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Vi takker for den tillit De viser vårt firma med anskaffelse av dette produkt. 
Serigstad - transportør er et produkt som bygger på driftsikker og kjent teknolo-
gi. 

Produktet tilfredsstiller strenge krav til kvalitet.
Det oppnås høy driftssikkerhet og holdbarhet ved riktig montering, bruk og ved-
likehold. 

EL - styring for transportør er integert i styreskapet på Serigstad Eksact feeder.
Transportbelte kan benyttes i andre applikasjoner, men da kreves det eget sty-
reskap i tillegg.

Introduksjon

Advarsel, - sikkerhet 
først!

Ved bruk av automatisk foring-
sanlegg må  forskriftsmessig 
merking og sikring foretas.

Det anbefales at hele område  
sikres med fysiske stengsler, 
eller eletronisk overvåking som 
stopper anlegget hvis personer 
oppholder seg i nærhet. 

Anlegget er testet og 
CE-merket.

Utstyret er produsert og merket etter 
gjeldende sikkerhet og sunnhetskrav for 
EU-retningslinje 89/392/EØF.

Det er ett års garanti mot fabrikasjons og materielle feil
Vi håper imidlertid at produktet tilfredstiller dine behov
                                 Vennlig Hilsen:
                                             Serigstad Agri as.
                                                              Helge Njærheim 
                                                              Produktansvarlig
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E rklæ ring  om  sam svar

Vi: S erigs tad A gri A S
     P ostboks 25
     N -4341 B ryn e

E rklæ rer å  ha et spes ie lt ansvar for d isse p rodu ktene:

D e nne erk læ ring en om fatte r og tilsvarer d e vedtatte  og gru nnlegg ende sikkerhets - o g 
su nnhetskrav for EU -retn ings lin je  89/392/EØ F.

For å  sik re  riktig  saksgan g e r m askine n i sa m svar m ed følg ende ku nngjorte  norm er for 
E U -retn in gslin jer  og  for sikkerh ets- o g sunnh etsk rav :

S erigs tad  rundballeku tte r av  type R B K - F lexifeed , v are n r. 710 4680 - 83 og  71 04685  - 88 
sam t tilleggsutstyr, v are n r. 746 0036, 74600 37, 71 04610 , 74600 34, 74 60035  og  71042 01.

E N  292-1
E N  292-2
E N  294
pr. E N  1050

B ryn e d en 08/03 2 005

A rild  S kaaland
D a glig  lede r
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Sikkerhetsinstruks

                                   Advarsel ! 
Anlegget kan fjernstyres, og starte automatisk flere ganger pr. 
dag uten tilsyn !

Anlegget SKAL sikres:

Benytt vedlagte Varselskilt. Disse plasseres på dører, etc.

Åpent anlegg bør sikres med fysisk avsperring, eller elektron-
isk med brytere, etc. på inngangsdører som gjør at anlegget 
stopper hvis uvedkommende går inn i nærhet av utstyr.

Som ekstra sikkerhet er det montert varsel lyd i Eksact feeder 
skap, og lampe som starter å blinke før anlegget starter.

Les bruksanvisning!! Hold avstand til utstyr 
som er i drift !
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Transportbelte koples direkte inn i Exact - feeder sitt styreskap 
som leveres i  220 V eller 380 V utførelse.

For ekstern tilkopling gjennom annet styreskap, må eget motorvern koples til for 
å sikre motor.

Tilkopling

       

Motor transportør

   220V/ 380V anlegg                           Motorstørrelse                   Strømbehov Amp

2,2 Kw  8,�8 / �,�� 

            Anbefalt sikringstørrelse:                    Tilførsel:

      For 220/380 Volt anlegg  =  Min.  10 Amp           3 faser + Jord
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Nødstopp

Transportør: 
Man. = Manuell oppstart
     0 = Av
Auto  = Programmet styrer start og stopp

Grønn lampe = klar.
Strøm tilkoplet til skap

Rødt fast lys = Motorvern slått ut 
Tilbakestill motorvern i skap og trykk lampe for reset.

Rød blink lys = Sikkerhetfunksjon 1 eller 2 
1: Makstid kontinuerlig drift. 
2: Manglende signal fra transportør sensor. Feilsøk 
Reset ved trykk på  lampebryter. 

NB!
VED SERVICE - PÅ UTSTYRET+++, SKAL HOVEDSTRØMSBRYTER SLÅS AV 

HOVEDSTRØMSBRYTER

Anlegg: 
Man. = Manuell kontroll via styretablå
     0 = Av
Auto  = Programmet styrer start og stopp

Tilkopling
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                                              Tekniske data
                  Nedenfor illustreres modulene som kan inngå i ferdig produkt.
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Vinkel justerbar fra 0 - 45 grader
Angle adjustable from 0 - 45 degrees

Eksempel.
Viser den minste transportør, sammensatt av 3 moduler

NB! Anbefalt vinkel ved finsnittet kort masse er maks 
35 grader.

