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1 Om denna manual 
Denna manual 

 är del av mazeratorn 

 gäller alla omnämnda tillverkningsserier 
och byggformer, 

 beskriver säkra och lämpliga åtgärder i alla 
driftfaser.  

1.1 Målgrupper 

Målgrupp Uppgift 

Operatör Håll denna anvisning tillgänglig vid 
anläggningen, även för senare 
bruk. 

Uppmana medarbetare att läsa 
och följa denna anvisning samt 
kompletterande dokument, i 
synnerhet säkerhets- och 
varningsanvisningarna. 

Beakta anläggningsrelaterade 
bestämmelser och föreskrifter. 

Fackpersonal, 
montör 

Läs, beakta och följ denna 
anvisning och kompletterande 
dokument, i synnerhet säkerhets- 
och varningsanvisningarna. 

Tab 1 Målgrupp 

1.2 Meddelade dokument 

Dokument Ändamål 

Order-
information 

Tekniska specifikationer, 
användningsvillkor, driftsgränser 

Ritning över 
aggregat 

Uppställningsmått, 
anslutningsmått osv. 

Teknisk 
beskrivning 

Tekniska specifikationer 

Genoms-
kärning 

Genomskärning, detaljnummer, 
benämning på komponenter 

Leverans-
dokumentation 

Teknisk dokumentation för 
komponenter 

Reservdels-
lista 

Reservdelsbeställning 

Försäkran om 
överensstämm
else  

Normkonformitet 

ATEX-
Tillbehörsan-
visning 

Anvisningar vid drift i 
explosionsbenägen atmosfär 

Tab 2 Ytterligare giltiga dokument 

1.3 Varningshänvisningar och 
symboler 

I manualen används några benämningar och 
tecken för fara och säkerhetsföreskrifter.   
Säkerhetssymbolerna ska tillsammans med 
texten i säkerhetshänvisningarna uppmärk-

samma ytterligare faror vid användning av 
maskinen. Exempel på faror:  

 personer 

 maskinen 

 andra objekt och föremål 
 omgivningen 

 

Varnings-
anvisningar 

Risknivå och följder vid 
förbiseende 

 

Fara! 
 
Upplyser om överhängande fara, 
som kan leda till döden eller 
svåra skador. 

 

Varning! 
 
Upplyser om en möjligtvis farlig 
situation, som kan leda till döden 
eller svåra skador. 

 

Obs! 
 
Upplyser om en möjligtvis farlig 
situation, som kan leda till 
mindre eller lättare skador eller 
sakskador. 

Viktigt! 
 
Upplyser om fara för elektriska 
stötar. 

Tab 3 Översikt över faror 
 

Varnings-
anvisningar 

Risknivå och följder vid 
förbiseende 

 

Säkerhetstecken 
 
Följ alla åtgärder som 
kännetecknas av 
säkerhetstecken för att undvika 
skador eller dödsfall. 

 Handlingsplan 

1. , 2. , … Handlingsplan i flera steg 

 Förutsättning 

 Korshänvisning 

 

Anmärkning! 
 
Upplyser om information, som 
bidrar till bättre förståelse för 
maskinprocesserna. 

Tab 4 Symboler och deras betydelse 
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1.4 Fackbegrepp  
Beteckningen mazerator står för  mazerator 
utan koppling, drift och alla andra komponen-
ter. 
Beteckningen mazeratoraggregat står för 
mazerator med koppling, drift och alla andra 
komponenter. 

1.5 Skyddsanvisningar  
Läs dessa anvisningar noggrant innan du bör-
jar arbeta med anläggningen. 
 
Säkert handhavande och störningsfri drift av 
denna maskin förutsätter kunskaper om grund-
läggande säkerhetsanvisningar och säkerhets-
bestämmelser.  
 
All personal som arbetar med installation, 
drifttagning, drift, underhåll eller service av 
systemet, måste vara kvalificerade fackmän 
eller utbildade och följa dessa instruktioner 
noggrant. 
 
Utöver detta ska de regler som gäller vid ar-
betsplatsen iaktas, liksom föreskrifter för 
förebyggande av olycksfall. 
 
Obehöriga ombyggnationer och ändringar av 
enheten är inte tillåtna av säkerhetsskäl. 
 
Anvisningar som sitter på själva maskinen, t. 
ex. 

 Riktningspil 

 Kännetecken för vätskeanslutningar 

 Säkerhetsanvisningar 
ska strikt beaktas och hållas i fullständigt 
läsbart skick.  

1.6 Information ska hållas 
tillgänglig 

Förvara instruktionsmanualen vid maskinen. 
Säkerställ att alla personer som ska vara 
verksamma vid maskinen alltid har tillgång till 
instruktionsmanualen. Dessutom ska  driftan-
visningar enligt arbetsskyddslagen och för-
ordningen rörande användningen av arbets-
material tillhandahållas. 
 
Alla säkerhetsanvisningsskyltar och driftan-
visningsskyltar på maskinen ska alltid hållas i 
ett bra läsbart skick. Skadade eller oläsliga 
skyltar ska omedelbart förnyas.  

1.7 Kontroll 
Alla mazeratorer blir testade vad det gäller 
packningar och funktionsduglighet innan de 
lämnar fabriken. Endast perfekt fungerande 
mazeratorer, som levererar vår utlovade 
kapacitet, lämnar fabriken. Om följande an-
visningar beaktas garanteras störningsfri drift.  

1.8 Garanti 
Vårt ansvar för fel vid leveransen finns fast-
ställt i våra leveransvillkor. Vi ansvarar ej för 
skador orsakade genom att dessa föreskrifter 
och villkor ej beaktats.  
 
Om driftsvillkoren senare ändras (t.ex. annat 
underlag, flöde, viskositet, temperatur eller 
tryckförhållanden), så måste vi utreda från fall 
till fall, och i förekommande fall bekräftas om 
mazeratorn i fråga är lämplig eller ej. Om det 
inte skrivits särskilt avtal, får mazeratorer  som 
vi levererat under garantitiden endast öppnas 
eller ändras av oss eller av kundtjänst som vi 
auktoriserat . Endast originaldelar eller delar 
som godkänts av tillverkaren får användas. 
Annars upphör vårt ansvar vid eventuella bris-
ter liksom gällande EU-försäkran om överens-
stämmelse med maskinen.  
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2 Säkerhet 
Denna instruktionsmanual innehåller grundläg-
gande anvisningar som ska följas vid installa-
tion, drift och underhåll. Därför ska dessa in-
struktioner läsas av montören före installation 
och idrifttagande liksom av berörd fackper-
sonal/operatören, och skall alltid tillhandahål-
las vid maskinen/anläggningen.  Man ska inte 
bara beakta säkerhetsanvisningarna under 
huvudpunkten Säkerhet, utan också speciella 
säkerhetsanvisningar, t.ex. för privat bruk.  

2.1 Faror vid underlåtenhet att följa 
säkerhetsinstruktioner 

Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar 
medför fara för både personer och miljön samt 
maskinen. Underlåtenhet att följa säkerhets-
anvisningar leder till förlust av alla anspråk 
rörande skadeståndsersättning.  
 
Enskild underlåtenhet kan exempelvis medföra 
följande faror: 

 Fel i viktiga funktioner hos maskinen / 
anläggningen  

 Fel i föreskrivna metoder för underhåll och 
reparation, 

 Fara för personer genom elektrisk, meka-
nisk och kemisk exponering, 

 Fara för miljön genom läckage av farliga 
ämnen.  

2.2 Användningsområde 
Mazeratorn liksom dess delar och moduler är 
avsedda enbart för dess specialbyggda syfte. 
Vid annan eller ytterligare användning ansva-
rar inte ALLWEILER för de skador som kan 
uppstå i sådana lägen.  
Till avsedd användning hör också att följa an-
visningarna i instruktionsmanualen och utföra 
förskrivna inspektions- och underhållsarbeten.  
Använd endast originalreservdelar, förslitnings-
och tillbehörsdelar, då dessa delar är speciellt 
utformade för anläggningen. Vid användning 
av främmande delar garanteras inte att delarna 
är konstruerade eller gjorda för detta ändamål 
eller för säkerheten.  
Delar och specialutrustning som inte levererats 
av oss, är inte heller fria att användas vid an-
läggningen.  

2.3 Förhindra närliggande 
missbruk (exempel) 

 Notera begränsningar av mazeratorn i 
fråga om temperatur, tryck, flöde, 
viskositet och torrsubstanshalt 
Uppdragsdatablad). 

 Vid användning av hjälpsystemdrift ska  
kontinuerlig försörjning av relevant ope-
rativsystem säkerställas.  

2.4 Allmänna säkerhetsanvis-
ningar 

2.4.1 Produktsäkerhet 
Mazeratorn byggdes efter senaste teknik och 
vedertagna säkerhetsregler. Ändå kan använd-
ningen innebära fara för användarens liv och 
lem eller för tredje part eller inskränkningar i 
mazeratorn eller annan egendom möjlig.  
 

