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Godskontroll
Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att 
emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella skador och saknat 
material på fraktsedeln och anmäl till transportbolaget och oss. När godset 
är uppackat, se till att leveransen är komplett. Material som befinnes felaktigt 
får inte monteras.

Garanti
2 års fabriksgaranti lämnas från leveransdagen för samtliga modeller av 
Skandia Elevator AB:s maskiner. En förutsättning för att garantin ska gälla, 
och eventuella ersättningar utgå, är att Skandia Elevator AB kontaktas och 
en överenskommelse träffas mellan kund och Skandia Elevator AB om 
hur eventuellt fel ska åtgärdas. Garantin gäller för delar som skadats eller 
gått sönder p.g.a. konstruktions- eller tillverkningsfel. Fel och skador som 
förorsakats av felaktig montering, felaktigt användande eller brist på skötsel 
omfattas inte av garantin.

CE-märke
CE-märket är placerat på drivdelens transmissionssida och är ett bevis på 
att maskinen är tillverkad enligt EU:s maskindirektiv och uppfyller kraven på 
säkerhet. På CE-märket finns uppgifter om tillverkningsår, modellbeteckning 
och ordernummer. Ange alltid ordernummer vid reklamation eller beställning 
av reservdelar.

EG-försäkran
Skandia Elevator AB
Arentorp
S-53494 Vara
SWEDEN

försäkrar under eget ansvar att produkten:

KTIS
ordernummer:

.............................................................................................................................................................................

som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med Rådets 
direktiv av den 29 december 2009 angående inbördes närmande av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande maskiner, 2006/42/EG.

Om inte annat anges på CE-märket, är produkten tillverkad i enlighet med  
EU:s maskindirektiv och klassificerad som Kategori II 0D/0D. 

Vara 2009 12 29

Joakim Larsson, VD
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Tack för att du valde Skandia Elevator!
För att din transportutrustning ska fungera ordentligt krävs att den monteras 
korrekt och sköts noggrant. Denna monteringsanvisning samt den separata 
skötselanvisningen måste följas för att vår garanti ska gälla.

Vi hoppas att du får glädje av din Skandia transportutrustning i lång tid 
framöver.

SKANDIA ELEVATOR – KTIS

Innehåll



Delar Pos.
Drivdel 1
Vinkelkuggväxelmotor 2
Centrumutloppskors 3
Transportsektion 4
Framdrivningsdel 5
Rotationsbrytare 6
Säkerhetsdekaler DEK X X X X
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Ägaren av transportutrustningen ansvarar för att denna monteringsanvisning 
alltid finns tillgänglig för ansvariga montörer, elektriker, skötsel- och 
drifttekniker. 

Felaktigt monteringsförfarande och/eller handhavande kan leda till 
personskador eller skador på transportutrustningen och/eller annan 
utrustning. Det kan också leda till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

Läs monteringsanvisningen noggrant innan montering, elanslutning, skötsel 
eller drift påbörjas. Om någon del av dessa instruktioner är svåra att förstå 
vänligen kontakta din återförsäljare för hjälp.

Säkerhetsinformation presenteras och tolkas på följande sätt:

!  VARNING!
Om instruktionerna i en varnings-text inte följs kan det leda till allvarliga 
eller livshotande personskador.

!  VIKTIGT!
Om instruktionerna i en viktigt-text inte följs kan det leda till skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda 
till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

OBS! En obs-text innehåller information som förenklar monteringsförfarandet. 

Allmänt

!  VARNING!
• Säkerställ att de som ansvarar för montering, elanslutning, skötsel 

och drift av transportutrustningen har läst och förstått instruktionerna 
och säkerhetsinformationen.

• Använd skyddshandskar, bygghjälm, skor med stålhätta, hörselkåpor, 
skyddsglasögon samt signalfärgad reflexväst vid montering, 
elanslutning, skötsel och drift av transportutrustningen. 
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!  VARNING!
• Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behörig elektriker. För instruktioner 

se den separata anslutningsanvisningen för elektronik.

• Arbetsströmbrytare ska vara fast monterade och placerade så att de är lätt åtkomliga 
när skötselarbete ska utföras.

!  VARNING! 
Läs den separata skötselanvisningen innan maskinen tas i drift.

