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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

GARANTI 

GARANTIVILLKOR 
 

Vi lämnar 1 års garanti för produkten. 

 

Material- eller tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden åtgärdas av vår serviceavdelning 

eller också byts produkten ut mot en motsvarande ny. 

Vi levererar på vår bekostnad den reparerade eller nya produkten till samma adress som den 

ursprungliga produkten levererades till. 

 

Köparen är skyldig att omedelbart returnera den defekta produkten på köparens bekostnad. 

Garantin omfattar inte normalt slitage som orsakas av driften eller skador som orsakas av sten, tall 

eller andra främmande föremål.  

 

Inga övriga garantikrav för till exempel följdskador eller produktionsavbrott accepteras. 

Övriga allmänna leveransvillkor enligt NL 92. 

EU-försäkran om överensstämmelse för maskin 

(Maskindirektivet 2006/42/EU, bilaga II A) 

 

Tillverkare: Aimo Kortteen Konepaja Oy 

Adress: Pohjolantie 2, Pb 161, FI-84101 YLIVIESKA 

 

Namn och adress till den person som är behörig att sammanställa den tekniska 

dokumentationen: 

Namn: Aimo Korte Adress: PL 161, FI-84101 YLIVIESKA 

Vi intygar härmed att 

Murska Mineraldoserare, tillverkningsnummer: ………………………….. 

är tillverkad enligt maskindirektivets(2006/42/EU) tillämpliga bestämmelser 

 

Ort och datum: Ylivieska 2013-12-20 

Underskrift: 

 
Aimo Korte 
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PRESENTATION 

 

Användningsområde:  
 

Murska mineraldoserare är avsedd för dosering av mineralämnen till exempel i samband med 

krossning av spannmål. 

 

Tillverkad i Finland (EU) 

 
 

Murska Mineraldoserare 

 

 
 
 

 
 

 
 

 Tillverkningsnr. 

Modell 

Tillverkningsdatum 

Tillverkningsnummerskylt 

 

Elmotor 

Snäckväxel 
Styrcentral 

Tratt 

Trattens 
tömningslucka 

Justerbara 
stativben 
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TEKNISKA DATA 

 

 

Aggregat Murska Mineraldoserare 

Effektförbrukning  0,18 kW 

Trattens volym  52 liter  

Längd  850 mm  

Bredd  300 mm  

Höjd  650–1 300 mm 

Vikt  40 kg 

  

Extra utrustning 

 



6 
 

SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

 

 

             
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                      
 

 

   

 

2. Flytta inte maskinen under drift 

3. Vi rekommenderar att använda 
typgodkända skyddsglasögon. 
     
 

4. Händer, kläder, verktyg eller 
liknande får inte finnas i tratten. Det 
är inte tillåtet att krypa in i tratten 
 

6. En farlig situation kan uppstå om 
det finns barn i traktorhytten eller i 
närheten av maskinen. 
 

7. Under rengöring och justering av 
maskinen ska den sänkas ner på 
marken och motorn stängas av. 
 

8. Följ alltid tillverkarens 
säkerhetsföreskrifter när 
konserveringsmedel används. 
 

9. Under dammiga förhållanden är 
det lämpligt att använda 
typgodkända dammskydd. 

 

 

1. När maskinen används ska den 
vara nedsänkt till marken eller stå på 
ett stabilt underlag. Alla skydd ska 
vara monterade. 
 

Läs instruktionerna noga innan 
du använder maskinen. Följ 
alltid drifts- och 
säkerhetsanvisningarna. 
 

Öppna inte och ta inte bort 
skydd när motorn är igång. 
 

Inga händer eller lemmar i 
spannmålsbehållaren när 
motorn är igång! 

I-bokens förvaringsplats. 

Instruktionsboken innehåller 
anvisningar för rätt underhåll. 
 

Risk för att armar fastnar – 
roterande kugghjul. 

Smörjpunkt. 
 

Ljudnivån under drift kan överstiga 
85 dB. Använd typgodkänt 
hörselskydd som klarar minst 85 
dB!  Även personer som under 
längre tid vistas i närheten av 
maskinen ska använda 
hörselskydd. 
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 Säkerhetsföreskrifter 

 

Spannmålsbehållare: roterande delar, risk att fastna 

 Gå inte in i maskinens spannmålsbehållare när maskinen är igång! 

 Kontrollera regelbundet att fästskruvarna är åtdragna. 

 Lägg inte verktyg, kläder eller händerna i spannmålsbehållaren. 

 

Se till att alla skydd är på plats och ordentligt monterade innan du 

använder maskinen! 
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DRIFTTAGNING 

 

Innan du använder produkten, läs noga igenom instruktionsboken. 

