
Torrbr.beh. STB-9 Stors.töm.
STB-9 är en robust storbehållare för torrbruk med inbyggd storsäckstömmare för enkel och säker
storsäckstömning. STB-9 är anpassad för att kunna hanteras med hjälp av containerbil eller truck vilket innebär
stor flexibilitet.

Arbetsanvisning
Uppställning. 
Farbar väg skall finnas fram till behållaren. Behållaren skall stå plant och stadigt. Se till att inte behållarens
botten kommer i kontakt med marken.
El-anslutning
Kopplas med rund 5-polig 16 Amp handske. Koppla alltid matarkabeln till behållarens automatikskåp annars
fungerar inte några säkerhetsanordningar. Både 0-pol och jord måste finnas i matarkabeln. Kontrollera att
utmatningsskruven har rätt rotationsriktning. 
Drift.
Rengör behållarens och skruvens utsida från bruk dagligen. Se till att kilremmar alltid hålls spända. Om
blandare ingår i utrustningen skall den rengöras väl varje gång. Om inspektion har skett genom topplocket
måste det stängas och låsas igen omgående. Slå aldrig på behållaren. Använd vibratorn endast vid behov.
Om utmatningsskruven inte startar.
kontrollera att alla faser är intakta fram till behållaren. Både 0-pol och jord måste finnas.
Om utmatningsskruven stannar.
Kontrollera kilremmarna. Tryck in motorskyddet med återställningsknappen. Kontrollera att det inte finns
bruksrester vid utmatningen från skruven och i slangen. Kontrollera att inte slangen är vikt eller har för låg
rasvinkel. Kontrollera att rotationsriktningen är rätt. Försök köra utmatningsskruven ett varv baklänges och
därefter fram igen.

Teknisk data
Elanslutning: 16 A, 5-polig CEE-don Spänning: 3-fas 400 V Volym: 6500 liter, ca 9 ton torrbruk. B x H x L: 1900 x 2900 x 3850 mm
Vikt (tom): 1100 kg

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se.
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