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Förord
Den här drifts och skötsel manualen förklarar installation, drift och service av ROLLAX
bandfoderfördelare. Läs igenom hela manualen innan bandfoderfördelaren installeras och
tas i bruk.
Säkerhetsinformation
ROLLAX Bandfoderfördelare är endast avsedd att användas för det ändamål den är
tillverkad för.
Om något fel inträffar slå av huvudströmbrytaren som gör maskinen strömlös.
Reparera aldring maskinen på egen hand utan ta kontakt med någon med tillräklig
kunskap om ROLLAX bandfoderfördelare.
OBSERVERA.
Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar eftersom det finns risk för
klämskador.
Se till att alla skyddsanordningar är installerade.
Service får EJ utföras när maskinen är i drift.

Installation
Före installationens av ROLLAX Bandfoderfördelare ska hela denna installationsinstruktioner läsas igenom för att få en komplett bild över hur monteringen ska
genomföras.

1. Börja med att montera skarvplåtarna på chassi-profilerna med en sektion i taget.
Detta görs enklast om man vänder chassi-profilerna upp-och-ner på en pall som
används som stöd. Var noga med att vända chassi-profilerna rätt så att det avlånga
hålet på mitten av de 2 chassiplåtarna för stödrullaxeln kommer på utsidan. Lossa
den yttre muttern på axeln och sätt stödrullarnas axelända i hålen och skruva
sedan på yttermuttern med den räfflade ytan placeras mot plåten samt att muttern
är slät mot axeländan och skruva därefter fast den innre låsmuttern.
Montera skarv plåtarna på chassiprofilen. Se till att bult sätts i på rätt håll. Enligt
bilden. De övre bultarna med bulthuvudet inifrån och muttern utåt. De undre med
bulthuvudet utifrån med mutter på insidan så att muttern kommer innåt.
Centrumplåten läggs på plats utanpå med bulthuvudet underifrån och med muttern
uppåt. Dra EJ åt mutraran hårt utan detta görs senare när man har placerat
chassidelen på plats och justeras ihop med varandra.

2. Montera drivenheten med en chassidel med fästbultarna hårt åtdragna på den
utseda platsen med vagnsbult och plattjärnsfästena tillsamans med chassiprofilen.

3. Fortsätt lägg upp och fäst chassiprofilenra med varandra.

3. Montera sedan de blå stödplåtarna under chassiplåtarna och justerar in dessa på
fästenakonsollern. Ett hål på varje sida för att fästa stödplåten i chassiprofilen får
borras där så behövs. Sätt bulthuvudet på insidan med muttern ut så att inte
transportbandet skadas.

4. När alla chassienheterna är uppsatta monteras spännrullsenheten, vänta med all
kringutrustning tills bandet har monterats.
5. Se till att hela bandfoderfördelaren blir rak och att det inte finns några kanter som
sticker ut på chassi-profilernas hörn när man drar åt bultarna på chassi-profilerna.

6. Montera växlaren (om en sådan ska installeras) genom att borra hål i chassiprofilen. (se bilden). Se till så att växlaren monteras så att släden inte går emot
spännkonsollen eller att vajerinfästningen tar emot wirespännhjulet.

7. Lägg släden på chassiprofilerna. Ta bort plogdelen för att underlätta när man dra
ut transportbandet. Sätt tillbaka plogdelen när transportbandet har monterats ihop.

8.

Montera bandspännaren i spännkonsollen och skjut in den så långt som möjligt.
Se till att vända bandspännaren åt rått håll så att avskrapar plåten på rullen pekar
uppåt.
Dra sedan bandet. Se till att stödrullarna i chassiprofilerna håller upp bandet samt
över konsollerna samt de 3 tryckhjulen på drivenheten trycker bandet mot
drivtrumman. Bandet sätts ihop med bandlås (krokodilklämmor) som monteras
ihop lättast med specialverktyg. Se till att bandlåset monteras vinkelrätt på bandet
samt att den centreras på bandet.
Pressa samman de båda bandlåsen och för igenom den plastförsedan vajern i
bandlåsets öglor. Sätt på låsbrickorna med den konkava sidan mot vajerändan och
kläm åt hårt på båda sidorna.
När bandet är på plats med monterat bandlås, sätts vajern fast i vajerfästena som
monterats på släden. Se till så att vajern inte är korsad. Spänn upp vajern.
Sidoplåt monteras på släden om så behövs för att foder inte lägger sig på vajern.

