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CROMAR

Hälsa och säkerhet
Denna handbok innehåller instruktioner som är avsedda för användarens dagliga arbete med  
utrustningen.

Denna handbok måste alltid finnas tillgänglig för den eller de person(er) som arbetar med utrustningen.

Det är viktigt att säkerställa att:

 •   Handboken och andra tillämpliga dokument finns tillgängliga under hela utrustningens livslängd

 •   Handboken och andra tillämpliga dokument ingår som en del av utrustningen

 •   Denna handbok lämnas vidare till andra personer som använder utrustningen

 •   Handboken uppdateras om något läggs till eller ändras på utrustningen

 •   Denna handbok beskriver de metoder som ska tillämpas vid användning av utrustningen.

Säkerhetskod
 •   Innan du börjar använda utrustningen och utför underhåll eller service på den ska du läsa  

igenom alla tillämpliga delar av instruktionerna.

 •   Utgå från att all elektrisk utrustning är strömförande.

 •   Utgå från att alla slangar och rörledningar är trycksatta.

 •   När service och underhåll ska utföras på utrustningen/maskinen måste du först säkerställa att 
strömförsörjningen är frånkopplad och att trycket i rör och slangar frigörs på ett kontrollerat sätt.

 •   Service och underhåll får endast utföras av behörig service- och underhållspersonal.

 •   Endast reservdelar som godkänts av Frederick Crowther & Son Ltd får användas.

 •   Innan du startar maskinen måste du kontrollera att den är korrekt monterad och installerad i 
enlighet med instruktionerna.

 •   Använd endast maskinen för det den är avsedd för.

 •   Om onormala vibrationer eller ljud förekommer ska du stänga av maskinen och konsultera 
handboken.

 •   Elektriska installationer får endast utföras av behörig elektriker.

 •   Behållare måste tömmas på skärvätska innan de lyfts.
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1. Lamelltransportör

Endast för illustration

1.1 Transport
 Allmänt
  Spåntransportörer får endast flyttas av utbildad personal som har förarkompetens  

för gaffeltruck och kran.

  Uppehåll dig aldrig under maskinen när den är i rörelse! Illustrationerna på denna sida 
ska ses som exempel. Använd alltid den medföljande lyft- och transportutrustningen.

1.1.1 Med gaffeltruck
  Transport får endast ske på den originalträpall som medföljer. 

  Kontrollera att utrustningen sitter ordentligt fast, så att den inte kan falla av  
eller halka omkring.

1.1.2 Med kran
  Lyft i de befintliga lyftpunkterna.

  Obs! Nettovikten framgår på märkplåten som sitter på transportörens hölje.

1.1.3 Där så är tillämpligt är transportörerna försedda med hjul, vilket är till hjälp vid  
 positionering.
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1.2 Installation
 Möjliga risker
1.2.1  Transportörens tömningsområde. Detta område är en farozon. Händer får aldrig 

placeras vid tömningsöppningen. Om du behöver komma åt detta område måste 
du först kontrollera att transportören är stoppad, antingen genom elektrisk isolering 
med hjälp av en brytare som sitter nära motorn eller genom att sladden dragits ut.  
Du måste även säkerställa att den inte kan startas om oavsiktligt förrän höljet har  
satts tillbaka. 

  Endast behörig personal får arbeta med denna elektriska utrustning.

1.2.2  Vi rekommenderar inte att man står på transportbandet. Om det krävs i en 
nödsituation kan man stå på bandet, förutsatt att transportören är stoppad, elektriskt 
isolerad och inte kan startas om oavsiktligt.

1.2.3  Var noga med att förhindra att stångändar, komponenter, verktygsutrustning 
eller handverktyg faller ned i transportören. Detta kan orsaka allvarliga skador på 
transportbandet och transportörens hölje. Om något av ovannämnda föremål skulle 
falla ned innanför transportörens hölje måste du stoppa transportören och maskinen 
och genast ta bort föremålet.

1.2.4 Spåntömning
  Använd aldrig maskinen utan att ha en uppsamlingsbehållare för spån på plats.  

Låt aldrig behållaren bli överfull så att spån åker in i transportören igen. På platser  
där slutanvändarförhållandena är sådana att heta spån kan komma ut ur transportören 
måste operatören uppmärksammas på denna risk.

1.2.5 Returände
  Det är möjligt att, för underhållssyften, köra transportören i motsatt riktning. Detta 

innebär dock att en farozon uppstår mellan transportbandet och höljets öppning.