!  VIKTIGT!
• Vid kortslutning säkerställ att den elektriska utrustningen fungerar innan fortsatt drift.

• Säkerställ att den elektriska utrustningen hålls fri från smuts, damm, väta och 
elektrostatisk laddning.

• Maskinen är inte konstruerad för att stå eller gå på.

!  VARNING!
• Stoppa maskinen och bryt strömmen innan någon typ av monterings-, elanslutnings- 

eller skötselarbete ska utföras.

• Maskinen får inte startas utan att tak, luckor, kupor, skydd och anslutningar är 
monterade på sådant sätt att de bara kan öppnas med verktyg.

• Svepertransportörens transportörkedja och framdrivningshjul är av funktionsmässiga 
skäl inte helt inbyggda. Vistas inte i närheten av maskinen medan den är igång.

• Silons centrum- och mellanutloppskupor är av funktionsmässiga skäl inte skyddade. 
Vistas inte i närheten av utloppskuporna när maskinen är igång och säkerställ att 
mellanutloppspjällen är stängda förutom vid friläggningen av maskinen.

• Säkerställ att alla utloppsspjäll är helt stängda innan fyllning av silo påbörjas. OBS! 
För att undvika att damm och lättare material samlas nederst i silon och riskerar 
att sätta igen centrumutloppet under lagringstiden, kör runt lite spannmål genom 
centrumutloppet efter att en del av silon är fylld.

• Säkerställ att silotömning sker säkert utan risk för att silon ska tippa av snedbelastning. 
Töm först allt spannmål/granulat via centruminloppet och öppna därefter 
mellaninloppen för att frilägga maskinen. Stäng mellanutloppen direkt efter friläggning 
och säkerställ att ingen obehörig kan öppna dem vid fel tillfälle. 

• Anslutningarna till bottentransportören ska vara fast monterade och helt förslutna.

• Den roterande drivaxel är delvis exponerad mellan vinkelkuggväxelmotorn och drivdelen.

Elanslutning

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

• Säkerställ att rotationsvakten är inkopplad vid drift. 

Skötsel
Bristande skötsel kan leda till personskador eller skador på transportutrustningen och/eller 
annan utrustning. Det kan också leda till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

Felaktigt elanslutning kan leda till personskador eller skador på transportutrustningen och/
eller annan utrustning. Det kan också leda till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning. 
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Säkerhetsdekaler
!  VARNING!

Maskinen är vid leverans försedd med säkerhetsdekaler. Dessa får inte tas bort 
eller förvanskas. Om en säkerhetsdekal blir skadad beställ en ny kostnadsfri dekal 
från Skandia Elevator AB. Ange dekalens artikelnummer. Se nedan avsnitt och 
föregående kapitel maskinöversikt.

Det finns säkerhetsdekaler för:
- Påbud (vit symbol mot rund blå bakgrund).
- Förbud (svart överstruken symbol mot rund vit bakgrund kantad med rött).
- Varning (svart symbol mot trekantig gul bakgrund kantad med svart).

Följande säkerhetsdekaler kan förekomma på Skandia Elevators maskiner:

Artikelnummer/Säkerhetsdekal
För placering se kapitlet" Maskinöversikt".

Skriftlig betydelse

DEK3090 Läs avsnittet "Backspärr" i elevatorns 
monteringsanvisning innan motorn 
provstartas första gången.

DEK3100 Förbjudet att ställa fördelaren med 
motorsidan nedåt.

DEK3140 Förbjudet att ändra inställningar och/
eller utrustning.

DEK3030 Varning transportörkedja!

DEK3060 Varning skoprem!

!  VARNING!
För alla säkerhetsdekaler gäller att påbudet, förbudet eller varningen ska beaktas 
annars kan det leda till allvarliga eller livshotande personskador. 
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DEK3040 Varning kedjetransmisson!

DEK3050 Varning remtransmission!

DEK3070 Varning roterande drivaxel transportör!

DEK3080 Varning roterande drivaxel elevator!

Varning rörlig maskindel!

DEK3010 Varning dammexplosion!

DEK3130 Varning maximalt 2 personer = 200 kg 
/ 440 lbs får vistas på plattform och 
stegar samtidigt!

