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Tømmesystem 8” og 10”- manual

8” og 10” Tømmesystem

Vær opmærksom på, at fejesneglen er placeret over 
sideudløbene, og spjældene er lukkede, inden siloen 
fyldes. Desuden skal den mekaniske stopplade være 
slået ud bag fejesneglen. 

1. Tømmesystemet startes ved hjælp af styretavlen. 
Når tømmesystemet startes, starter evt. først den 
lodrette og derefter den vandrette tømmesnegl. 
 

2. For at åbne udløbene i silogulvet, anvendes 
håndsvinget (A). Dette åbner enten centerud-
løbet og sideudløbene eller kun centerudløbet, 
afhængig af hvor ”splitten” er monteret. Start 
med kun at åbne centerudløbet. Dette gøres 
ved at montere splitten i hullet (B1) og dreje på 
håndsvinget, imens tømmesystemet kører. Ved 
tømning skal centerudløbet åbnes trinvis, i takt 
med at amperemeteret aflæses og ikke overgår 
max ampere forbrug. 

3. Imellem udlæsninger lukkes udløbet, inden tøm-
mesystemet stoppes. Når tømmesystemet startes 
igen, åbnes centerudløbet igen trinvis, som før 
beskrevet. Ved kørsel med fejesnegl se pkt. 5-7.   

4. Derefter kan det uafhængige sideudløb åbnes ved 
hjælp af trækstangen (C). Når der ikke løber mere 
korn til det uafhængige sideudløb, lukkes udløbet. 
Splitten flyttes til hullet (B2), hvorefter både side-
udløbene og centerudløbene åbnes. Dette gøres 
forsigtigt, imens systemet kører.  

5. Når sideudløbene er tomme for korn, slukkes der 
for tømmesystemet. Herefter lukkes alle spjæld, 
hvorefter kun centerspjældet åbnes igen (skal 
være helt åbent). Kontroller visuelt, at fejesneglen 
er blotlagt. 

6. Fejesneglen tilkobles ved at vippe koblingslåsen 
(D) til side og tilkoblingsstangen (E) hives ud af, 
så ringen på stangen kommer til at sidde udven-
digt på koblingslåsen. For at undgå skader på 
koblingen, skal strømmen altid være afbrudt, før 
fejesneglen tilkobles.  

7. Tømmesystemet startes igen med fejesneglen 
tilkoblet. Centerudløbet skal forblive helt åbent, 
mens fejesneglen arbejder.  

8. Efter endt tømning placeres fejesneglen over 
sideudløbene, stangen (E) skydes tilbage til 
udgangsposition og låses igen med koblingslåsen 
(D). Det kontrolleres at udløbene er lukkede, før 
siloen igen fyldes.

Betjening

Vedligeholdelse

Før ifyldning af afgrøder udføres følgende:

• Kontroller alle spjæld inde i siloen for støv og 
snavs. Rengør spjældene, så de kører let og ube-
sværet. 

• Sukup Europe anbefaler, at der laves en gennem-
gang og service på anlægget en gang om året.

Ved al servicering skal sikkerhedsafbryderen til 
hele anlægget være slukket og aflåst.
For yderligere information; Se den fulde manual 
på den udleverede USB pen.

Betjeningsanordning  for 8” og 10” tømmesystem

Centerudløb

Uafhængige sideløb

Sideudløb

Udløbsplacering 




