
1

b
4

2

3

5

6

• Merk kuttelinjen på beltet ved å vinkle senterlinjen på begge sider (a)
• Kapp beltet med et fi nt og rettlinjet snitt
• Bruk med fordel verktøy til å kutte beltet (tks nr 273652) (b)

• Belteskjøten tilpasses bredden på beltet
• 600 mm belte = 24 kjefter. 
• 500 mm belte = 20 kjefter. Brekk av 4 kjefter. 
• Belteskjøten skal alltid bestå av sammenhengende kjefter.
• Der belteskjøten settes innpå skal beltet være 4 mm tykt og ha 

minimum en bredde på 20 mm
• Høvle av tykke belter på undersiden med høvel-verktøyet eller bruk 

belte sliperen på en drill (a)

• Plasser beltet på et stødig underlag. 
• Sentrer belteskjøten (RS 125 S) til beltet så det blir lik avstand ut 

kantene 
• Stiftene skal være på oversiden (a)

• Kontroller at verktøyet har klossen for 125 montert i
• Plasser stanse verktøyet på midten av beltet
• Hendlene skal peke opp (a)

• Belte enden skal presses inntil fl ippene i belteskjøten (a) og 
belteskjøten skal ligge helt inni verktøyet før hendlene presses ned (b) 

• Start med å hamre den midterste stiften først (a)
• Bruk en 0,5 kg hammer 
• Stiftene skal kun hamres ned til skjøten
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• Hamre yttersidene etterpå 
• Løsne hendlene og fl ytt verktøyet 
• Gjenta punkt 6

• Følg prosedyren vist i fi guren for å hamre alle stiftene
• Stiftene blir halvveis bøyd (a)

• Legg medfølgende plate merket ST-28 under beltet 
• Slå stiftene ned i belteskjøten med kontante hammer slag for å låse 

stiftene på baksiden 
• Slå på stiftene frem og tilbake til alle stiftene er 

fullstendig bøyd ned i gropen 
• Unngå å treff e endesløyfene til belteskjøten

• Bruk en tang og klyp av kanten på belteende (a)
• Utfør trinn 1-10 på andre enden av beltet

• Sett sammen belteendene og putt i låsewiren
• Sett på låseskiven og klem lik den andre enden 
• Det skal ikke være slark mellom skivene og 

belteskjøten (b) 
• Kapp av overskytende wire 
• Lengden på wiren skal være 2-4 mm smalere enn beltet

Se dokumentasjon om FLEXCO på:
www.fl exco.com/products/alligator_ready_set