SKANDIA ELEVATOR – DEK3040

SKANDIA ELEVATOR – DEK3070

SKANDIA ELEVATOR – DEK3080

SKANDIA ELEVATOR – DEK3050

SKANDIA ELEVATOR – DEK3125

SKANDIA ELEVATOR - DEK3010

SKANDIA ELEVATOR – DEK3130

MAX

 200  440 /= kg lb

SKANDIA ELEVATOR – DEK3120 SKANDIA ELEVATOR – DEK3110

DEK3110DEK3120

DEK3125
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!  VIKTIGT!
Säkerställ att centrum- och mellanutloppskupor stagas upp underifrån 
om de monteras i luftningsgolv.

Transportören monteras ihop på plats i silon. 

OBS! Beroende på typen av silogolv monteras centrumkupan före eller efter 
att svepertransportörens centrumutloppskors (A) monteras. 

!  VIKTIGT!
Maskinen ska ha mellan 100-250 mm avstånd från sig siloväggen.

100-250 mm
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Höjdjusteringsshims och kabelgenomföring 
Beroende på centrumutloppskupans typ följer höjdjusteringsshims för 
montering av maskinen med på lite olika sätt. Förbered enligt följande: 

Centrumutloppskupa för betonggolv

1.
Ta bort shimsen, B1-B8 och skruvförband (D1-D4) från det fasta 
centrumutloppskorset (A). OBS! Shimsen behövs normalt inte vid 
monteringen men kan användas för att justera höjden på maskinen om det 
behövs. Oanvända shims sparas för eventuella efterjusteringar.

2.
Gör kabeldragning genom centrumutloppskorsets centrum via något av hålen 
(C) som finns på två av sidorna i centrumutloppskupan.

A

B1-B8

C
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Centrumutloppskupa som en centruminloppskupa i KTBU

1.
Skruva loss lucka (C1) från det fasta centrumutloppskorset (A) och ta ut 
shimsen (B1-4). OBS! Shimsen behövs normalt inte vid monteringen men 
kan användas för att justera höjden på maskinen om det behövs. Oanvända 
shims läggs tillbaka i centrumutloppskorset för eventuella efterjusteringar.
Muttrar (D1-4) för monteringen av maskinen samt klämplåtar och skruv för 
montering av kupan i luftningsgolvet ingår i en skruvsats som kommer med 
centruminloppssektionen.

2.
Gör kabeldragning genom centrumutloppskorsets centrum via något av hålen 
under luckorna C1-2 i centruminloppskorset. 

B1-4

A

C1

D1-4

C2
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E

A

D1

D3

D4

2.
Montera centrumutloppskorset (A) i centrumutloppskupan (E) med 
skruvförband (D1-D4).

D2

A

B1-B44

C3

D2C1 C2
D1

D3D4

Centrumutloppskupa för lufningsgolv i silo 

1.
Ta bort shims, B1-B44, kabelskydd C1-C3 och skruvförband (D1-D4) 
från centrumutloppskorset (A).OBS! Shimsen behövs normalt inte vid 
monteringen men kan användas för att justera höjden på maskinen om det 
behövs. Oanvända shims ska sättas tillbaka under korset vid monteringen. 
Monteringsskruven är anpassad efter tjockleken som shimsen bygger. 
Samtidigt finns shimsen på plats för eventuella efterjusteringar.

3.
Gör kabeldragning genom centrumutloppskorsets centrum via undersidan av  
centrumutloppskorset. OBS! För återmontering av kabelskydd C1-C3 se sista 
kapitlet, ”Montering/placering elanslutningskomponenter”.
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!  VIKTIGT!
Använd endast rekommenderade utlopps- och anslutningsdetaljer.

Anslutning av centrum- och mellanutloppskupor till 
efterföljande maskin
Anslut centrum- och mellanutloppskupor till efterföljande maskins enligt dess 
monteringsanvisning .

!  VARNING!
• Svepertransportörens transportörkedja och framdrivningshjul är av 

funktionsmässiga skäl inte helt inbyggda. Vistas inte i närheten av 
maskinen medan den är igång.

• Anslutningarna till bottentransportören ska vara fast monterade och 
helt förslutna.
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!  VIKTIGT!
Säkerställ att maskindelarna monteras i en rät linje och att de inte blir 
vridna. Palla upp maskindelarna till samma nivå och växeldra skruvarna 
i skarvarna.