 Använd mazeratorn endast i felfritt skick, 
samt enligt reglerna, medveten om säker-
het och faror, i enlighet med dessa instruk-
tioner.  

 Dessa instruktioner och alla gällande do-
kument som hör till ska hållas fullständigt 
läsbara och förvaras så att personalen 
alltid har tillgång till dem. 

 Åsidosätt alla arbetssätt, som hotar perso-
nal eller icke-delaktig tredje part. 

 Stoppa mazeratorn omedelbart vid stör-
ning som äventyrar säkerheten och åtgär-
da den med hjälp av behörig person.   

 Tillhandahåll kompletterande fullständig 
dokumentation av säkerhetsanvisningar 
och anvisningar för att förhindra olycksfall 
samt de normer och riktlinjer som gäller i 
Sverige.  

2.4.2 Operatörens plikter 
Arbeta säkerhetsmedvetet 
 
► Använd mazeratorn endast i felfritt skick, 

samt enligt reglerna, med uppmärksamhet 
på arbetssäkerheten och faror  enligt med 
dessa instruktioner. 

► Säkerställ efterlevnad och övervakning: 
- användning enligt reglerna 
- lagenliga eller andra säkerhets-

instruktioner och instruktioner för 
att förhindra olycksfall 

- Säkerhetsföreskrifter vid handha-
vande av farliga ämnen 
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- normer och riktlinjer som gäller i 
användningslandet 

► ställ personlig skyddsutrustning till 
förfogande  

2.4.3 Personalens plikter 
► Observera anvisningar till mazeratorn och 

håll dessa tydliga och läsbara, t.ex. upp-
märkning för vätskeanslutningar. 

► Ta inte bort kontaktskyddet för heta, kalla 
och rörliga delar under drift. 

► Om så behövs, använd personlig skydds-
utrustning.  

► Utför arbete på mazeratorn enbart vid 
stillastående.  

► Slå alltid från strömmen före installation 
och motorservice. 

► Efter alla arbeten på mazeratorn skall sä-
kerhetsanordningarna åter monteras 
korrekt. 

► Kliv eller klättra inte på mazeratorn eller 
påmonterade detaljer.  

2.5 Säkerhetsåtgärder 

2.5.1 Behörig driftspersonal 
Arbete med mazeratorn måste utföras av 
auktoriserad och utbildad personal. Lägsta 
åldersgräns för driftspersonal är 18 år. 
Personal under utbildning får arbeta vid an-
läggningen endast under uppsikt av erfaren 
person  
Operatören ansvarar för utomstående som 
befinner sig inom arbetsområdet 
 
Ansvarsförhållandena inom anläggningen skall 
vara klart definierade och följas. Oklara kom-
petenser är en säkerhetsrisk.  
 
Alla personer som handhar maskinen, måste 
läsa instruktionsmanualen och med sin under-
skrift bekräfta att de har förstått den.  

2.5.2 Säkerhetsåtgärder vid normal 
drift 

Innan mazeratorn tas i drift, säkerställ att alla 
säkerhetsanordningar är fullständigt funktions-
dugliga.  
Före och under drift av anläggningen får inga 
säkerhetsanordningar tas bort eller göras 
obrukbara. 
Innan anläggningen startas, säkerställ att 
ingen kan komma till skada när den går igång.  

Kontrollera regelbundet att anläggningen inte 
har synliga skador och att säkerhetsanord-
ningarna fungerar.  

2.5.3 Säkerhet vid 
uppställningsplatsen 

Säker tillgång till anläggningen skall alltid 
garanteras.  
 ► Blockera inte utrymningsvägarna! 
 
Operatören måste tillse att golvet är halksäkert 
och plant samt att tillräcklig belysning finns på 
arbetsplatsen. 
 
Se till att det är rent i omedelbar närhet till 
anläggningen.  
 
Barn och allmänhet har inte tillgång till anlägg-
ningen. 
 
Säkerhetsanordningar (nödstopp) måste alltid 
vara fritt tillgängligt och nåbart.  

2.6 Underhåll och service, åtgärder 
vid störningar 

Operatören ska säkerställa att underhåll, in-
spektion och montering utförs av auktoriserad 
och kvalificerad personal, som blivit tillräckligt 
informerade genom att läsa instruktionsmanua-
len  
 
Allt arbete på maskinen ska genomföras när 
den är avstängd och står stilla. Följ den av-
stängningsrutin som beskrivs i manualen 
(Avstängning S. 14) . 
 
Mazeratorer eller aggregat, som ska krossa 
hälsofarliga material, måste saneras. 
 
Ge akt på punkterna i avsnittet Första start  
( S.14) när maskinen ska startas igen. 
Förskrivet underhåll och inspektionsarbeten 
ska genomföras med föreskrivna intervall.  
Driftspersonalen ska informeras i förväg om 
service och installationsarbeten. 
Alla för- och efterkopplade anläggningsdelar 
och driftmedia som tryckluft och hydraulik skall 
säkras mot oavsiktlig återkoppling. 
Vid alla underhålls-, inspektions- och repara-
tionsarbeten ska anläggningen hållas spän-
ningsfri och huvudströmbrytaren ska skyddas 
mot oavsiktlig start.  
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► Lås om möjligt huvudströmbrytaren och ta 
ur nyckeln  

► Sätt upp en varningsskylt mot återkopp-
ling. 

 
Omedelbart efter avslutat arbete måste alla 
säkerhets- och skyddsanordningar sättas 
tillbaka och sättas i funktion samt kontrolleras.  

2.7 Egenmäktig ändring och 
reservdelsframställning  

Ändringar och förändringar av maskinen är 
tillåtna endast efter avtal med tillverkaren.  Ori-
ginalreservdelar och auktoriserade tillbehör 
från tillverkaren främjar säkerheten. 
Användning av andra delar gör att ansvaret 
faller för de följder som detta medför. 

2.8 Felaktiga arbetsmetoder 
Maskinens driftsäkerhet garanteras endast om 
den används enligt avsnitt 1 i bruksanvisning-
en. Angivna gränser får inte under några om-
ständigheter överskridas. 

2.9 Skyddsutrustning 

 
Skyddshandskar 
Bär alltid skyddshandskar. 
 

 
Skor 
Använd hårda, isolerade skyddsskor med 
stålhätta. De skyddar dina fötter från ner-
fallande delar.  
 

 
Skyddsglasögon 
Skyddsglasögon måste bäras vid arbete nära 
axelpackningsutrymmen.  

 

 
Klädsel 
Lämplig klädsel erfordras. Inga syntetiska 
plagg! Brandfara. 

2.10 Kvarstående risker 
Vid korrekt användning och hantering av 
mazeratorn finns inga kvarstående risker. 
 
 



 

Faror 
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3 Faror 

3.1 Faror i umgänge med 
anläggningen 

Mazeratorn är byggd enligt senaste teknik och 
vedertagna tekniska säkerhetsregler. Ändå 
kan det finnas risker för liv och lem för använ-
daren eller tredje part och skador kan inträffa 
vid anläggningen eller på andra föremål. 
 
Farliga delar i anläggningen är: 

 rörliga delar  

 komponenter till elektrisk utrustning 
(strömförsörjning). 

 
Farliga ämnen är: 

 giftiga ämnen,  

 hälsovådliga ämnen. 

 frätande ämnen. 

 irriterande ämnen, 

 explosiva ämnen, 

 brandbefrämjande, högrisk-, lättantändliga 
och mycket brandfarliga ämnen, 

 cancerogena ämnen, 

 teratogena ämnen, 

 mutagena ämnen, 

 ämnen som är allmänfarliga för 
människan.  

3.2 Faror genom läckage  
Läckage (t.ex. axelpackningar) av farligt gods 
(t.ex. explosiva, giftiga, heta) ska bortföras på 
så sätt att ingen fara för människor eller miljö 
uppstår. Lagar och förordningar ska följas. 

3.3 Faror genom elektrisk energi 
Arbete med mazeratorn medför elektrisk fara: 

 genom direktkontakt med strömförande 
delar eller delar som blivit strömförande på 
grund av fel på utrustningen,  

 genom elektrostatiska processer, 

 genom högspänning och 

 genom kortslutning och överbelastning.  
 
Arbeten med den elektriska försörjningen får 
endast göras av elektriker.  
 
Kontrollera maskinens elektriska utrustning vid 
med jämna mellanrum. Lösa anslutningar eller 
brända kablar ska tas bort omedelbart. 

 
Vid risk för elektrostatisk laddning, ska lämplig 
jordning utföras. 
 
Skulle arbete på strömförande delar erfordras, 
ska en andra person delta, så att han vid be-
hov kan slå från huvudströmbrytaren. 