1.2.6  Styrenheter
 Inbyggda i överordnade maskinstyrenheter
  Transportören ska alltid vara igång under skärmanövrar. Vid automatiska stopp på 

grund av spärrar och liknande måste transportören av säkerhetsskäl startas om när 
skärningen återupptas. Det är mycket viktigt att transportörens motor går att isolera 
med antingen en flerstiftskontakt och ett uttag eller ett frånkopplingsdon inne i motorns 
strömkabel.
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1.2.7  Styrning av transportören
 Välj ”Framåt” 1 för att köra transportören i driftläget.

  Vi rekommenderar att transportören körs kontinuerligt under ett helt skift och att den 
tillåts rensa bort allt spån innan den stoppas.

 

 •  Välj ”0” för att stoppa transportören

 •   För att köra transportören i motsatt riktning väljer du pausfunktionen för körning, 
joggning i motsatt riktning 2. Detta läge ska endast användas om något fastnat 
eller i samband med underhåll

 •   Om du behöver återställa transportören efter ett nödstopp frigör du 
nödstoppsknappen.

1.2.8  Riktning i driftläget
 

0 Stopp

1 Framåt
2 Jogga i 

motsatt riktning

Nödstopp
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1.2.9  Användning – spåntillämpningar
  Typ av spån – vi rekommenderar att spån produceras i flisform om så är möjligt. Yvigt 

eller krusigt spån bör undvikas eftersom det är svårt att transportera och orsakar 
blockeringar i transportören. För att förhindra detta kan man i de flesta tillämpningar 
ha med en flisbrytare i verktygsuppsättningen eller lägga in en ”hackande” rörelse i 
CNC-programmet.

Spånhanteringskapacitet

Lamelltransportör

Material Stål Gjutjärn Aluminium Mässing

Typ av transportör L    M   S   Yvigt Liten       Mellanstor Liten       Mellanstor Liten       Mellanstor

Lamell  ✓  ✓   ✓    ✓   ✗         ✓     ✓          ✓    ✗        ✓

Små flisor upp till 5 mm. Medelstora flisor upp till 15 mm. Stora flisor upp till 15 mm.

1.2.10   Transportörer i kylvätsketankar har inget tättslutande hölje, men är i stället försedda 
med spår för tömning som ofta är placerade i sidofack, så att kylvätskan och spånen 
hålls åtskilda och återcirkulation in i förvaringstanken kan ske.

1.2.11   Transportörer som används som en inbyggd kylvätsketank är försedda med ett 
läckagefritt hölje där kylvätskan förvaras. En avtappningsventil är inbyggd för att 
underlätta tömning.

1.2.12   Om kylvätskepumpar är installerade skyddas dessa av nätfilterhållare eller en nätkorg 
som förhindrar att partiklar tränger in i pumphjulet.

1.2.13   Vilken typ av kylvätska som används är slutanvändarens eget ansvar och kan inte 
åläggas leverantören av transportören. All information om kylvätskan finns därmed  
i kylvätskeleverantörens materialsäkerhetsdatablad.
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1.3 Mekaniskt
  Transportören ska placeras i driftposition och, om tillämpligt, fästas vid 

maskinkroppen. Skruvarna eller hjulen som sitter längst ned på benen ska justeras  
så att de fungerar som stöd för transportören när den är i driftposition.

  Om lösa spånrör medföljer ska dessa monteras inne i maskinen för att maximera 
spånansamlingen på transportören.

1.4 Elektriskt
  Transportörer med medföljande styrenheter
  När styrenheter är monterade på transportören är de vanligtvis placerade på den del 

där transportörens hölje lutar uppåt. Styrenheterna består av en roterande omkopplare 
med tre lägen: ”stäng av mittendelen”, ”framåtkörning” och ”jogga i motsatt riktning”, 
samt i vissa fall en nödstoppsknapp med spärrfunktion.

  Obs! Transportörer med utlopp bakåt är dessutom utrustade med en ljudsignal som 
varnar vid start samt en funktion för fördröjd start av transportören.

  Motorn har i förväg anslutits till styrboxen, se bild 2. Dessutom är en anslutningskabel 
med fyra kärnor (trefaskabel och jordkabel) i lämplig längd ansluten till styrboxen för 
anslutning till maskinens strömförsörjning. En kontakt är monterad för att uppfylla 
specifika behov. Extra kablar kan också läggas till för att uppfylla specifika behov.  
Titta ALLTID på kabelschemat och kontrollera att transportören är kompatibel med  
den strömförsörjning som krävs.

 Bild 2.