1. Bestem horisontal lengde:

1343,0 
Byggemål = 820

Endemodul

Skjøtemodul

Forlenget skjøtemodul

Midtseksjon

Horisontal lenge bestemmes av moduler vist ovenfor.
I praksis gir dette følgende tilgjengelige horisontal lengder:
2,191m, 4,581m, 5,401m, 6,971m, 7,791m, 9,361m, 10,181m, osv...

 

                                              Tekniske data
                                                     Bygg ditt transportbelte
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 Tekniske data
                      Eksempel 1
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 Tekniske data
                      Eksempel 2
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Følgende verktøy behøves:

A.  Boremaskin 
B.  10,5 - 11 mm bor
C.  90 Graders forsenker
D.  Fastnøkkler 17 og 19 mm 

NB !
De fleste skruer for sammenstilling består av M 10 låseskruer.
Det MÅ ALLTID benyttes 13 x 22mm skiver på alle M 10 skruer, i 
kombinasjon med låsemutter. 

Tips ved montasje av alle moduler! 
Ikke stram til bolter etc, før alle skruer er montert på plass, og vinkel 
/ stigning  på vinkelmodul er satt. 

Arbeids rekkefølge!
1. Følg anvisning, og monter alle moduler sammen.
2. Monter kjede med medbringere på plass. 
3. Stram kjede, eventuellt kapp av løkker på kjetting for optimal          
.    stramme lengde.  
4. Foreta nøye kontroll ( ved kabelarhjul ) på at kjetting løkker 
ikke er tvistet, og at kjedesveisene vender oppover ( ikke går ned i 
kabelarhjul).  Kontrollen foretas med steppvis frem kjøring av belte.
5. Senk ned alle kjedeskjermer til samme høyde, og stram til.
6. Monter inn plast skjermer i overganger.

Beltet skal nå være klar til bruk.

 Monteringsanvisning
                         - Verktøy og forberedelser
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1. 
Start med å montere   
bunnplate løst på plass med 4 
låseskruer.

2. 
Monter sideskjøt på utside av 
sideplater. 

Tips! 
Ikke stram til skruer for 
kjedeskjerm før bunnkjede 
med medbringere er montert.

3. Monter innvendig skjerm 
for skjøtestykke, samt 
kjedeskjerm.

4. 
Stram til bunnplate og sørg 
for at platen er plan med 
fjøler. Deretter resterende 
skruer. ( bortsett fra skruer til 
kjedeskjerm ) Kjedeskjerm

   Montering av skjøtemodul
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   Montering av vinkel ledd

1. 
Start med å sette inn 3 skruer 
for justerings spor. 

NB!
Benytt M 10 låseskruer.
Det SKAL benyttes 13 x 22mm 
skive på alle skruer, i 
kombinasjon med låsemutter.
med mutter montert utvendig. 

2.
Fest bunnplate ( merket rød)  
med 2 skruer. 
Platen skal være plan på 
oppside med fjøler.

3.
Sett løst inn hjelpeskruer 
for plateradie braketter 
for å holde deler på plass. 
Skruene skal senere erstattes 
med forsenkede skruer for 
slitelister. Dette gjøres etter at 
bandet er montert, og vinkel 
satt.

4.
Kontroller at skraper for 
plasthjul blir montert på rett 
side. Skal være som vist på 
bilde
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5.
Løft inntil ny seksjon, monter  skruer for 
vinkeljustering og fest teleskopisk bunnplate.
Påse at bunnplate er i plan med bord før tiltrekking.

6.
Bilde her viser utsnitt av hvordan sideplater  ligger an 
mot aksel. 

                FEIL

7.
Fordel vinkel ledd likt på 
begge plater.                            RETT = LIK VINKEL                 

8.
Ved negativt vinkeledd, monteres sideplater slik at 
juster - ruller peker nedover. Ellers er monterings 
prosedyren tilsvarende positiv vinkel ledd.