3.4 Faror vid damm 
Vid drift av mazeratoraggregat i dammiga mil-
jöer (t.ex. kvarnar, tillverkning av spånskivor, 
framställning av bagerivaror, osv.) ska ytorna 
på mazeratorn och motorerna beroende av 
lokal dammkoncentration rensas med jämna 
mellanrum för att upprätthålla kylverkan och 
förhindra självantändning 
( Se också Explosionsskydd riktlinjer (BGR 
104) S. 6.) 

3.5 Faror vid rörliga delar 
Skydd för rörliga delar (t.ex. koppling) får inte 
avlägsnas under driften. 

3.6 Faror vid heta eller kalla 
maskindelar 

Om fara uppstår på grund av heta eller kalla 
maskindelar, måste dessa delar säkras mot 
kontakt vid installationsplatsen. 

3.7 Drift i explosiv atmosfär 
Om mazeratorn eller aggregaten drivs inom 
explosiv atmosfär, gäller instruktionerna i 
ATEX-tilläggsanvisningarna. 

3.8 Faror på grund av vätska 
Skador och förgiftningsfaror på grund av spru-
tande vätska. Vid arbete på mazeratorn ska 
lämplig skyddsutrustning användas.  
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4 Struktur och funktion 

4.1 Användning och tillämpnings-
områden  

Mazeratorer är våtkrossmaskiner för att 
krossa, homogenisera och sprida flytande 
flytande/fasta substanser. 

4.2 Kännetecken 

4.2.1 Typskylt  
 

 
 
Bild 1 Typskylt (Exempel) 
 
1 Mazeratornummer 
2 Mazeratortyp 
3 CE-kännetecken, tillverkningsår  

4.2.2 ATEX-namnskylt 
 

 
 
Bild 2 ATEX-typskylt 
 
1 Mazeratornummer 
2 Mazeratortyp 
3 CE-kännetecken, tillverkningssår 
4 Explosionsskydd-Kännetecken 
 

 

 
Fara! 
Om mazeratorn eller aggregatet 
drivs i explosiv atmosfär, ska man 
följa instruktionerna i ATEX-
tilläggsanvisningarna. 

4.2.3 Mazeratortyp-Kännetecken 
Mazeratorernas kortbeteckning är uppbyggd 
efter följande exempelschema  
 

A M 160  I – 1 
ABM   20 S – 2 

Byggrad 
Byggstorlek 
Byggform 
Utförande 
Bild 3 Kortbeteckning 
 

Denna förkortning är inristad på namnskylten. 

4.3 Prestandadata  
Exakta prestandauppgifter för mazeratorn finns 
i kontraktsdatabladet.  

4.4 Konstruktion 

4.4.1 Konstruktiv Konstruktion 
Våtkrossmaskiner är konstruerade för att kros-
sa, homogenisera, och sprida flytande, flytan-
de/fasta substanser. Krosselement är den rote-
rande impellern och den fast stående skär-
ningsring. Startvridmomentet överförs via axeln 
till impellern. 

4.4.2 Lagring och smörjning  
Axellarna i tillverkningsserien AM är lagrade i 
ett lagerhus med fettinsmorda cylindiska rull-
ningslager och spårkullager och i serien ABM i 
de förstärkta drivlagren. Lagren är skyddade 
mot stänkvatten.  

4.4.3 Axelpackning 
Axelpackningarna i mazeratorn är  underhålls-
fria, ej avlastade, enkelverkande glidringspack-
ningar.  

4.4.4 Dimensioner/ 
rörposition/flänsar  

Mazeratordimensioner och mazeratoraggrega-
tets dimensioner, rörpostioner och flänsdimen-
sioner framgår av aggregatskisserna. 

4.4.5 Ljudnivå 
Mätförhållanden för ljudtrycksnivån: 1 meters 
avstånd till mazeratorn. 
 
Ljudtrycket Lp(A) hos mazeratorn ligger under 
70 dB(A). 
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4.4.6 Icke-joniserande strålning 
Från mazeratorn utgår ej någon icke-jonise-
rande strålning, till exempel från magnetfält. 

4.4.7 Arbetssätt 
De i vätskan suspenderade fasta ämnena blir 
upptagna av den roterande impellern och kas-
tas mot skärningsringen. Krossningen sker lika 
mellan impellerns skärningsplattor och skär-
ningsringens klippkant. Genom trånga slitsar 
på impellern och sprickan mellan skärverkty-
gen når de finfördelade partiklarna in i mazera-
torhusets lagringsutrymme och transporteras i 
mazeratormodell S automatiskt vidare, resp.  i 
modell I av en efterliggande pump.   

4.5 Aggregatstruktur 

4.5.1 Drift 
Genom icke-explosionssäkrade eller explo-
sionssäkrade elektriska motorer.  

4.5.2 Axelkoppling och kontakt-
skydd 

Axelkoppling enligt DIN 740 
Ett kontaktskydd enligt DIN EN 809 är påbyggt, 
så snart leveransen av mazeratorn serie AM, 
täcker axelkoppling och drift.  
 

 

 
Varning! 
Risk för fasthållning, inrullning, in-
dragning och infångning. 
Enligt gällande förordningar för 
olycksförebyggande åtgärder får 
mazeratorn endast användas med 
kontaktskydd av typ DIN EN 809! 
► Levereras inte kontaktskyddet  

med, ska operatören montera 
på detta.  
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5 Transport, lagring och avfalls-
hantering 

5.1 Förpackning 
Beakta bilderna på förpackningen.  Tillopps-, 
avloppssidan och hjälpanslutningarna på 
mazeratorn ska vara förslutna med pluggar 
under transport och vid lagring. 
 
► Ta bort pluggarna när mazeratorn installe-

ras. 

5.2 Transport 
Mazerator och dess agrregat ska transporteras 
säkrade till installationsplatsen med lyftdon. 
 

 

 
Fara! 
Fara kan uppstå på grund av ned-
fall eller övertippning.  Beakta 
föreskrifter för lyft av last i VGB 9a 
beaktas.  Lyftkran och lyftselar ska 
vara tillräckligt dimensionerade.  
► Lyftselar får inte fästas på mo-

torns upphängningsögla, dock 
undantagsvis som extra skydd 
mot svängar vid framtyngd. 

 
Uppgifter om den angiven vikt finns i det upp-
dragsspecifika dokument som medföljer. 
 
Vid transport av mazeratorn med kran ska 
lyftselarna monteras säkrade i lagerhusets 
lyftöglor och/eller kring motorn. 
 
Lägg an lyftselarna kring mazeratorn och 
mazeratoraggregatet så det uppstår jämvikt vid 
lyft.  
 
Försäkra dig om att aggregatet transporteras 
på stabilt sätt  fram till och på monteringsplat-
sen.  Svängningar på grund av framtyngd mås-
te uteslutas.  
 

 

 
Anmärkning! 
Fastställ attt mazeratorn inte har 
några transportskador vid motta-
gandet. Eventuella skador skall 
genast rapporteras! 

5.3 Konservering och lagring av 
mazeratorer 

5.3.1 Konservera 
  

Anmärkning! 
Behövs inte vid rostfritt material. 
 

 

 

 
Obs! 
Skador på grund av felaktig 
konservering! 
► Mazeratorn konserveras i 

ordningen inuti och utanpå.  
 

 Konserveringsmedel väljes efter typ och 
lagringstid( Konserveringsmedel, sidan 
10)  

 Välj konserveringsmedel enligt tillverka-
rens anvisningar. 

 Alla blanka inre och yttre metalldetaljer 
skall konserveras.  

  
Obs! 
Fel konserveringsmedel kan med-
föra tätningsskador.  
► Försäkra dig att tätningarna 

konserveras endast med 
Silikonolja 

5.3.2 Lagring 
  

Obs! 
Felaktig lagring kan medföra 
skador! 
► Mazeratorn konserveras och 

lagras enligt reglerna.  
 

 Tillslut alla öppningar med blindflänsar, 
blindpluggar och plastlock.  

 Försäkra dig om att lagerutrymmet upp-
fyller följande krav : 

- torrt 
- frostfritt 
- fritt från vibrationer 

 Vrid runt axlarna en gång i månaden. 

 Försäkra dig om att axeln och lagret 
ändrar vridläge.  
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5.3.3 Avlägsna konservering 
 

 

 
Anmärkning! 
Behövs endast om mazeratorn är 
konserverad.  
 

 

 

 
Varning! 
Konserverings- och rengöringsme-
del kan orsaka förgiftningsfara 
inom livsmedels- eller dricksvatten-
sektorn! 
► Använd endast rengörings-

medel som är kompatibla med 
pumpvätskan.( Rengörings-
medel, sidan 10). 

► Avlägsna konserveringsmed-
let totalt.  

 

 

 
Obs! 
Högt vattentryck eller stänkvatten 
orsakar lagerskada.  
► Rensa inte lagerområden med 

vattenstråle eller ångstråle.  
 

 

 
Obs! 
Felaktigt rengöringsmedel orsakar 
packningsskada. 
► Försäkra dig om att rengö-

ringsmedlet inte angriper 
packningarna.  