 

  

 - Anslutning  
  230 V

Y - Anslutning  
  400 V
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 Transportörer utan medföljande styrenheter
  Transportörens drivmotor ska anslutas från lämpliga överordnade maskinstyrenheter 

med en kabel med fyra kärnor. Kabeln ska vara av en storlek som överensstämmer 
med märkströmmen. Trefaskabeln ansluts till plintarna U1, V1 och W1 i motorns 
plintbox i de alternativa konfigurationerna enligt ovan i bild 2, och jordkabeln till 
jordplinten. Maskinstyrenheterna måste inkludera följande grundläggande funktioner: 
Styrenheter för ”start” och ”stopp” i framåtriktning. Pausfunktion för körning i motsatt 
riktning samt kontaktorer och överbelastningsinställningar som överensstämmer med 
märkströmmen. En spärrfunktion i maskinens åtkomstlucka gör att transportören 
stoppas när luckan öppnas. Alla kablar och anslutningar ska uppfylla kraven i de 
senaste harmoniserade europeiska standarderna eller IEEE-reglerna.

1.5 Underhåll
  På transportörens hölje sitter en märkplåt där modellnummer, ordernummer, 

serienummer, delnummer och enhetens vikt anges.

 Bullernivå: överskrider inte 60 Dba vid 1 M

1.5.1   Vi rekommenderar att en inspektion genomförs var tredje månad. Om slitna eller 
trasiga delar byts ut i god tid håller transportören längre.

1.5.2   Innan underhåll utförs på spåntransportören måste strömkällan isoleras, antingen 
genom att kontakten dras ut eller med hjälp av ett separat frånkopplingsdon. 
Säkerställ att strömmen inte automatiskt kan slås på igen medan underhåll pågår.

1.5.3   Transportbandets spänning och kedjespänningen är fabriksinställda och ska 
kontrolleras efter cirka 200 timmars användning. Vid behov ska de justeras i enlighet 
med instruktionerna i avsnitt 1.5.11.

1.5.4   Eventuella lösa eller justerbara rör i spånuppsamlingsområdet ska monteras och 
ställas in så att inga glipor förekommer mellan dem och maskinväggen och därefter 
säkras så att de sitter ordentligt på plats.

1.5.5   Kontrollera att överbelastningsnivån är angiven i maskinens elskåp och anpassad 
efter transportörmotorns maximala belastningsström.

1.5.6   Reservdelar. Om några funderingar uppstår – kontakta Frederick Crowther & Son Ltd. 
Uppge serie- och delnummer. Dessa finns angivna på transportörhöljets märkplåt.
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1.5.7  Växellåda
  Varje enhet är fylld med rätt mängd och typ av olja och ska inte behöva kontrolleras.

Bild 6
Lyfter med 2 mm

1.5.8  Axellager
  Drivaxellager och returaxellager är förslutna under hela sin livslängd och ska inte 

behöva kontrolleras.

1.5.9  Band
  Bandets lameller smörjs vid tillverkning och hålls sedan smörjda med vanlig skärolja. 

Vid torrbearbetning under långa perioder rekommenderas användning av en lätt 
maskinolja som penslas på. Detta bör göras ungefär var 200:e drifttimme.

1.5.10 Kedjor
  En lätt smörjolja som kan tränga in i kedjelederna (SAE 20/50) ska appliceras med 

en borste eller oljekanna var 100:e drifttimme. Smörjmedel i sprayflaska kan också 
användas.

1.5.11  Transportband
  Transportbandets spänning justeras före leverans från fabriken. När transportören har 

körts i cirka 200 timmar ska spänningen kontrolleras på nytt. Bandspänningen justeras 
med hjälp av pinnbultarna som är fästa vid stötdämparlagren, som ofta är placerade 
vid drivänden. Se till att bandspänningen är densamma på bägge sidor. Rätt spänning 
har uppnåtts när bandet lyfter 2 mm i den öppna, horisontella delen (se bild 6)
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1.5.12   Borttagning av transportbandet 
  

  Lamelltransportör
  Transportörens kedjor är sammanfogade – se bild 

7. Det innebär tre svetsfogar på varje lamell. När 
bandet ska tas ut ur höljet ska det delas vid denna 
kedjefog. Fogen ska passas in mot spänningsspåret 
vid drivänden (bild 8a) eller där ett löst ändlock sitter 
på returänden. (Bild 8b)

 Proceduren för delning av bandet ser ut som  
 följer (se bild 9):

 1. Gör bandet helt spänningslöst. 
 2.  Slipa ned svetsfogarna på hållarbrickorna 

på transportörens drivände (vissa 
specialtransportörer är utrustade med lösa 
brickor och saxsprintar).