1-I.
Montera drivdelen (A) i centrumutloppskorset. Höjden (h) på drivdelen över 
silogolvet kan om det behövs justeras med shimsen (B) (antal och form 
beror på utloppskupans typ) på ovansidan av centrumutloppskorsets (C1) 
centrumplatta (C2). 

!  VIKTIGT!
Oanvända shims (B1-B44) ska monteras tillbaka på undersidan av 
centrumutloppskorset om de satt där vid leverans. Monteringsskruven 
är anpassad efter tjockleken som shimsen bygger. 

1-II. 
Justera höjden på stödhjulet (D) med de justerbara skruvarna (E1-E5). 

!  VIKTIGT!
Se till att drivdelen blir horisontell över kortsidan.

I.

 

II.

B1-B44

C1C2

D
E1-E5

A

A

h

B
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2.
Ta bort tak (F) och skarvdelar (G-I) från alla maskindelar. Ta bort stagskenor 
(J) ur transportsektionerna (K) och framdrivningsdelen (L).

siloradie

X 

K1+K2+...

K1 K2

3-I.
Placera ut framdrivningsdelen (L) intill siloväggen i en rak centrumlinje från 
drivdelen.

!  VIKTIGT!
Maskinen ska ha mellan 100-250 mm avstånd från sig siloväggen.

3-II.  
Räkna ut hur lång X-delen av maskinen (se bilden nedan) får vara och hur 
mycket framdrivningsdelen (L) eventuellt måste kortas av. Avkortningen kan 
göras i steg om 50 mm från 1750 (levereras i full längd) till max 1500 mm.

100-250 mm

1750 mm1000 mm

 Max. - 250 mm (i steg om 50)

F

I

J

G

H

L

360 mm

L

K
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4. 
OBS! Montering av utloppsspjäll görs lättast innan transportören monteras 
ihop. 

4-I.  
Lossa delar (M1-3 ,N-0) och skruvförband enligt bild. Skjut in den 
justerbara transportsektionsbiten (L1) de antal mm i steg om 50 som 
framdrivningsdelen ska kortas. Kapa shims (M1-M3) och borstlist (N) till rätt 
längd.

4-II.
Kläm ihop den kapade änden på borstlisten. Borra nya hål och återmontera 
delar (M1-3,N-0) och skruvförband enligt bild.

N

M1-3

O

I.

II.

L1

  

   

  

   

N

M1-3

O
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5.
Montera ihop maskindelarna (A, K1-2, L) med skarvdetaljer (H, I) 
skruvförband och stagskenor (J) enligt bild.

!  VIKTIGT!
Säkerställ att maskindelarna monteras i en rät linje och att de inte blir 
vridna. Palla upp maskindelarna till samma nivå och växeldra skruvarna 
i skarvarna.

I

J
H

L

A

K2

K1

K2

L

L

K2

M8x20

M8x20 M8x30

M8x16
M8x20

M8x20

M8x16

M8x16
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6.  
Montera ihop kedjelängder och lägg i botten och på övre planet i maskinen.

!  VIKTIGT!
Säkerställ att kedjelängderna monteras vända åt rätt håll i förhållande 
till centrumutloppet, se detaljerna i de uppförstorade bilderna.

OBS! Dra kedjelängderna över kedjehjulen, kapa om nödvändigt till rätt längd 
och montera sedan ihop kedjan helt.

!  VIKTIGT!
Säkerställ att transportörkedjan är centrerad, kan löpa fritt och inte tar i 
transportörens sidor.
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7.
Spänn transportörkedjan med spännskruvarna i drivdelen.

OBS! Spännskruvarna har självlåsande fasta muttrar inne i transportören.

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att spännaxeln är vinkelrät mot transportörkedjan.

• Säkerställ att transportörkedjan inte är för hårt spänd.

Om transportörkedjan inte går att dra lite i sidled vid drivhjulet är den för hårt 
spänd. Släpp på spänningen tills den går att dra lite i sidled.

När transportören är färdigmonterad testkör en stund och kontrollera 
spänningen igen..

En ny transportörkedja behöver köras in under en period och sedan justeras 
igen.

