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Bestem hvilken vei maskina skal plasseres 
der den skal stå, og ha det i tankene når 
du monterer.



1. Sett sammen fotrammen og føttene. 
Sett den i laveste fotstilling

2. Heis opp ene enden av karet og monter    
fotrammen. 

NB: På innsiden av plata på karet!
3.    Ikke trekk til skruen før hele foten er    

montert

2 stk 16x120 
med skiver 
og mutter

8 stk 12x35 med 
skiver og låsemutter



4

16 stk 16X50 
med skiver og 
låsemutter

Monter resten av fotstativet 
og trekk til alle skruer
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Lukemontering Valgfri plassering:
1. Aktuator-sylinderen kan plasseres på 4 

forskjellige steder
2. Lukeplata kan snus, og åpnes til H eller V

Monter luka med åpning 
mot den siden du lett kan 
se om den er åpen eller 
lukket

Monter sylinderen så det blir 
kortest og enkles å få fram 
ledningen til autoskapet
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Komplett lukeseksjon
1. Monter glideskinnene under maskina uten å trekke til skruene
2. Sett inn lukeplate og test at den går lett ved å dra den ut og inn med 

hendene
3. Skru til skruen og påse at den går like lett
4. Monter aktuator-sylinderen

Lukeplate

NB: Aktuator-feste foran skal 
festes på undersiden av plata
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Aktuator
(el-hydraulisk sylinder)
Skruer 12x50 med 
skive og låsemutter

Aktuator-feste bak
Skruer 12x60 med 
skiver og 
låsemutter

Aktuator-feste foran
NB: festes på undersiden 
av lukeplata
Skruer 12 x 50 med skiver 
og låsemutter

12 x 70 med skiver  
og låsemutter

12 x 50 med skiver 
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Skal det monteres utmateskrue, legges 
glideskinnene for luka oppå 
utmaterskruen og alt skrues opp under 
maskina.
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Lukeplata åpnes mot giret på skruen
Aktuator-sylinderen kan monteres på 
høyre eller venstre side
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5 stk 12x60 med kontramutter på 
undersiden
HUSK: tetningsmasse både under 
og ved hull i motstålet for å hindre 
lekkasje gjennom hullene.

Montering av motstålet
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Monter plastboss i enden av hver skrue. 
Slå dem inn med gummiklubbe

Denne enden skal 
innover

VIKTIG: Plastbosset skal sitte 
fast (skruen skal rotere rundt 
akselen) Lim fast bosset hvis det 
er slark og ikke sitter som det 
skal

Det skal settes inn en 3 mm 
plate innenfor plastbosset.
Ha på tettningsmasse på 
baksiden for å holde den på 
plass mens du slår inn bosset
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Montering av kniver

Legg skruen opp på et fast punkt i ene enden og lag 
en bokk under den andre.
Eller lag solide punkt under hver ende.
Da blir det enkelt å sette på knivene.
NB: Husk at skruen må ligge stabilt når en skal 
trekke til alle kniv-skruene



Montering av knivene

HUSK: Knivene skal monteres på trykksiden

Skruene klemmer fôret mot midten

Låseskruer 10x35 8.8 kvalitet
Rustfri flensmutter 10mm

Antall kniver ca 150 stk
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Monter kniver i alle hull.
1. I alle utkasterbladene
2. I gjengen i 2 hele runder på hver 

side av midten

Monter kniver i annethvert hull her

Siste del av skruen skal være uten kniver

Antall kniver ca 150 stk

14

NB: En står fritt til å øke antall kniver, hvis en finner at 
maskinen fungerer bedre på den måten.
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Montering av lager-akslinger

12 stk 12x40 +skiver 
og låsemutter

NB: Bruk tetningsmasse imellom



NB: Det er svært 
viktig at skruene 
plassere på rett 
side i karet!!

Legg merke til 
dreieretningen på skruen,
og hvordan utkaster-
platene er formulert.
(høyre skrue og venstre 
skrue)
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De store platene i 
enden av skruen 
skal vende mot 
girene

Innheising av skruene
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Innheising av skruene Heng skruen, med påmonterte 
kniver, i et punkt på midten.