 3.  Dra ut tapparna som sitter på icke-drivänden  
och ta bort lösa lameller.

 4.   Ta bort den yttre länken från kedjan på båda 
sidor (skjutpassning på de ihåliga lagertapparna).

 5.  Lyft ut kedjorna ur kuggarna och ta bort de 
inre länkarna tillsammans med de ihåliga 
lagertapparna mot mitten av bandet. Bandet  
och kedjan är nu delade och kan tas bort.

 6.   Sätt tillbaka tapparna i de öppna länkarnas  
ändar så att sidoplåtarna för kedjorna sitter kvar.

Bild 8B
Returände

Sammanfogad 
länk

Logo 

Bild 7

Sammanfogad 
länk

Åtkomst härDrivände

Bild 8A

Bild 9

2

4 4

2

5 35

DRIVÄNDE



CROMAR

Sida 236

  Så här tar du ut bandet ur höljet: Dra ut bandet i den riktning som visas i bild 10.

 Bild 10

    

1.5.13 Byte av transportbandet
  Trä hela bandet in under hjulet och in i höljet ovanpå gejderna, som på bilden.

 Bild 11

    

    

    

 

  För tillbaka bandet över hjulen vid den andra änden, upp på gejderna och tryck tillbaka 
bandet till startpunkten.

  Sätt ihop fogarna igen. Utför proceduren i 1.5.12 i omvänd ordning och spänn bandet 
igen i enlighet med 1.5.11.

1.5.14 Ta bort transportbandet om bandet har fastnat
  Om ett band fastnar och man inte kan komma åt foglänken måste man dela bandet 

vid en av åtkomstpunkterna genom att ta bort tapparna på samma sätt som beskrivs i 
1.5.12, tapparna 2 och 3 samt skära genom kedjelänkarna på bägge sidor om bandet.

  Två nya anslutningslänkar krävs för att sätta ihop kedjorna igen. Dessa kan fås från 
Frederick Crowther & Son Ltd.

 Fortsätt sedan enligt 1.5.13.
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1.5.15  Rengöring av transportören
  För att förlänga transportörens och höljets livslängd när kylvätska och kraftig 

kontaminering av kylvätskan förekommer är det mycket viktigt att man rengör 
transportörens hölje enligt regelbundna intervall, för att på så vis förhindra ansamling 
av spån som så småningom blockerar höljet. Det är oerhört viktigt att man alltid bär 
lämpliga handskar vid rengöring av transportörer eller hantering av spån.

  Inför rengöring ska transportören stoppas och isoleras. Trasor ska läggas in i 
mellanrummet mellan transportörens hölje och bandet nedanför tömningsdelen  
där bandet går in i höljet igen. Se bild 14.

  Starta transportören i framåtkörningsriktningen så att transportören rör sig några  
steg och trasorna trycks in i höljet. Fortsätt köra tills trasorna och spån som ansamlats 
kommer ut genom tömningsdelen.

 Bild 14

 

Trasor
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Artikelnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Beskrivning

Transportör

Övre skydd

Skydd för lutande del

Justerbart ben

Drivanordning

Motorns växellåda

Returände

Band

 Lamelltyp – sidodrift

 
2

3

6

4

5

8

1

7
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1.6 Felsökning
 VARNING!
  Innan korrigerande åtgärder vidtas måste transportören stängas av och isoleras 

elektriskt.

  Underhåll och reparationer som har med elektricitet att göra får endast utföras av 
behöriga elektriker.

Problem 

1.6.1

Transportören startar inte.

Löst sittande kabel. 

Överbelastningslarm utlöst.

Transportören är igensatt. 

Frånkopplingsdonet står på 
”off”.

Symptom Åtgärd
Kontrollera alla 
kabelanslutningar. 

Återställ överbelastningen.

Ta bort hinder och 
blockeringar.

Ställ frånkopplingsdonet i 
”ON”-läge.

1.6.2

Transportörens motor startar, 
bandet rör sig inte.

1.6.3

Transportören hackar och 
halkar då och då.

1.6.4

Motorn överhettas.

Transportören är igensatt.

Överbelastning av bandet – 
för stor spånansamling eller 
solida främmande föremål 
mellan bandet och höljet.

Ta bort hinder och 
blockeringar.

Rensa i det igensatta området.

Överbelastningsinställning.

Fasfel i motorn.

Transportören är igensatt eller 
överbelastad.

Kontrollera 
överbelastningsinställningen 
så att den överensstämmer 
med motorns märkström.
Kontrollera om någon 
kabelanslutning sitter löst.

Rensa i det igensatta 
området. (Blockeringen 
kan hävas genom att 
transportören körs i motsatt 
riktning.)




