelns lager med kullagervaselin efter att brukssäsongen har
avslutats, så att det nya fettet blir på lagren vilket förhindrar att fukt kommer
åt lagerytorna.
Klyvkälkens kullager är permanentsmorda och kräver ingen smörjning.
När du avslutar användningen av maskinen, rengör den noggrant.

Transport och lagring av maskinen
Till el- och förbränningsmotordrivna maskiner hör som standardutrustning
25 cm hjul, med vilka maskinen är lätt att förflytta.
När du ställer maskinen i arbets- eller transportläger, fatta ett ordentligt
grepp om hjulens vridspak 7 (bild 1) och vrid ner hjulen.
När maskinen transporteras till exempel på släpvagn efter en personbil,
fäst alltid maskinen ordentligt i vagnen och lyft upp transporthjulen i det
övre läget (arbetsläget).
För att spara på utrymme kan du låsa kapvaggan i det övre läget under
lagringen.
Det är inte rekommenderat att maskinen förvaras utomhus.
Vid transport av en traktordriven maskin, lås förlängningsbordet i
transportplatsen enligt bild 10.

Ursprunglig
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Bild 10. Förlängningsbordets transportplats Palax 55T TR

6

STÖRNINGAR OCH ÅTGÄRDER

Störning

Störningsorsak

Åtgärd

1. Bladet trubbigt
2. Mycket kåda på bladet.

1. Underhåll bladet.
2. Rengör bladet.

Kapbladet sågar snett
Bladet börjar såga snett
efter kort användning.

1. Smuts mellan svärden.
2. Problem med spänningen.

1. Rengör svärden och
bladet.
2. Lämna in bladet på
service.

Bladet visslar.

1. För höga varv.
2. Avbruten tand.

1. Sänk varvtalet för bladet
kraftöverföringsaxel
max.
540 r/m Förbjudet att
använda. Byt bladet.

Bladet roterar i fel riktning.

1 Ändra fasordningen till det
1. I eldriven modell är fasen
andra
läget
med
felvänd.
stickkontakten

Kapbladet sågar
tungt och överhettas.

Ursprunglig
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Elmotorn startar inte.

Motorn stannar lätt och
värmereläet aktiveras.

Klyvkonen drar inte
stocken

Motorn stannar lätt.

1. Säkringen har gått.
1. Låter högt, men startar inte.
Byt ut den.
2. Ingen jordningskabel är
2.
Kontrollera
kopplad till maskinen
förlängningskabeln är
femledarkabel.
1. Bladet trubbigt, kräver
mycket kraft
2. Värmereläet felmonterat.
3. Förlängningskablarna är
inte tillräckligt stora.

att
en

1. Underhåll bladet
2. Ställ in rätt värde på
värmereläet.
3.
Använd
större
förlängningskablar.

1. Slipa spetsen
1. Spetsen är trubbig. 2.
2. Ändra fasordningen till
Klyvkonen roterar åt fel håll
det andra läget med
(enbart eldriven)
stickkontakten
(enbart
eldriven)
1. Säkringarna är inte
tillräckliga

1. Kontrollera att
säkringarna är tillräckliga

Ursprunglig
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7

RESERVDELSFÖRTECKNING

Bild 11. Maskinens reservdelar del 1/6

Ursprunglig
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Bild 12. Maskinens reservdelar del 2/6
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Bild

Del

Namn

11

1

Kölrulle

11

2

11
11

Beställnings
nummer

Beställ
nings
num
mer

Bild

Del

Namn

10592

1
2

1

Remmens
styrdon

31870

Förlängningsbord

13449

1
2

2

13500

3
4

Bord
Glidkloss

31863
13418

1

3

kilremsskiva
Lager 6201
2RS
spännare

32112

11
11

5
6

Längdutmärkare
Plastskydd

14771
31864

1
1

4
5

Spak
Hylsa

32113
32114

11
11
11
11
11
11
11

7
8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11

Spak
Distansbricka
Bladbroms
Bromsbit
Hylsa
Fjäder

32115
32116
32117
32118
32119

11

14

Skyddshölje
31865
Nylon bussning 19 x 10 31898
Blad, hårdmetall
15640
Mutter M 24 x 2
10043
Svärd
13519
Sidoplåt
31866
Bromsbit
32130
Kilrem, SM/PM,
15042
A 1130/A43

11

14

Kilrem, TR,
SPA1250

11
11
11
11
11
11
11
11
11

15
15
15
16
17
18
19
20
21

Remskiva, 3 elmotor
Remskiva,
Remskiva, vinkelväxel
Låsspak
Kedja 3 mm, 20 cm
Ringsprint 5 mm
Begränsare
Fjäder
Saxsprint 4 mm DIN 94

10008

15051
15035
15033
14318
31867
13905
31868
31869

Ursprunglig

23

Bild 13. Maskinens reservdelar del 3/6

Bild 14. Maskinens reservdelar del 4/6

Ursprunglig
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Bild

Del

13
13
13
13
13

1
2
3
4
5

Ram
Fjäder

13

6

Lager 6801 2RS
2 x bricka
2 x S12 x U18
Hylsa
Vipparm
Lås
Lager
Vridspak
Spak
Axel
Styrdon
Klyvkon
Spetsbit
Klyvkil
Kälke
Låsspak
Kälkram
Fjäderhållare
Vedlåda
Axelskydd
Stödbalk
Kälkram
Kilens stöd
Fjäderstyrdon
Fjäder
Stödplatta

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

13

28

Namn

Spakskydd

Spakskydd
Lagerplatta

Beställnings
nummer

32120

11202
32121
32122

32123

32124
32125

32126
31387

Bild

Del

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

Namn

Beställnings
nummer

31887
31888
31889
31890
13722

6

Fästplatta V
Ledaxelns krok
Fästplatta
Fästplatta O
Skyddshölje
Vinkelväxelns
underrede

7
8
9
10

Spak
Hjul, helgummi
Axel
Låsplatta

31892
14034
31893
13553

32128

32127

32053
13515
31882
14776
15084
13491
13461
31883
31886
13486
31884
31885
13489
31886
13476
14775
13481
31882

Ursprunglig
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Bild 15. Maskinens reservdelar del 5/6

Bild 16. Maskinens reservdelar del 6/6

Bild

Del Namn

15

1

15

2

15

3

Startmotor
3-fas
Underla
g för
Relä
slutan

Beställnings
Bild
nummer

31894

16

32129

16

Del

1
2

Beställnin
gsnumm
er

Namn

Vinkelväxel
Motor 3-fas

13717
31897

Elledning 3-fas
14949

16
16

3
4

Förbränningsmotor

15675

OBS! När reservdelar beställs, uppge alltid maskinens
serienummer och årsmodell.
Ursprunglig

26

TeSys enclosed starters

Dimensions
,

D.O.L. starters for motor control
0.25to 7.5kWwith 3-phase thermal
overload relay with 3 protected phases

schemes

Dimensions
LE1 M35 (1)

..

0 iT.
D

o(I

!!

(Q]

;.,

!!

0

D

0

(o

'

Knock ts orblsnktng plugaforcebl&gllnds
ISO

Enclosure type

2x20or2x25
LE 1M

Schemes
-

»--------------

0

--Choice of type of control built into the product
Control by latching pushbuttons

Control by spring returns pushbuttons

. . ..,
0'

0

CJ

,>

0"'

•

III

220V. 23<1V. mv

•

.,_,_

•

•

L3

........
380V,400V,.C15 V.UO V
Other voltages

i1 t2 ll

L3

Terminal 1

L1
Terminal2
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