Spänn bandet med vändtrumman för bandet. Kontrolera spänningen av bandet när
man trycker med handen på bandet från undersidan. Se till att det blir spänt lika
mycket på varje sida så att bandet blir centrerar på vändtrumman.
OBSERVERA :Elektriska installationer ska utföras av kvalificerad elektriker
enligt bestämmelser och lagar !
9. Montera de 2 ändgränslägena. Om utfodringen sker på en sedan montera då
gränslägerna på den sidan som ingen utfodring sker.
10. Styrskåpet monteras där den är lättåtkommligt och med uppsikt över utrustningen.
! Gör en extra koll på hela bandfoderfördelaren så att allt är rätt monterat och
alla bultar är fastdragna !
Igång körning
! Innan maskinen körs igång se till att ingen person är i kontakt med maskinen. !
•

Börja med att kontrollera att drivenheten, vajerenheten samt att
ändgränslägen/gränslägen är monterade med rörelse åt rätt håll.

•

Fortsätt med att centrera bandet på vändtrumman så att bandet centrerar och inte går
imot kanterna på ändenheterna. Låt bandet gå minst i ett par minuter så att bandet
kan själv justera sig innan nya justeringar görs.

•

Kontrollera bandet de första 2-10 timmarna av drift så att bandet fortfarande är
centrerat på spänntrumman. Periodiska justeringar av bandet kanske måste göras
när bandfoderfördelaren är i dift även efter inkörnings perioden.

Underhåll
! Bryt strömmen innan arbete påbörjas på Bandfoderfördelaren. !
Kontroller som ska genomföras varje månad:
• Kontrollera olja inte läcker ifrån de båda växellådorna.
• Kontrollera att mutrar, skruvar och andra delar sitter fast.
• Kontrollera så att bandet är centrerat.
• Smörja kedjan på borsten.
Felsökning:
•

•

•

Bandet drar sig åt ett håll.
o Bandfoderfördelaren är inte rak eller monterad horizontal.
 Kontrollera med ett vattenpass och rättsnöre och rikta om.
Bandets ihopsättning är inte rak.
 Kontrollera att bandlåsen sitter vinkelrätt. Om inte montera om
ihopsättningen om det skulle behövas.
o Matrial har fastnat på rullarna.
 Ta bort matrialet och justera avskraparen samt försök eliminera att
det händer igen.
o Bandet är inte tillräkligt spänt.
 Justera spänningen av bandet.
Plogen rör sig rykigt.
o Vajern till plogsläden kan vara dåligt spännd eller skaddad.
 Spänn eller byt vajern.
 Bandet är strävt eller har beläggning och kan spolas med vatten.
o Fodermatrial har fastnat på vajern.
 Ta bort fodermatrialet och förebygg att det händer igen.
Vajern hoppar av drivskivan.
o Drivhjulet eller vajern är skaddad och sliten.
 Byt ut drivskivan
 En plåt måste monteras på plogsläden för att fodermaterial inte
kommer på vajern
o Drivskivan eller vajerspännaren behöver kanske omjusteras.
 Kontrollera och justera.
o Plogens vajerhållararm behöver justeras.
 Kontrollera och justera plogens styrarm.
 Justera sprinten
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Detaljnamn

1001 Ändlägesbult
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3

Beskrivning
2 st

7

8
Pos Nummer
1

1002 Ploginfästningssprint

2

1003 Plog med ploglist kompl.
Styrrulle för plog växlaren
1004 med infästningsbult

3
4

1005 Bakre vajer infästning
Avskrappningslist med
1006 popnit

Rak

1007 Främre vajer infästning

Bockad

1008 Plogsläde

5
6
7
8

Transportbandsborste med drivning
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Art.nr
Detaljnamn
1009 Skyddsplåt för borstdrivning
1010 Skyddsplåts hållare
Hållare för lagerinfästning
1011 med tryck hjul
1012 Drivkedja med låsblek
1013 Borste
1014 Lager
1015 Kedjehjul
1016 Kedjehjul
1017 Fästbult
1018 Låskil
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Beskrivning

16

17

Bild Nummer
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Internal Art.nr

Vajertryckhjul
19
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Art.nr

Detaljnamn

Beskrivning

Bild Nummer

1019 Axel med fäste

19

1020 Tryckhjul för plogvajer

20

1021 Bricka

21

1022 Hållare för skrapnålar

22

1023 Låsmutter

23

1024 Skrapnålar

24

1025 Mutter

25

1026 Bricka

26

Internal Art.nr