9.
Meget viktig at avskrapere for hjul er montert som 
illustrert på bilde.  
Pil illustrerer medbringerens under drift. 

   Montering av vinkel ledd

Avskraper plassering 
i forhold til drifts - 
retning på medbringere

Juster ruller
Avskraper plassering 
i forhold til drifts - 
retning på medbringere
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   Montering av stativ

1. 
Tilpass lengde på vertikale bein. 
Monter dem på innsiden av føttene
til transportørens bein. 

Påse at bein monteres helt vertikalt

2. 
Monter tverrstøtter i vertikale bein 
som vist på bilde.  

3.
Monter senterskrue for kryss stag.

Deretter bores huller for kryssstag i 
vertikale bein. Monter stag som vist 
på tegning
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  Montering av slitelister

1. 
Når vinkel er bestemt kan 
sideplater låses med tiltrekking 
av boltene. 

Påse at vinkelplate ”sentreres” 
med tilsvarende lik vinkel 
mellom sideplater på kvar side. 
Ref pkt. 6 side 15

2.
Begynn montering av slitelister på bakre bunn transportør. Plastlister legges inntil 
bakplate. Det monteres minimum 4 skruer i kvar lengde. 
Merk av og bor hull i slitelist som vist på tegning.

Slitelist
Trebord

Bakplate skal justeres plant med slitelister

Etter merking bores hull i slitelist 
som vist her. Hull forsenkes, slik at 
skruhode kommer plan med slitelist.
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Montering av slitelister
3.
Merk og bor 4 nye huller i 
slitelist for vinkel ledd. Det er 
viktig at listens ender festes.

Klem list ned slik at listen 
følger radie i plate før boring 
av hull 2 og 3

1

2
3

4

4.
Lister avsluttes ved å kappe 
ender som vist på bilde. 
                                                   Merk hull, bor, forsenk 
                                                   og monter alle lister
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Montering av medbringere

NB!
Kjede sammenføyning / 
sveis MÅ vende oppover!
Vær nye å sjekk at 
kjedelengder ikke tvistes
mellom medbringere.

1.
Start med å legge 
kjedelengder rundt 
kabelarhjul

2. 
Kople kjedelengder 
sammen med medbringere.
For enklere 
tilkoplingaksess, vris 
medbringer ca 45 grader 
på tvers av transportør, 
og kjedelengder tres på. 
Hold deretter strekk på 
sammenkoplet kjede for å 
unngå at løkker detter ut av 
medbringere.
 

3.
Legg en medbinger rett 
under hjul i knekk, og senk 
hjulene på begge sider, 
slik at medbringer følger 
bunnplate. 

4.
Fullfør sammenkopling, og 
ev. kapp av noen løkker for 
best fremtidig stramming

Justering av ruller ved positiv 
vinkelledd
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Stramming av bunnbelte

Strammeskala

Max stramming = Fjær komprimert paralell med 
ende på strammeskala.

Min. stramming = stram opp kjede

Kjede vil strekke seg en del de 20 første timer
Etterstram ved behov.

Rød strek illustrerer gjenværende stramme område 
før nedkorting av kjede løkker må utføres!

Kontroller og etterstram kjede etter 100 timers intervall!

Induktive 
sensor på kvar 
side overvåker 
og stopper 
transportør om 
stramming er 
nødvendig, eller 
om feil på belte 
skulle oppstå.
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Sluttmontasje og igangkjøring

1. 
Etter oppstramming anbefales 
det en steppvis testkjøring, 
minst en runde for kontroll. 

2.
Er alt ok, kan en senke 
kjedelister. Listene skal ha en 
klaring til medbringerne på 
ca. 5 millimeter.

3.
Når plastskjermer i vinkelledd 
monteres, påse at ”skjermene 
overlappes i korrekt 
rekkefølge, slik at ingen 
kanter kommer mot gress 
strøm.

Eksempel:
1.Kjedeskjerm ytterst

2. Plast skjerm på bakside av 
Kjedeskjerm, men på 
fremside av 2.plastskjerm

3. plastskjerm på utside av 
kjedeskjerm 
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                                        Vedlikehold 

Smørepunkter 20 timers intervall

Sjekk at fjær ende ligger innenfor område i strammeskala.  
Etterstram etter 20 timer drift, deretter ved ca. 100 timers intervall.

Bildet her viser at fjær ende er utenfor angitt strammeskala. 
Hvis sensorer for er tilkoplet, dekterer de fjæren, og bandet stopper.

Induktiv sensor
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Delplansje
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Delplansje



Rev. 1. 2011  Page 2�

Delplansje
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Delplansje
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Delplansje
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   Delplansje
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   Delplansje
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   Delplansje
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   Delplansje
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   Delplansje
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   Delplansje
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Factory adress: 
            Serigstad Agri as.
            Vardheiveien �0.  
            ���0 Bryne 
            Norway
           
            Tel: + �� �1 �� 21 00
            Fax: + �� �1 �� 21 01

                               Internet: WWW. Serigstad. no

Kontakt

Forhandler