 

 Inre konservering kan man avlägsna ge-
nom att spola mazeratorn med pump-
vätskan.  Om pumpvätskan är förorenad 
skall mazeratorn demonteras och metall-
delarna  rengöras med lämpligt rengö-
ringsmedel.  

 Välj rengöringsmedel med hänsyn till verk-
samhetsområdet ( Rengöringsmedel, 
sidan 10) 

 Skaffa undan konserveringsmedlet  enligt 
gällande lokala föreskrifter. 

 Vid mer än 12 månaders lagringstid: 
- alla elastomer (O-ringar, axeltät-

ningar) testas på formelasticitet 
och om nödvändigt ska dessa 
bytas ut.  

- EP-gummi(EPDM)elastomer ska 
ersättas. 

5.3.4 Konserveringsmedel 
  

Anmärkning! 
Valvoline eller liknande konser-
veringsmedel rekommenderas. 
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I låst, torrt och 
dammfritt 
utrymme. 

6-12 
Tectyl 

502-C-EH 
- 

Tectyl 

846-K-19 
- 

>12 
Tectyl 

502-C-EH 
24 

Tectyl 

846-K-19 
36 

Utomhus, 
medel-
europeiskt 
klimat. 

6-12 
Tectyl 

502-C-EH 
3 

Tectyl 

846-K-19 
- 

>12 
Tectyl 

502-C-EH 
3 

Tectyl 

846-K-19 
12 

Utomhus, 
tropiskt klimat, 
aggressiv 
industriluft 
eller nära 
havet. 

6-12 
Tectyl 

502-C-EH 
3 

Tectyl 

846-K-19 
- 

>12 
Tectyl 

502-C-EH 
3 

Tectyl 

846-K-19 
12 

Tab 5 Konserveringsmedel Valvoline  
1) Anvisningar till kapitlet "Inre kon-

servering" i Tab 5, sidan 10. 
 

 

 
Obs! 
Felaktigt konserveringsmedel ger 
packningsskador. 
► Försäkra dig om att packning-

arna uteslutande konserveras 
med silikonolja.  

5.3.5 Rengöringsmedel 
Tillämpningsområde Rengöringsmedel 

Livsmedels- och 
dricksvattensektorn 

Framför allt alkohol, Ritzol 
155, alkaliska 
rengöringsmedel, ångtvätt 
(endast för delar) 

Andra Tvättbensin, vaxlösnings-
medel, diesel, petrolium, 
alkaliska rengöringsmedel  

Tab 6 Rengöringsmedel 

5.4 Avfallshantering 
Genom giftiga och radioaktiva pumpvätskor 
kan plastdetaljer och elastomer bli så förore-
nade att rengöring inte är tillräckligt. 



 

Transport, lagring och avfallshantering
 Avfallshantering
 

 

 
770.0001 S - 151 000 

 
BA-2010.08 

 
Serie AM, ABM 
Utförande S, I 

 
11 

 

 

 

 
Varning! 
Fara för förgiftning och miljöskador 
på grund av pumpvätska! 
► Vid alla arbeten på mazeratorn 

ska personlig skyddsutrustning 
användas. 

► Innan mazeratorn förstörs: 
Fånga upp läckande pumpväts-
ka och förstör den separat 
enligt gällande lokala regler. 

► Neutralisera återstående 
pumpvätska i mazeratorn. 

► Avlägsna konservering 
( 5.3 Konservering och 
lagring av mazeratorer, 
sidan 9). 

► Demontera plastdetaljer och 
elastomer och förstör dem 
enligt gällande lokala regler. 

 
Mazeratorn ska skrotas i enlighet med 
gällande lokala regler. 
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Installation   
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6 Installation och anslutning  

6.1 Installation  
Mazeratorn kan installeras horisontellt eller 
vertikalt med lagren uppåt.  
 

 

 
Obs! 
Felaktigt installationsläge kan leda 
till skada på axeln och lagren.  
Utför installationen enligt uppdrags-
databladet! 

 
 

 

Varning! 
Fara för bränn- och skållskador! 
För att förhindra personskador på 
grund av brännskada, erfordras 
skyddsanordningar enligt EN 809 
om pumpvätskans temperatur över-
skrider 60°C  

6.2 Fundament 
Fundamentets utformning beror på 
mazeratorns och mazeratoraggregatets storlek 
samt lokala installationsförhållanden. 
 
Exakta uppgifter om mått på mazeratorn och 
mazeratoraggregaten finns i våra måttblad och 
aggregatskisser.   
 
Fundamentet kan vara av betong eller som en 
bärkraftig fundamentram exempelvis av stål.  
 
Vid alla fundamentarbeten gäller följande vill-
kor: Grunden ska vara så konstruerad att 
mazeratorns vikt upptas av hela ytan. 
 
Montera mazeratorn utan mekaniska spän-
ningar på fundamentet.  
 

6.3 Montering och drift av 
mazeratorn  

Om aggregatet kompletteras vid uppställnings-
platsen, ska kopplingarna monteras så här:  
 

1. Bestryk  mazeratorn och drivaxeln tunt 
med molybdensulfid (t.ex. Molykote) 
sätt in axelkilen.  

2. Dra på mazeratorn och drivsidans 
kopplingshalva med en pådragare tills 
axeltappen skär in i kopplingscentrum. 
Finns ingen pådragare till hands går 
det lättare om du värmer upp kopp-
lingshalvan till 100 °C. 

  
Anmärkning! 
Först ska gummibufferten avlägs-
nas.  

 
3. Kopplingshalvan fixeras axiellt med ett 

gängstift enligt DIN EN ISO 4029. 
 

 

 
Obs! 
När mazeratorn och motorn monte-
ras måste man se till att kopplings-
halvorna är exakt uppriktade och 
att avståndet mellan kopplingshal-
vorna upprätthålls. (Avstånd 2-8 
mm, se aggregatskissen och kopp-
lingstillverkarens uppgifter.)  

 

 

 
Varning! 
Risk för fasthållning, upprullning, 
indragning och infångning. 
Montera kontaktskyddet enligt DIN 
EN 809. 

6.3.1 Utrymme som krävs för 
underhåll och reparation 

  
Obs! 
Mazeratorn ska vara tillgänglig från 
alla sidor, så att den kan granskas 
ordentligt.  

 
För underhåll och reparation ska tillräckligt ut-
rymme finnas, särskilt för att byta ut skärnings-
verktyg. Expansionsmåtten finns i mazerator-
måttbladet. Dessutom ska man tillse att alla 
rörledningar utan hinder kan monteras på och 
av. 

6.4 Rördragning  

6.4.1 Nominell bredd 
In- och utloppsrörens nominella dimension bör 
stämma med mazeratorns tätningsmuffar. 
Starka avvikelser kräver kontakt med tillverka-
ren. 
I både till- och frånoppsrören måste det finnas 
avstängningsdon. 
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6.4.2 Stöttor och flänsar 
Anslut rören till mazeratorns flänsar utan me-
kaniska spänningar. De skall stödjas nära 
mazeratorn och gå lätt att skruva in, så att det 
inte blir några spänningar. När skruvarna 
lossats får flänsarna inte stå på sned eller 
fjädra och inte heller ligga på varandra under 
tryck.  Eventuella värmespänningar på 
rörledningarna ska hållas borta från 
mazeratorn med lämpliga åtgärder, t. ex. 
kompensatorer. 

6.4.3 Rengöring av rör före 
installation 

Inloppssidan av rörledningarnas kägelventiler 
och ventiler ska sköljas absolut rena innan 
mazeratorn installeras. 
 
För detta kan man använda rengörings-, desin-
fektions- och sköljningsmedel och metoder 
som arbetsledningen rekommenderar. 
 

 

 
Anmärkning! 
Monteringrester som skruvar, 
muttrar, stora stenar, ståldelar osv. 
förstör mazeratorns 
skärningsverktyg. 

 
Så snart skador uppstår på grund av sådana 
restbitar faller alla garantianspråk. Flänspack-
ningarna får inte sticka ut på insidan. Blind-
flänsar, stickproppar, skyddande folie och/eller 
skyddsbeläggningar på flänsar och packnings-
lister måste fullständigt undanröjas. 

6.4.4 Dragning av extra rörledning-
ar för ytterligare funktioner 

De hjälprörledningar som försörjer glidrings-
packningen ska anslutas spänningsfritt och 
tätande. 

6.5 Säkerhets- och kontrollut-
rustning 

6.5.1 Skydd- och skärningsverktyg 
För att skydda skärningsverktygen från metall 
och stenar ska lämplig samlingsbehållare 
förkopplas till mazeratorn. 
 
Vi rekommenderar våra beprövade skär-
anläggningar för stenar och metalldelar. 