!  VIKTIGT!
Kontrollera transportörkedjan efter 50 driftstimmar. För mer information 
om skötsel se separat skötselanvisning.
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8. Gäller om stödhjul ska monteras: 
Montera detaljer (A-C) vid mittersta skarven på maskinen innan taket 
monteras. Skruvar som sitter i maskinen återanvänds.

OBS! Hjulet på detalj (C) når endast ner till golvet när silon är full och 
maskinen är belastad med spannmål.

!  VIKTIGT!
Om hjulet på detalj (C) når ner till golvet efter monteringen är 
transportsektionerna vridna. Justera skarvmonteringarna så att 
transportsektionerna rättas upp.

A B1-2 C
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9.  
Montera tak (F) med skarvdelar (G). 

10. Gäller om stödhjul ska monteras: 
Montera detaljer (D1-4) efter att taket monterats.

G F

M8x20

M8x30

M8x16

M8x16

M8x12

M8x30

D1-4
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11. Gäller om stödhjul ska monteras:

11-I. 
Ta bort detalj (A) och skruvar enligt bild. 

11-II.  
Montera detaljer (A-D).

I.

II.

A

B

C

D

DB

A

A
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11-III.  
Borra hål i detalj (A) för att montera skruv (E1-2). Montera detalj (D).

III.

  
   

E1-2

D

D

E1-2
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12.  
Rotationsvakten (P) stoppar transportören när den gått ett varv i silon.

!  VARNING!
Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behörig elektriker. 
För instruktioner se den separata anslutningsanvisningen för elektronik.

!  VIKTIGT!
Säkerställ att rotationsvakten är inkopplad vid drift.

12-I. 
Ställ maskinen i sitt start-/stoppläge (strax bakom mellanutloppskuporna). 

12-II.

!  VIKTIGT!
Höj maskinen till sitt maxhöjd. Se nästkommande kapitel 
”Inställningar”.

12-III. 
Placera rotationsvakten (P) enligt mått i bild. Rotationsvaktens konsol har hål 
som tillåter justeringar av rotationsvaktens läge i både höjd- och djupled.
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I.

III.

NC NO

30-100 mm

Max.100-250 mm

30
 m

m
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Höjdinställning framdrivningsdel/stödhjul
!  VIKTIGT!

Justera höjden på framdrivningsdelen/stödhjulet så att 
maskinen/soplisten löper horisontellt längst med silogolvet. Vrid 
höjdjusteringsvredet (A) medsols för att sänka och motsols för att höja. 

OBS! Kör maskinen (för hand) ett varv i silon för att kontrollera att 
höjdinställningen fungerar för hela silogolvet. Finns det ojämnheter 
kan höjdinställningen behöva justeras något för att framdrivningen och 
sopeffekten ska vara så effektiv som möjligt över hela silon. I vissa 
fall kan  även drivdelens höjd behöva justeras, se kapitlet ”Montering 
maskin”.

OBS! Silogolvet kan ha ojämnheter som är större än maskinens 
höjdinställningsmöjligheter klarar kompensera för!

Framdrivningsinställning framdrivningshjulet
Framdrivningshjulets dragkraft kan om det behövs ökas/minskas genom att 
spänna/slaka vevstakens fjäderskruvar (B1-2). Slirar framdrivningshjulet är 
fjädrarna för hårt spända. Driver inte maskinen framåt är de för löst spända.

OBS! Spänn/slaka jämnt över fjäderskruvarna.

II.

=

=

A

A

B2B1
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!  VARNING!
• Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behörig elektriker. 

För instruktioner se den separata anslutningsanvisningen för 
elektronik. 

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att kabelslinga (B) är tillräckligt lång för att kunna spänna 

transportörkedjan (dra vinkelkuggväxeln bak mot drivdelens ände).

• Undvik löst hängande kablar och skydda dem från rörliga delar.

• Säkerställ att alla skydd för kablar och elkomponenter är monterade.

Släpringsdon
OBS! Locket (C) (för kabelgenomföring) ska ej användas vid montering av 
släpringsdon (D).

Hål för montering av elanslutningskomponenter och genomföring av kablar, 
finns på drivdelens ramplåt (A). 
OBS! Nedan är endast en monterings/placeringsanvisning och inte en 
elanslutningsanvisning. 

A

B

D

C
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