Koppling  

Skydda motorn med tröga säkringar tillsammans med termiskt relä med säkerhetsbrytare eller 

säkerhetsbrytare som har både termiskt relä och magnetisk kortslutningsskydd. 

 

Det termiska överlastrelät får inte justeras till ett högre värde än det strömvärde som 

motsvarar typskyltens driftspänning. 

 

Om elfel inträffar, kontakta en behörig elektriker. Om kabeln behöver skarvas, använd en 

ledning med minst 2,5 mm
2
. 

 

Bild. Anslutning av mineraldoseraren 

Rekommenderade åtgärder 

 

1. Rutinkontroll före användning 

UTför alltid kontrollerna när maskinen tas i drift efter ett avbrott och innan 

annat underhåll utförs.  

2. Start och drift av mineraldoseraren 

Maskinen kan startas efter att rutinkontrollerna har utförs. 

3. Avslutning av driften 

Utförs alltid när maskinen stoppas och materialflödet avslutas.  
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Rutinkontroll före användning 

 

 
1. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna. Byt ut slitna eller rostiga mot nya.  

2. Kontrollera skruvtransportörens skick. 

3. Kontrollera att det inte finns främmande föremål i tratten. 

4. Kontrollera komponenternas allmänna skick, rengör vid behov.  

5. Smörj smörjpunkterna (fettnipplarna) med vaselin. 

 

 

 

OBS! Se till att alla skydd är på plats och ordentligt monterade innan du använder maskinen! 
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Start och drift 

 
1. Kontrollera att rutinkontrollerna utförs innan krossningen påbörjas.  

2. Se till att alla skydd är på plats och fastmonterade.  

3. Förinställ doserarens drifts- och paustider. 

 

Bild. Inställning av drifts- och paustid. 

 Driftstiden kan justeras med potentiometern till vänster. 

 Paustiden kan justeras med potentiometern till höger. 

4. Häll det material som ska blandas i tratten 

5. Starta mineraldoseraren  

6. Finjustera de önskade driftstiderna. 

7. Kontrollera regelbundet att maskinen fungerar som den ska.  

 

 

Inställning driftstid 

Inställning paustid 

Huvudbrytare/ 
säkring 
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Avslutning av driften 

 
1. Kör tratten så tom som möjligt.  

2. Stoppa mineraldoseraren och koppla bort den från elnätet 

3. Rengör tratten och skruvtransportören. 
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MÖJLIGA STÖRNINGAR 

 
1. Skruvtransportören snurrar för kort eller för lång tid 

- Förinställ doserarens drifts- och paustider.  

2. Doseraren stannar under körning, skyddsbrytaren utlöst 

- Transportören igensatt, tratten innehåller olämpliga föremål, rensa tratten. 

3. Materialet rör sig inte trots att transportören är igång och det finns material i 

tratten 

- Materialet fastnar i trattens sidor 

 Stoppa transportören och blanda materielat i tratten så att det kan flöda fritt till 

transportören. 
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UNDERHÅLL 

 

Stoppa transportören och avskilj den från elnätet innan du utför något 

underhåll. 

Daglig skötsel 

Kontrollera transportörens skick 

 

Växel 

Kontrollera snäckväxelns oljenivå. Oljebyte behöver inte utföras under normal 

drift.  

Före ett längre uppehåll i driften 

1.  Rengör mineraldoseraren noggrant. 

2.  Behandla alla ytor med korrosionsskyddsmedel. 

3.  Om färgytan är skadad, slipa bort rosten och måla med rostskyddsfärg och 

bättringslack. 

4.  Förvara alltid maskinen under tak, aldrig i det fria. 

5.  Om lagren måste demonteras, ska de alltid rengöras och smörjas innan maskinen 

ställs upp för förvaring. 
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INSTRUKTIONER 

Skruvarnas åtdragningsmoment 
 

 

Storlek Åtdragningsmoment [Nm] 

Hållfasthet 8.8 10.9 

M8 25 36 

M10 49 72 

M12 85 125 

M16 210 310 

M20 425 610 

M24 730 1050 
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ANTECKNINGAR 
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TILLVERKARE: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

IMPORTÖR: 

 
 

Filarevägen 8  
703 75 ÖREBRO 

Tfn. 019-603 60 60,  
Fax 019-31 20 96 

E-post info@narlant.se 
www.narlant.se 

 

 

PL 161,  (Pohjolantie 2) 
84101 YLIVIESKA 
 
Tfn. (08) 411 0500 
Fax.  (08) 425 422 
 
E-post:  
info@murska.fi  
 
Webbsida: 
www.murska.fi  

 

Aimo Kortteen Konepaja Oy 

mailto:info@murska.fi
http://www.murska.fi/