6.5.2 Elektriska anslutningar 
  

Viktigt! 
Ledningarna för strömtillförseln av 
inkopplad drivmotor ska installeras 
av behörig elektriker enligt kopp-
lingsschemat från motortillverkaren. 
Följ gällande VDE-föreskrifter och 
regler i lokala energiförsörjnings-
firma (EVU). Risk för exponering för 
elström får ej förekomma. 
Nödstoppknapp måste installeras! 
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7 Drift 

7.1 Förstagångsdrift förbereds 

7.1.1 Inkoppling av tillsatsaggregat 
för axelpackningar  

Innan mazeratorn tas i bruk för första gången 
måste slussventilerna öppnas och ställas in på 
nödvändigt angivet tryck. 
 

 

 
Anmärkning! 
Försörjning av mekanisk tätning 
med sköljvatten 
För att kunna upprätthålla funktio-
nen behöver glidringspackningen 
sköljvätska, som leder bort friktions-
värme och begränsar pumpväts-
kans intrång i tätningskammaren.  
Nödvändigt sköljvätsketryck är 0,5 
till 2,0 bar över mazeratorhusets 
innertryck. Minimal sköljvatten-
mängd är 1,5 liter i minuten. 
Glidringspackningen ska försörjas 
med sköljvatten 30 sek före start 
och 30 sek efter avstängning av 
mazeratorn. Under driften får skölj-
vattentillförseln aldrig avbrytas. 
Därför rekommenderar vi vår maze-
ratorstyrenhet och försörjningsen-
het för spärrvatten.  

7.1.2 Kvalitet och egenskaper hos 
sköljvätskan  

Som sköljvätska kan man använda vilken väts-
ka som helst med hänsyn till korrosionsbestän-
digheten hos berörda delar och kompabilitet 
med det medium som ska tätas. 
 

 

Obs! 
Vätskan ska vara fri från fasta äm-
nen, får inte tendera att avlagras, 
bör ha hög kokpunkt liksom goda 
värmeledningsegenskaper och låg 
viskositet.  

 
Rent vatten med låg hårdhet uppfyller dessa 
krav. 

7.1.3 Rotationskontroll 
Mazeratorns rotation är åt vänster eller höger. 
  

Anmärkning! 
Genom rotationsändring varje gång 
motorn startas förlänger man 
skärningsverktygens livslängd. För 
detta rekommenderar vi vår maze-
ratorstyrenhet. 

7.2 Igångsättning 

7.2.1 Start 
  

Obs! 
Vid varje start ska alla ventiler till 
både in- och avlopp öppnas.  

7.2.2 Drift 
► Sätt på motorn. 
 

 

 
Obs! 
Beakta driftenhetens produktspe-
cifika egenskaper. 
Se motortillverkarens driftsinst-
ruktion.  

 

 

 
Obs! 
En mazeratorpump som är påsla-
gen upp- eller nedströms får tas i 
drift enbart när mazeratorn är 
igång. 

7.3 Ta ur drift 

7.3.1 Avstängning 
► Stäng av motorn.  
 

 

 
Obs! 
En mazeratorpump som är påsla-
gen upp- eller nedströms får tas ur 
drift enbart när mazeratorn är 
igång. 

7.3.2 Åtgärder vid längre 
driftsstopp 

Om man räknar med längre driftstopp och det 
finns fara för frost, måste mazeratorn tömmas. 
 
► Därefter skall mazeratorn konserveras  

( Avsnitt 5.3 sidan 9). 
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7.4 Drift inom särskilda 
verksamhetsområden 

Om mazeratorn används inom livsmedelssek-
torn, kosmetikaindustrin eller farmaceutiska 
sektorn, erfordras speciella rengörings-, desin-
fektions- och sköljmedel och motsvarande 
förfaranden.   
Säkerställ att reguljära pumpvätskor inte är 
förorenade med rester av rengörings- och/eller 
skölj-/desinfektionsmedel. Helst bör man 
endast använda sådan vätska som också vid 
förorening inte har några skadliga effekter på 
ordinarie pumpvätska. 
 
Om mazeratorn eller mazeratoraggregatet 
används i explosionsfarlig atmosfär skall 
ATEX-tilläggsanvisningarna följas. 
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8 Underhållscykler och -intervall 
Underhåll kan behövas på följande delar: 
Impellern + Skärningsverktygen. Slitage på 
impellern och/eller skärningsringen kan man se 
på att krosskvaliteten försämras. Då kan man 
planera underhåll, dvs. impellern och/eller 
skärningsringen behöver inte bli genast utbytt.  
För underhåll och intervaller av andra delar i 
detalj se avsnitt 9, sidan 17 och avsnitt 10, 
sidan 18. 
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9 Underhåll 
 Ge akt på säkerhetsinformationen i avsnitt 

2 vid underhålls- och reparationsarbeten  

 Regelbundna övervaknings- och under-
hållsarbeten på mazeratorn och driften 
förlänger livslängden. 

 

 

 
Obs! 
Om så behövs, ska skydds-
utrustning användas.  

9.1 Allmän övervakning 
 Drivmotorn får inte bli överbelastad. 

 Kontrollera tätheten i till- och frånledningar.  

 Den inbyggda glidringpackningen får inte  
läcka mycket.  

 Ge akt på tryck- och temperaturövervak-
ningsdonen och jämför med Uppdrags-
databladet och godkännanderapporten.  

 Kompletterande områden såsom axelpack-
ningens tätningsvattenförsörjning obser-
veras, om sådan finns. 

 Skärningsanläggningen för stenar och 
metalldelar, om sådan finns, ska då och då 
rensas enligt lokala bestämmelser. 

9.2 Lagring av drivaxeln och 
smörjning av lagren vid Serie 
AM 

Lagringen av drivaxeln i lagerhuset utförs med 
hjälp av eftersmörjbara cylinderrullar- och rull-
ningslager.  
 
Fetter 
För smörjning av rullningslager rekommende-
ras nedanstående eller bevisligen likvärdiga 
fetter. Ordningen är tillverkarens, ingen kvali-
tetsrangordning. 
 

Tillverkar
e 

Märke Beteckning 
enligt DIN 51825

Agip Agip GR MU3  K3K-20 

ARAL  Aralub HL3  K3K-20 

BP  
BP Energrease 
LS3  K3K-20 

ESSO  BEACON 3  K3N-30 

Räv  
RENOLIT FWA 
220  K3N-20 

Klüber  
MICROLUBE GL 
263  K3N-20 

Mobil-Oil Mobilux 3  K3K-20 

Shell  
Shell Alvania Fett 
R3  K3N-30 

SKF  SKF Fett LGMT3  K3K-30 

Tab 7 Översikt fetter 
 
Om inget av ovannämnda fetter finns tillhands, 
rekommenderar vi i alla fall ett universalfett 
baserat på litium, vilket motsvarar en av ovan-
stående DIN-beteckningar. 
 
Blandat fett med fettsorter av olika basoljor och 
förtjockningsmedel leder till minskade smörj-
egenskaper och ska därför undvikas.  
 

Lagring Fettvolym i gram 

AM  10, AM  20 400g 

AM  40, AM  80  750g 

AM 120, AM 160  1600g 

Tab 8 Översikt fettvolym i gram pro lagring 
 
Omsmörjning 
Var 3000:e drifttimme måste lagren smörjas på 
nytt. 
 
Eftersmörjning 
Eftersmörjning görs över de i lagerhuset (105) 
iskruvade smörjnipplarna (119). Man ska smör-
ja så länge tills det gamla fettet träder fram ur 
fettkontrollen (101). Stryk bort det gamla fettet 
( de Tvärsnitten på sidorna 26, 30 och 31). 

9.3 Driftmotorer  
Se tillverkarnas drifts- och underhållsmanualer. 
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10 Underhåll 

10.1 Demonterings- och monte-
ringsanvisningar 

Till monterings- och reparationsarbeten finns 
utbildade kundtjänstmontörer till förfogande på 
begäran. 
 

 

 
Obs! 
Före reparationer som genomförs 
av egen personal eller våra fack-
montörer, måste man säkerställa 
att mazeratorn är fullständigt tömd 
och rengjord.  
Detta gäller särskilt de mazeratorer 
som sänds till vår fabrik eller till 
någon av våra verkstäder för 
reparation! 

 
Reparation av mazeratorer som innehåller 
pumpvätska kan vi inte åta oss med hänsyn till 
våra medarbetare och miljöskyddet.  
Om vätskefyllda mazeratorer skickas till oss, 
måste kunden/användaren stå för kostnaderna 
för miljövänlig tömning.  
 
Om mazeratorer som körts med farliga ämnen 
och/eller miljöfarliga pumpvätskor skall repare-
ras, måste kunden/användaren själv eller vår 
monteringspersonal meddela detta utan att bli 
tillfrågad direkt vid frakten tillbaka till vår fabrik 
eller till vår avtalsverkstad. I detta fall ska ett 
transportgodsbevis i form av ett DIN-Säker-
hetsdatablad läggas fram i samband med 
begäran om kundtjänst-montör 
 
Vid alla arbeten på ort och ställe ska egen eller 
vår personal uppmärksammas på faror i sam-
band med reparationen. 
 