1. Stikk skruen gjennom hullet
2. Press den tilbake og inn på 

lagerbolten
3. Vær sikker på at de er klemt 

helt innpå

NB: Legg  
skruen på 
riktig side
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NB: Bruk sikkerhetsplatene av 
finèr som beskyttelse over 
skruene, ved videre montering
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Nedre plate-ring:
Den rette vinkelen på plata 
skal være ned.
Legg på tetningsmasse før 
plata settes på plass

Fest en stropp i øvre kanten og heis 
plata på plass

Montering av nedre plate-ring
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29stk 12x35 med skiver og 
låsemutter på alle nedre 
plater

Montering av nedre platering

HUSK: Tettingsmasse i skjøtene  og i 
hjørnene her.
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Montering av første platering
Monter hjørnebraketter:
32stk 10x25 låseskruer, inkl. 

skive og låsemutter
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Montering av andre 
plate-ring og 
hjørnebraketter

Legg merke til vinklene 
på hjørnet

Låseskruer 36stk 10x25 
med skiver og låsemuttre
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Montering av 
hjørnebraketter og 
støtte
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Montering av øvre 
plate-ring med 
takplate, 
hjørnebraketter og 
hjørnebeslag

63stk 10x25 låseskruer med 
skive og låsemutter
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Montering av øvre 
plate-ring med takplate 
og hjørnebraketter

63stk 10x25 låseskruer med 
skive og låsemutter

Ligger forholdene til rette for det kan 
hele øvre plate-ring med monteres på 
gulvet og heises på plass etterpå
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Montering av forsterkning
NB: Kontroller at sideveggene er 
vertikale. Rett opp og trekk til alle 
skruer

Monter lampa på innsiden i 
hjørnet (valgfri side)

Ledningen festes 
på innsiden 
komme ut i 
hjørnet her
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Montering av planetgir

Giret har spline-aksel som skal 
tres inn i spline-hylsa i skruen i 
maskina.
Akselen og hylse skal smøres 
godt inn med fett (grease) før 
montering

Girene er ferdig fylt med olje fra 
fabrikk. 
Oljen skal skiftes etter de første 
100 timer. Siden kan en kjøre i 
10000 timer.
Bruk syntetisk olje: PG ISO VG 150
Den tåler ned til -25 grader

Giret skal fylles opp til 
nivåplugg, halvfylt 1,5 liter
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Skru fast giret på girplata med
8 stk 14 x 30 mm fingjengede skruer
Trekk godt til.
NB: Kontroller med jevne mellomrom 
at skruene ikke løsner

Montering av planetgir
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Fyll godt med fett rundt akselen 
for å hindre at vann treger inn i 
hulsa
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Montering av planetgirene

Enkelt vedlikehold, da spline-hylsene 
om nødvendig kan skiftes 

Smør spline-hylsa godt 
inn med fett (grease) 
før montering
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Montering av planet-girene

1. Heis giret med plata opp og sett 
akslingen inn i spline-hylsa. Vri på 
akslingen i giret for å finne rett posisjon 
på tennene. Press innpå.

2. Etterpå løft opp til skruene i lokket kan 
settes inn10 stk 12 x 40 med skiver og 

8 stk 12 x 40 med skive og 
låsemutter 

Monter motor på girene



Monter kabelister og plate for kontakt og bryter, på 
den siden som ledningen skal gå fra autoskapet og 
aktuator.  Velg hvor autoskapet skal sitte

32



33

AUTOSKAP

Det minst autoskapet kan 
monteres der det passer best på 
maskina ved hjelp av disse 
brakettene

Det store PLS autoskapet monteres alltid over 
motorene. Displayet sitter i en egen liten 
boks som kan plasseres hvor du vil på 
maskinen

NB: Det er ikke et krav at 
autoskapet må sitte på 
maskinen. En står fritt til å 
velge en plassering 
uavhengig av maskinen.
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Monter sikkerhetsplate over 
lukeplate og aktuator

Sett på faremerket
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Lim fast maskinmerket her
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Plassering av navn og logo

35cm

40cm
25cm

15cm
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Prosedyre for å sette på merket:
1. Fest merket med to tape biter og rett inn i 
forhold til platekanten over.
2. Sett på en tape tvert over merket på midten
3. Ta vekk tapebiten på den ene siden og dra 
av/del merket ved å fjerne baksidearket, fram til 
den lange tapen. Pass på at alle bokstavene sitter 
igjen på framsidearket.
4. Klipp vekk baksidearket, inne ved den lange 
tapen
5. Begynn ved den lange tapen og stryk på 
framsidearket (med bokstavene) 
6. Pass på at det ikke blir luftbobler og at merket 
blir rett
7. Fjern alle tapebitene og gjenta på andre 
halvdel.
8. På Harumerket kan den lange tapen festes i ene 
enden av merket.
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Sett på faremerker langs 
kanten på begge sider av 
maskinen (ved 
innfyllingsenden)
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Følg bruksanvisningen nå anlegget skal kjøres igang


