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• Skrapdelarnas anläggningsytor:

• maximalt tillåten ytpressning hos skrapdelar: 
  vid centrumbocken      : max 0,3 kg/cm²
 vid sidomedarna      : max 0,5 kg/cm²

Skrapor      ,     : 
minst med R2

• se till att de kanter som kommer i kontakt med mattan inte är vassa  
 (avfasade eller rundade)!
• kontrollera om skrapanordningen har vassa kanter som skapats på  
 grund av förslitning!

Centrumbock          och sidomedar       :
minst med R5 eller fas 5 x 45°

radie minst 2 mm radie minst 5 mm

Styrmedar på skrapan

baksidaframsida

7

styrmed

skrapanslag
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Allmänna förutsättningar:
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Standardskrapa med centrumbock 
med en totalvikt på ca 250 kg:

Centrumbock        och sidomedar     

minst 8 cm bred

Tung skrapa med centrumbock med 
en totalvikt på upp till ca 500 kg:

minst 8 cm bred

Extremt tunga skrapor och skrapor utan centrumbock: 
förstora anliggningsytor på lämpligt sätt 
(beräkna skrapdelarnas ytpressning)

minst 4 cm bred

minst 6 cm bred

6

anliggningsytor

KRAIBURG gummibeläggning 
på gjutna golv

! Viktigt: 
Regelbundet underhåll! 
Kontrollera skrapor varje år!

Skrapgångsmattan på gångytor har monterats enligt monteringsrekommendationen från KRAIBURG.
Förutsättning:

Principiellt:

Vid ombyggnad:

Observera:

använd skrapor som är särskilt konstruerade för gummigolv.

anpassa skrapanordningen i samråd med skraptillverkaren enligt följande 
förutsättningar för skrapor som anges av KRAIBURG

endast material baserade på gummi/plast resp. metall får komma i 
kontakt med gummimattorna, inga abrasiva material som t.ex. betong

Se till att skraporna inte har vassa kanter1

Anläggningstrycket bör vara så lågt som möjligt2

• sätt styrrullen en mattjocklek högre 
• stållinor får inte ligga direkt på gummimattan

-> skydda mattan mot nötning av linan! 
• mattan behöver inte skyddas mot nötning om:

- en länkkätting i rundstål med en minsta diameter på 12 mm används 
- en plastlina eller en lina med en plastmantel används

Anordningar utan centrumstyrning:3

Ø minst
12 mm

5
1

5 mm

5 mm
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minimiavstånd till mattan: 5 mm!ytterligare möjlighet:
montera rundstång

minst 5 mm!

ev. dessutom: 
höj centrumbocken

medformad anliggningsyta 
(fram och bak)

rullar

ø minst
3 cm! minst 5 cm

minst
7 cm

minst 3 cm

Skrapor 3

Skrapanslag

Vinkel mot 
golv: 90°

Sidomedar

ø minst 3 cm!

minst 4 cm!

minst 4 cm!

Anpassa skrapan
Centrumbock 1

Möjligheter:

31 2

Förutsättning:

Ingen golvkontakt! 
Avstånd är viktigt!

böj upp medformen fram och bak
ytterligare möj-
lighet: montera 
rundstång

7

5

skrapanslag

! Observera: efter att mattorna har monterats måste styrningen i 
den därför avsedda styrrännan fortfarande vara säkerställd. Öka 
styrningen med mattans tjocklek!

! Kontrollera förslitning!

En elastisk gummi- eller plastläpp på 
skraporna är i princip inte 
nödvändig, men kan dock bidra 
till ett bättre rengöringsresultat 
(särskilt fördelaktigt vid 
nedsänkningar eller 
ojämnheter i golvet)
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  Se till att skraporna inte har vassa kanter

Centrumbock

centrumbock vilar på breda 
plastrullar

skrapanslag

sidomed med rundstång och bred 
anliggning

bred och uppböjd sidomed, 
påskruvad

bred och uppböjd sidomed

sidoskrapor
viktigt: skarp kant! (-> runda av!)

styrning under 
centrumbocken 
anpassad till 
mattans högre 
tjocklek

bärande ytan på sidomeden är 
rundad av

bred anliggning 
för centrum-
bocken, böjd 
uppåt

bred anliggning 
för centrum-
bocken, 
rundstång 
påsvetsatSidomed

rengöringsriktning

sett från sidan

Anpassa skrapan - exempel - 

Huvudskrapor

styrmed på 
huvudskrapan 
med rullar

kedjefäste 
fastsvetsad

styrmed på 
huvudskrapan

gummiläpp: 
bra rengörings-
resultat, och 
är säker att 
använda på 
gummimattor

rundstångsbitar 
på en skena

skrapanslag: 
ingen 
golvkontaktrengörings-

riktning
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Viktigt: regelbundet underhåll - 
             Kontrollera skrapor varje år!

! Den årliga kontrollen är avgörande för många års pålitlig skrapfunktion av KRAIBURG 
gummibeläggning på gångytor. Även på gummibeläggning slits skrapdelarna, d.v.s. 
kanter kan bli skarpa av nötning.

GUIDE FÖR GÖDSELSKRAPOR - gjutna golv

Den tyska versionen av detta dokument är det som används som juridiskt bindande.

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Tyskland  
Tel. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com

använd på gummi: 2,5 år
-> nötning: 4 mm

Exempel: förslitning på skrapornas ståldelar efter ca 2 år

tips: vänd skrapan om, sök efter skarpa kanter 
och om nödvändigt, runda av med vinkelslip