I denna manual beskrivs de viktigaste demon-
terings- och monteringsarbetena. De beskrivna 
momenten i varje avsnitt måste utföras kon-
sekvent. 

10.1.1 Demontering av mazeratorn 
Innan demonteringen påbörjas ska följande 
arbeten göras:  

1. Slå från strömtillförseln till motorn. 
Motorn får inte kunna sättas i gång.  

2. Stäng alla ventiler i till- och 
frånledningarna. 

 

 
 Säkerställ att mazeratorn är trycklös.  

  
Fara! 
Risk för skärning och avklippning. 
Efter att rensluckan (509) tagits 
bort, är skärningsverktygen fria att 
nå.  

► Motorn får inte kunna sättas i 
gång.  

 
3. Ta bort in-och utloppsrör och alla 

hjälprörledningar. 
4. Lossa skruvar mellan fundamentet och 

mazeratorn skruva ur dem. 

10.1.1.1 Urtagning av mazeratorhjulet, byte 
av skärring  

Rörande detaljernas läge  se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 

1. Skruvarna (601...604) och (613) tas 
bort. 

2. Lagerhuset (105) med kopplingshuset 
(305) och motor i serien AM dvs. mo-
torn med tätningslock (210) i serien 
ABM lyfts bort från mazeratorhuset 
(502).  

3. Böj säkerhetsbrickan (402) och skruva 
loss axelmuttern (401). För detta, fixe-
ra axeln med mazeratorhjul (403). 

4. Tar bort säkerhetsbrickan (402) 
5. Dra av mazeratorhjul (403) från axeln 

med hjälp av avdragare.  
6. De på mazeratorhjul fastlödda 

hårdmetallskären kan vändas eller 
bytas ut när de slitis ned. För detta 
måste området på mazeratorhjul där 
hårdmetallskären är fastlödda värmas 
upp till cirka 600°C.  
 
Efter att hårdmetallskären tagits bort 
ska styrspåren rensas (lödrester av-
lägsnas). Därefter kan nya eller vända 
skärningsskivor åter lödas in.  
 
Lod: t.ex.. Castolin 1802. 
Flussmedel: t.ex. Castolin 1802 F. 
 
Efter att hårdmetallskären lötts in ska  
de slipas till impellerns yttre diameter.  
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10.1.1.2 Montering av skärring 

Rörande delaljernas läge  se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 
 
Skärringen demonteras efter mazeratorhjulet 
(403) ( Se avsnitt 10.1.1.1 sidan 18). 

1. Ta bort sexkantsmuttern (405) och 
sexkantsskruven (404). 

2. Ta bort cylinderskruven (406) fjäder-
brickan (407) och tryckringen (408). 

3. Övre skärningslagret (410) ska tas bort 
och skärningsringen (409) dras ut ur 
mazeratorhuset (502). 

4. Nedre skärningslager (410) tas av.  

10.1.1.3 Demontering av förseglingen  

Förseglingen demonteras av mazeratorhjulet 
(403) ( Se avsnitt 10.1.1.1 sidan 18). 
 
Serie AM 

1. Kilen (118) tas av.  
2. Distansringen (201) dras av axeln 

(113). 
3. Ta bort cylinderskruven (202) och 

fjäderbrickan (203). 
4. Plantätningshuset (204) trycks loss 

från axeln (113) tillsammans med 
plantätningen (208). Härtill används de 
båda gängskärningarna i 
plantätningshuset (204) och skruvarna 
M8x50 för att trycka loss.   

 

 

 
Anmärkning! 
Plantätningshuset (204) får inte 
förskjutas.  

 
5. Ta bort cylinderskruven (205) och fjä-

derbrickan (206), 
plantätningshusetlock (207) och O-
ringen (209)  

6. Avlägsna plantätningen (208).  
 
Serie ABM 

1. Kilen (118) tas av.  
2. Ta bort skruvförbandet (301...303). 
3. Plantätningshus (207) med distans-

ringen (201) och plantätningen (208) 
dras av från motorns axeltapp.   

 

 

 
Anmärkning! 
Plantätningshuset (204) får inte 
förskjutas. 

4. Distansringen (201) och glidringspack-
ningen (208) tas ur plantätningshuset 
(207). 

10.1.1.4 Demontering av motorn i serie 
ABM 

Rörande detaljernas läge   se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 
 
Ta bort motorn efter att du har tagit bort 
plantätningen (208) ( se avsnitt 10.1.1.3 
sidan 19). 
Avkastarringen (106) dras av motoraxeln.  

10.1.1.5 Ta bort axeln och lagringen i 
serie M 

Rörande detaljernas läge se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 
 
Ta bort axeln (113) efter att du tagit bort 
mazeratorhjulet (403) ( Se avsnitt 10.1.1.1 
sidan 18) och plantätningen ( Se avsnitt 
10.1.1.3 sidan 19). 

1. Ta bort skruvförbandet (605...607) och 
lyft kopplingshuset (305) med motorn.  

2. Kopplingshalvorna (307) dras av och 
kilen (117) tas bort. 

3. Skruva ur fettmängdreglatorn. (101) 
4. Dra av avkastarringen (106) 
5. Sexkantsskruven (102) och 

fjäderbrickan (103) avlägsnas.  
6. Lagerlock (104) tillsammans med 

läpptätningen (116) dras av. 
7. Axeln (113) pressas ut ur lagerhuset 

(105) 
8. Fett- (107) och låsringen (108) 

avlägsnas. 
9. Dra av rullagret (111) stödbrickan 

(109) styrbrickan (110) och 
spårkulllagret (112) från axeln (113). 

10. Ta bort distanshylsan (114) ur lagerhu-
set (105). 

11. Driv ut rullagrets ytterring (111) ur 
lagerhuset (105) med lämpligt verktyg. 

12. Ta bort stödbrickan (115). 
13. Pressa ut läpptätningen (116) ur 

lagerhuset (105) och lagerlocket (104).  
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10.1.2 Montering av mazeratorn 
Enskilda mazeratordetaljer monteras i motsatt 
ordningsföljd efter noggrann rengöring och 
nödvändig anpassning. 

10.1.2.1 Montering av axel och lager i serie 
AM 

Rörande detaljernas läge  se tvärsnitten på 
sidorna 26 och30 . 
 

1. Platsen för läpptätningen (116) fylls 
med axellagerfett och tätningsläpparna 
bestryks.  

2. Läpptätningen (116) trycks in på ren-
gjord plats i lagerhuset (105) dvs. 
lagerlocket (104). 

 

 

 
Anmärkning! 
Tätningsläppen med tätningsring-
ens ringtjäder ska alltid vändas mot 
den sida som ska tätas (pekar inåt).
Pressa in med lämplig stämpel.   
Det är viktigt att tillse att presskraf-
ten så nära som möjligt träffar 
tätningsringens ytterdiameter. 

 
3. Lägg in stödbrickan (115) i lagerhuset. 
4. Rengör noggrant, om det behövs, kul-

lagret med dieselolja. Är slitbanefå-
rorna blanka och skadefria  kan kul-
lagren (111) och (112) återanvändas. 
Om inte så är fallet, ska kullagren 
bytas ut. 

5. Fyll kullagren (111) och (112) med 
kullagerfett. Fettfyllning ska tillämpas 
så som beskrivs nedan.  

 Hålrummen mellan rullkropparna 
fylles till cirka 30-50 % med fett.  

 Fettöverflödet stryks av (bäst med 
fingrarna, använd inga metallföre-
mål). Rekommenderade kullager-
fetter  se avsnitt 9.1 sidan 17. 

6. Cylinderrullagrets ytterring (111) trycks 
med lämplig rördel in i lagerhuset 
(105)  
 ► Lagersätet oljas lätt först. 

7. Distanshylsans insida (114) bestryks 
cirka 20 mm tjockt med kullagerfett, 
och byggs in i lagerhuset (105). 

 

 

 
Obs! 
Distanshylsan (114) läggs så att 
fettmängdsreglaget (101) griper in i 
hålet på distansringen (114). 
Om distansringen monteras felak-
tigt kan lagret skadas.  

 
8. Fettmängdsreglaget (101) skruvas i.  
9. Drivsidans cylinderrullagers innerring 

(111) liksom infettat rullager (112) 
trycks med lämplig rördel på axeln 
(113).  
 ► Först oljas axeln lätt. 

10. Rullagrets täckskiva (112) monteras så 
att den pekar mot impellern. 
Styrbrickan (110) Stödbrickan (109) 
och låsringen (108) dras upp.  

11. Impellersidans cylinderllagers innerring 
(111) trycks med lämplig rördel på 
axeln (113). Låsringen (108) dras upp. 

12. Axeln (113) pressas med lämlig rördel 
över cylinderrullagrets ytterring (111) 
in i lagerhuset (105).  
 ► Först oljas lagersätet lätt. 

