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Raspador Secundário PU92
Instruções de Montagem



COMPONENTES:

1. Barra 9200
2. lâmina PU92
3. Barra plana em aço 9200
4. Suporte (2X)
5. Elemento torção (2X)

INFORMAÇÃO GERAL:

O raspador PU91 é um raspador secundário, equipado com uma lâmina em PUR. Está desenhado para
serviços industriais de exigência média. É um equipamento de desenho simples, com poucas peças móveis,
e de fácil instalação e manutenção.

INSTALAÇÃO

1. O raspador é colocado contra o tambor, com a lâmina conforme desenho abaixo.

2. É necessário preparar 2 placas de montagem, com espessura 8mm com 2 orifícios, que serão 
soldadas à estrutura. Nessas placas serão aparafusados os elementos de torção (5)

3. O raspador é então aparafusado a essas placas, através dos elementos de torção (5), com os 
parafusos fornecidos.

4. Aperte ligeiramente os parafusos dos elementos de torção (5), usado uma chave de caixa, 
igualmente de ambos os lados. Depois, aperte-os definitivamente com o binário descrito abaixo.

NOTA: Sugere-se que os elementos de torsão sejam ajustados de acordo com a tabela abaixo, o que 
representa uma pressão do raspador contra a tela de cerca de 5-10 N/cm2 (0,05-0,1 MPa)

Recomendamos que os elementos de torção (5) não seja ajustados com mais de 20°.
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MANUTENÇÃO

Inspecione e limpe o raspador regularmente - sugerimos uma vez por semana. 

Quando a lâmina PU chegar a metade da sua altura, deverá ser substituída:

• Mude os segmentos desapertando os parafusos M8 e retirando a barra plana e a lâmina usada.

• Coloque uma nova lâmina e volte a apertar a barra plana e os parafusos

• Afine novamente o raspador, até à posição ideal.

A longo prazo, as vibrações podem resultar em pequenas fissuras do veio. Estas devem, portanto, ser 
eliminadas.
Nesse caso, tente executar as seguintes operações:

• Mudar a pressão da lâmina contra a correia.

• Fazer um apoio mais robusto à estrutura

• Aumentar massa do veio (2), ajustando um pequeno braço de alavanca / peso ao veio (2).

CUIDADOS

DESLIGUE SEMPRE o transportador sempre que se instala, ou executa intervenções de manutenção e 
certifique-se de que o mesmo não arranca aquando das intervenções.

GARANTIA

Danos no raspador causados por manipulação incorreta ou por instalação incorreta não podem ser
considerados cobertos pela garantia, desde que estas instruções não sejam seguidas. Portanto, não aceitamos
reclamações por nenhumdano ou perda consequente.
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