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Grundideen med dette silo beslag er at man kan/skal montere det ind i selve konstruk-
tionen første gang uden vejecelle !.
Årsagen til dette er at første gangs oplining kun vil blive korrekt når det hele er boltet
sammen således top og bund står i korrekt forhold til hinanden, så kan man efterføl-
gende sænke toppen ned på vejecellen, så venligst følg denne vejledning 100%

Start med at skrue de 2 øverste møtrikker op indtil
A mål er korrekt
899043-00 250kg, 500kg, 1t & 2t =  80mm
890045-00  2t, 3,5t & 5t   =105mm
Gør dette med hånden uden at spænde for hårdt!

2: Når det er ok, drej så de 2 Umbrako ned i
bunden af det undersænkede hul, samtidig med
at du holder på top møtrik så A mål stadig er
korrekt, spænd i for hårdt !3: Når det er ok og topplade er i korrekt A posi-

tion, spænd så de 2 nederste møtrikker kontra og
hold igen på Umbrako !

4: Nu kan du montere silo beslaget ind i din
konstruktion sørg for at bundpaden står helt i
vatter før den boltes fast i gulvet.

5: Når både bund og top plader er gjort fast, så
kan du begynde at montere vejecellen.
Med vejecellen følger  der en hærdet tap som
skal monteres som vist herunder, med silo
beslaget følger en Rocker pin og top bøsning som
vist samt lidt special fedt som vist.

Tap

Rocker Pin

Top bøsning

det er 2 - 5ton beslag som er vist her !
250kg - 2 ton er i princippet det samme blot
målene er lidt forskellig.

8: Nu vil der være ca. 3 mm luft mellem top af
Umbrako og top af plade og toplade kan bevæge
sig frit !

6: fjern den lille  Umbrako så vejecellen kan
    komme ind
7: Glid vejecellen ind og sørg for at top bøsning går
ind i recess i top  plade medens du sænker de 2
øverste møtrikker helt i bund

Recess for top bøsning

Kontroller nu A !
Skal nu være:
250kg - 2t =75mm
2t - 5t = 100mm
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7: recess under her

fedt
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