13. Lagerlocket (104) dras upp och 
skruvas fast med fjäderbricka (103) 
och sexkantsskruv (102). 

14. Passkil (117) sätts in i axeln (113) och 
säkras mot frontsidan med två 
körnslag.  

15. Dra på kopplingshalvorna på mazera-
tor- och motorsidan med pådragare 
tills axeltappen och lagercentrums skär 
varandra. Finns ingen passande på-
dragare, går det lättare om man vär-
mer upp kopplingshalvorna till cirka 
100 ° C (utan gummielement). 

16. Kopplingshalvorna fixeras axiellt med 
låsskruv (306). 

17. Sätt på kopplingshuset (305) och 
motorn och fäst  med skruven (605. .. 
607) och (301. .. 303). 

18. Avkastarringen (106) skjuts mot 
axelkragen. 
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10.1.2.2 Installation av mekanisk 
axeltätning  

Allmänt 
Mekanisk axeltätning är högklassiga 
precisionsdelar. Följ installationsanvisningarna 
för mekanisk axeltätning. Vid installationen är 
skonsam hantering och extrem renlighet avgö-
rande för korrekt funktion. För att underlätta 
monteingen får ytor som berörs av O-ringar 
smörjas med glidmedel som t.ex. Silikonolja, 
Polydiol eller såpa. 
 

 

 
Obs! 
Använd inte mineralolja eller  
syntetisk olja som glidmedel! 

 
Mekanisk axeltätning med gummibälg dras 
med normalt eller avspänt vatten (med diskme-
deltillsats) på axeln. Tätningssits och axel får 
vätas rikligt. 
 

 

 
Obs! 

Använd inte olja eller fett. Det sta-
tiska tätningselementet (lagrings-
ringen) ska uteslutande vätas med 
vatten eller alkohol. 

 

 

 
Anmärkning! 
Det är viktigt att tillse att glidele-
menten byts ut endast parvis. Glid-
ytorna förses aldrig med smörjme-
del utan monteras helt torra, damm-
fria och rena. 

 
Rörande detaljernas läge se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 
 
Serie ABM 

1. Plantätningens motring (208) trycks 
med O-ringen koncentriskt in i det rena 
tätningslocket (210)   

 

 

 
Anmärkning! 
Se till att tryckfördelningen är jämn.  

 
2. Avkastarring (106) skjuts på motorn. 
3. Plantätningshuset (210) skjuts över 

motoraxeln. Då får tätningslocket inte 
lutas. 

4. Plantätningshus (210) fästs med skruv 
(301. .. 303) på motorn. 

5. Plantätningens (208) roterande del 
trycks med hjälp av distansringen 
(201) på motoraxeln. 

 
Serie AM 

1. Plantätningens motsatta ring (208) 
läggs med O-ringen i det rena 
plantätningshuset (204). 

2. Plantätningslocket (207) med fjäder-
bricka (206) och cylinderskruv (205), 
skruvas på plantätningshuset (204) . 

3. Dra upp O-ringen (209) 
4. Tryck plantätningshuset (204) in i 

lagerhuset (105). 
 

 

 
Obs! 

För att förhindra skada på 
plantätningens motring beakta att 
vid påskjutningen av 
plantätningshuset på axeln, GLRD-
huset inte får lutas.  

 
5. Plantätningshuset fästs med cylinder-

skruven (202) och fjäderbrickan (203) 
på lagerhuset (105). 

6. Tryck den roterande delen av 
plantätningen (208) med hjälp av 
distansringen in i plantätningshuset.  

10.1.2.3 Installation av skärrinen 

Rörande detaljernas läge  se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 
 

1. Dra skärningsringslagret (410) på 
skärringen (409) och tryck dem tillsam-
mans in i mazeratorhusets rengjorda 
säte (502) 

2. För att underlätta montering kan maze-
ratorhusets säte smörjas med glidme-
del som t.ex. silikonolja, Polydiol eller 
såpa.  

 

 

 
Obs! 
Använd inte mineralolja eller synte-
tisk olja som smörjmedel.  

 
3. Dra åt tryckringen (408) med fjäder-

brickan (407) och cylinderskruven 
(406) på mazeratorhuset (502). 

4. Dra åt sexkantsskruvarna (404) jämnt, 
se därvid till att skärningsringen är 
centrerad och säkra med sexkantmut-
tern (405). 



 

Underhåll 

 

Demonterings- och monteringsanvisningar   
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10.1.2.4 Installation av mazeratorhjul 

Rörande detaljernas läge  se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 
 

1. Lägg in kilen (118). 
2. Tryck mazeratorhjul på axeln.  

 ► Olja först axeln lätt. 
 

 

 
Obs! 
Vrid distansringen (201) så att pin-
narna sticker in i hålen, för att an-
nars skadas plantätningen.  

 
3. Lägg på låsbrickan (402) och dra åt 

mazeratorhjul med axelmuttern (401).  
 

 

 
Obs! 
Materialskada på grund av detaljer 
som slungas ut av roterande delar.  
Säkra axelmuttern (401) från att 
lossna genom att flänsa låsbrickan 
(402). 

 
4. Montera O-ringen (501). 
5. Sätt lagerhuset (105) tillsammans med 

alla fastmonterade delar på 
mazeratorhuset (502). 

 

 

 
Obs! 
Skärningsverktygsskador på grund 
av felaktig montering.  
Vid monteringen, se till att impel-
lern (403) införes koncentriskt i 
skärningsringen (409). 

 
6. Lagerhuset (105) fästs med 

skrurförband (601...604) på 
mazeratorhuset (502).  

10.1.2.5 Kontroll av spalten mellan pump-
hjulet och skärningsringen 

Rörande detaljernas läge  se tvärsnitten på 
sidorna 26 och 30. 
 
 

 

Obs! 
Skador på skärningsvertygen vid 
start. 
Innan maskinen startas efter instal-
lationen ska man undersöka att 
mazeratorhuset (403) inte går emot 
skärringen (409).  

► Kolla detta genom att manuellt 
vrida impellern vid 360 ° C via 
starten på kopplingshalvan 
(307) resp. i serie ABM via 
motorns fläkt. Ta först bort 
motorfläkthuven.   

 
 ► Gapet mellan impellern och skärningsring-

en ska vid behov ställas in med hjälp av 
sexkantsskruvar (404. 
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11 Reservdelar  
I följande tvärsnittsbilder enligt 
artikelförteckningen visas alla ovan nämnda 
mazeratorer. Alla reservdelar i 
detaljförteckningens markerade delar kan 
tillhandahållas. 
 
Rekommenderade reservdelar: 
R = stor reparationssats 
r = liten reparationssats 
 

 

Försiktighet! 
För tillförlitlighet ska endast de av 
oss levererade original-
reservdelarna lagras och byggas in. 
För dessa hänvisas till de under 
avsnittet 2.7 ( sidan 5) lämnade 
uppgifterna! 

 
Vid beställning av reservdelar ska följande 
uppgifter anges: 

 Maskinnummer 

 Förkortningen för mazeratorn 

 Artikelnummer 

 Namn, artikelnummer och 
identitetsnummer, samt kvantitet. 

 
 

 

 
Anmärkning! 
Namn och artikelnummer samt 
förkortning på mazeratorn finns på 
typskylten. I bifogade separat 
reservdelslista visas 
identitetsnummer och kvantitet. 

 
 



 

Reservdelar 

 

Serie ABM   
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11.1 Serie ABM 

11.1.1 Exempellista och rekommenderade reservdelar 
 
Bildtext rekommenderade reservdelar: 
 
R = stor Reparationssats 
r = liten Reparationssats 
 

Delar-
Nr. 

Beteckning Reparationssats  Kvantitet 
Serie S 

Kvantitet Serie I Anmärkningar

106 Avkastarring  1 1  

118 Kil  1 1  

201 
Distansring med 
skärstift 

R 1 
1 

 

208 Plantätning R 1 1  

210 Plantätningshus  1 1  

301 Sexkantsmutter  4 4  

302 Fjäderbricka  4 4  

303 Skruv   4 4  

312 Loctite     

401 Axelmutter  1 1  

402 Låbricka R, r 1 1  

403 Mazeratorhjul, komplett R, r 1 1  

404 Sexkantsskruv  3 4  

405 Sexkantsmutter  3 4  

406 Cylinderskruv R, r 8 8  

407 Fjäderbricka R, r 8 8  

408 Tryckring  1 1  

409 Skärring R, r 1 1  

410  Skärningsringslager R, r 2 2  

501  O-Ring R, r 1 1  

502  Mazeratorhus  1 1  

503  Sexkantsmutter  - 8  

504 Låsbricka  - 8  

505 Sexkantsskruv  - 8  

506 Bottenplatta  - 1  

507 O-Ring  - 1  

508  Sexkantsmutter  - 8  

509  Renslucka  - 2  

 
  Bestående av: 

pumphjul med fyra fastlödda skärplattor som kan vridas runt när de slitits 
ut. Se även avsnitt 10.1.1.1 sidan 18) 

  12 stycken vid pumpstorlek 40 och 60 
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Delar-
Nr. 

