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DEMONTERING

Følgende komponenter demonteres (se figur 1 og 2)

- Pumpe med pumpehus

- Rør til spreder.

- Eventuellt rør til sektorspreder.

- Innvendig stengeventil (se fig 2)

- Rør for røring

- Galvanisert vinkeljern (under rør for røring). Skruen monteres tilbake i hullet for å unngå lekkasje.

Bruk sikaflex.

- Treveiskran - skal brukes igjen.

- Slusekran - skal brukes igjen.

MONTERING:

- Bor hull for feste av slusekran i tank. Bruk boremal. (Se skisse og beskrivelse side 6)

- Hullene gjenges til  M 10.
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- Pin-skruene flyttes til de nye hullene. De gamle tettes med unbrakoskruer (M10 x 12)

- Monter bolt M16 x 80 med to  skiver i hullet for innvendig stengeventil. Bruk sikaflex for tetting.

- Monter ny slusekran med pakning. Slusekranen skal ha lang arm.

- Monter kryss med flenser. Bruk firkantpakning mellom kryss og slusekran.

- Monter rør for fylling til kryss på valgfri side. Bruk firkantpakning.
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Bruksanvisning: Ombygging Uni-Bauer

- Monter slusekran (gammel) på rør for fylling. Bruk firkantpakning.

- Monter Bauer -hunkopling med flens på slusekran. Bruk firkantpakning.

- Monter blendplate på motsatt side med firkantpakning.

- Monter 5" slange (l=0,1m) på kryss (bruk sikaflex) med en slangeklemme. Tre på den andre slange-

klemmen.

Montering av pumpen

- Monter flens med slangestuss på pumpen. Hakk i flens skal vende oppover. Skruene trekkes for

hånd.



- Monter pumpefeste på rammen.Trekk skruene til for hånd

- Løft pumpen inn i rammen, tre slangestussen inn på slangen (bruk sikaflex) og fest pumpen til

pumpefestet uten å dra til skruene.

- Monter overgangsflens og 5mm pakning på pumpens utløpsstuss. Skruene festes bare for hånd.

- Monter rør  for omrøring med pakning.

- Monter treveiskran til overgangsflens fra pumpe og til rør for omrøring.Pass på at det er pakninger i

alle sammenføyninger.

- Trekk til slangeklemmene.

- Trekk til skruene på overgangsflensen mellom pumpe og treveiskran.

- Trekk til skruene på festet for pumpen til rammen. Passpå at pumpehus ikke gnisser mot rammen.

- Monter rør til bladspreder.

- Monter rør til eventuell sektorspreder.
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Boremal
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Montering av nivåmåler:
I forbindelse med ombyging til Bauer må der være en viss mengde gjødsel (ca.2-300 l) igjen

i vogna, for at pumpa skal kunne "ta" ved neste lessing. For å måle dette, må der monteres en

ny nivåmåler.

Beskrivelse:

- Mål  opp som vist på figur. Bor først med Ø6-9mm bor  deretter Ø21.

- Messinggjennomføring monteres med sikaflex.

- Markør og viser monteres slik at de er overett når flotør  er i" bunn " på tank.

Pass på at flotøren legger seg litt  innpå kanten slik at armen ikke kommer i konflikt med

omrøringsdysen.
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