Beteckning Reparationssats  Kvantitet 
Serie S 

Kvantitet Serie I Anmärkningar

510  Renslucketätning  - 2  

511  Pinnbult  - 8  

512  Plugg  - 2  

513 Packning  - 2  

601 Sexkantsmutter  8 8  

602 Fjäderbricka  8 8  

603 Sexkantsskruv  6 6  

604 Pinnbult  2 2  

613 Bricka  8 8  

Tab 9 Detaljbeskrivning Serie  ABM 
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Serie ABM   
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11.1.2 Tvärsnitt 
 
 
 

 

 

Bild. 5 Tvärsnitt ABM…S 

Bild. 4 Tvärsnitt ABM…I 
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11.2 Serie AM 

11.2.1 Exempellista och rekommenderade reservdelar  
 
Bildtext rekommenderade reservdelar: 
 
R = stor reparationssats 
r = liten reparationssats 
 

Delar-
Nr. 

Benämning Reparationssats Antal Serie S Antal Serie I Anmärkningar

101 Fettmängdsreglage  1 1  

102 Sexkantsskruv  4 4 � 

103 Låsbricka  4 4 � 

104 Lagerlock  1 1  

105 Lagerhus  1 1  

106 Avkastarring  1 1  

107 Fett R    

108 Låsring  4 4  

109 Stödbricka  2 2  

110 Styrbricka  6 6 � 

111 Cylinderrullager R 2 2  

112 Spårkullager R 1 1  

113 Axel  1 1  

114 Distanshylsa  1 1  

115 Stödbricka  1 1  

116 Läpptätning R 2 2  

117 Plattkil  1 1  

118 Plattkil  1 1  

119 Smörjnipplar  2 2  

120 Plugg  1 1  

121 Packning  1 1  

201 Distansring R 1 1  

202 Cylinderskruv R 4 4  

203 Fjäderbricka R 4 4  

204 Plantätningshus  1 1  

205 Cylinderskruv  4 4  

206 Fjäderbricka  4 4  

207 Plantätningshuslock  1 1  

208 Plantätning R 1 1  

209 O-Ring R 1 1  

301 Sexkantsmutter  4 4  

302 Låsbricka  4 4  

303 Sexkantsskruv  4 4  

 
  8 stycken vid pumpstorlek AM 160 
� 3 stycken vid pumpstorlek AM 40 och AM 80 
� 8 stycken vid pumpstorlek AM 40, AM 80, AM 120 och AM 160  
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Delar-
Nr. 

Benämning Reparationssats Antal Serie S Antal Serie I Anmärkningar

305 Kopplingshus  1 1  

306 Låsskruv  2 2  

307 Kopplingshalva komplett  1 1  

308 Kopplingshalva  1 1  

309 Sexkantsskruv  4 4  

310 Låsbleck  2 2  

311 Täckplatta  2 2  

401 Axelmutter  1 1  

402 Låsbricka R, r 1 1  

403 Mazeratorhjul, komplett R, r 1 1  

404 Sexkantsskruv  3 4  

405 Sexkantsmutter  3 4  

406 Cylinderskruv R, r 8 8  

407 Fjäderbricka R, r 8 8  

408 Tryckring  1 1  

409 Skärring R, r 1 1  

410  Skärningsringslager R, r 2 2  

501  O-Ring R, r 1 1  

502  Mazeratorhus  1 1  

503  Sexkantsmutter  - 8  

504 Fjäderbricka  - 8  

505 Sexkantsskruv  - 8  

506 Bottenplatta  - 1  

507 O-Ring  - 1  

508  Sexkantsmutter  - 8  

509  Renslucka  - 2  

510  Renslucketätning  - 2  

511  Pinnbult  - 8  

512  Plugg  - 2  

513 Packning  - 2  

601 Sexkantsmutter  8 8  

602 Låsbricka  8 8  

603 Sexkantsskruv  6 6  

604 Pinnbult  2 2  

605 Sexkantsmutter  4 4  

 
 

  Bestående av: 
mazeratorhjul med fyra fastlödda hårdmetallskäv som kan vändas när de 
slitits ut. Se även avsnitt 10.1.1.1 sidan 18) 

  Bestående av: kopplingshalvor och brytring 
  12 stycken vid pumpstorlek AM 40, AM 80, AM 120 och AM 160 
  12 stycken vid pumpstorlek AM 120 och AM 160 
  8 stycken vid pumpstorlek AM 120 och AM 160 
  4 stycken vid pumpstorlek AM 120 och AM 160 
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Delar-
Nr. 

Benämning Reparationssats Antal Serie S Antal Serie I Anmärkningar

606 Fjäderbricka  4 4  

607 Sexkantsskruv  4 4  

608 Halvrund spårnit  2 2  

609 Typskylt  1 1  

610 Skylt  1 1  

611 Skylt  1 1  

Tab 10 Detaljtext serie AM 
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11.2.2 Tvärsnitt 
 

 

 

Bild. 6 Tvärsnitt AM…I  
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11.2.3 Explosionskiss AM...S, AM...I 
 
 
 
 
 
 

 

      Serie S                                      Serie I 
               Bild. 7 Explosionsritning AM…S, AM…I 



 

Driftstörningar, orsaker och åtgärder 

 

Serie AM   
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12 Driftstörningar, orsaker och åtgärder 
Störningar som inte omnämns i följande tabell eller som inte kan ledas tillbaka på angivna orsaker, 
ska stämmas av med tillverkaren.  
 

Driftstörningar på mazeratorn Orsaker och åtgärder 

Flödet nås inte 
Torrsubstanshalten är för hög.  
Torrsubstanshalten ses över 

Motorströmuptagningen är för hög 
Torrsubstanshalten är för hög. 
Torrsubstanshalten ses över. 

Mazeratorn är blockerad 
Främmande kropp i mazeratorhuset. 
Främmande kropp avlägsnas. 

Mazeratorn går oroligt 
Torrsubstanshalten/flödet är för stort. 
Torrsubstanshalten eller flödet minskas. 

Tab 11 Hjälptabell vid driftstörningar 
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13 Obetänksamhetsintyg 
 

 
Bild 8 Representationsintyg 

 
 



 

Förklaring enligt EG-direktiv för maskiner 
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14 Förklaring enligt EG-direktiv för 
maskiner 

Deklaration om överensstämmelse enligt EG-
direktivet för maskiner 
 
 

 

 
Anmärkning! 
I följande uttalande finns inget 
serienummer och inga signaturer. 
Originaldeklaration med ansvariga 
för dokumentet och signaturer 
levereras med respektive pump.  
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EG-försäkran om överensstämmelse   
EC Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité CE 

enligt / acc. to / d’après 

Maskindirektivet 2006/42/EG Bilaga II A 
Machinery Directive 2006/42/EC Annex II A 

Directive  2006/42/CE Annexe II A 
 

Vi intygar härmed, / We hereby declare / Par la présente, nous déclarons 
  
Allweiler AG, Postfach 200123, 46223 Bottrop, Tel. +49 (0)2045-966-60, Fax. +49 (0)2045 966-679 
 

att maskinen / that the machine / que le machine 
 

Ident Nr. / Ident no / Nº d'ident : 
Benämning / Designation / Désignation  : 
Anläggningsnr. / Equipment no./ Nº d’équipment : 
Uppdrag Nr. / Order no. / Nº de commande  : 
 
stämmer överens med följande relevanta EG-direktiv:  
corresponds to the following relevant EC directives:  
répond à la directive communautaires s’y afférent: 
 

Maskindirektivet (2006/42/EG) / Machinery Directive 2006/42/EC /  Directive 2006/42/CE  relative aux machines 

Lågspänningsdirektivet(2006/95/EG) / Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EG /  Directive Basse Tension (DBT) 2006/95/EG 

EMV-Direktivet (2004/108/EG) / Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EG / directive sur la Compatibilité 
électromagnétique (CEM) 2004/108/CEE 
 
 

Ansvarig för dokumentationen, person authorised to compile the technical file, la personne autorisée à constituer le dossier 
technique  
………………………………………………………………………………………. 
 

 

Tillämpade harmoniserade standarder i aktuella utgåva: 
harmonized standards applied in the valid version:  
norme harmonisée employée dans l’édition valable: 
 

EN 809  
 

EN ISO 12100-1  
 

EN ISO 12100-2  
 

EN ISO 14121-1  
 

 
16.12.10        
Datum    Verkställande Direktör  Kvalitetsansvarig 
Date    general manager   Quality manager 
Date    gérant    conducteur de qualité 
 

Detta dokument har producerats elektroniskt och anses juridiskt bindande. 
This document has been created automatically and is legally binding 
Le présent document a été établi à l'aide d'une machine et a force obligatoire 
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