
GUIDE FÖR GÖDSELSKRAPOR

Se till att skraporna inte har vassa kanter

• skrapdelarnas anläggningsytor: minst 4 cm bred
• med skrapanordningar > 250 kg: konsultation nödvändig!

• alla skarpa kanter av icke-elastiskt material som kommer i kontakt med  
 mattan måste avrundas (fasning 5 x 45° eller radie R5)
• kontrollera om skrapanordningen har vassa kanter som skapats på  
 grund av förslitning

5 mm

5 mmradie minst 5 mm

Anläggningstrycket bör vara så lågt som möjligt

Allmänna förutsättningar

Skrapor måste utrustas med mjuk gummiläpp eller borste

gummiläpp eller borste

minst 4 cm

För system med KRAIBURG 
gummibeläggning på spaltgolv

1

2

3

gummiläpp

exempel:

Viktigt: 
Regelbundet underhåll! 
Kontrollera skrapor varje år!

!

Spaltmattan 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
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• sätt styrrullen en mattjocklek högre 
• 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 

(stållinor får inte ligga direkt på gummimattan -> skydda mattan mot nötning av linan!)

 Dragna skrapor:

• installera dragprofilen / tryckstången på mattan 
• stabilisera systemet: placera ett brett plattjärn undertill:  - ungefär 3 mm tjock
    - minst 2 cm överlappande

 Hydrauliska skrapor:

• trafikeras på KRAIBURG gummibeläggning på spaltgolv, om dom viktigaste förutsättningarna är uppfyllda  
 (se ovan)

 Robotskrapa i lösdrift: 

minst 2 cm

plattjärn

Olika skraptyper

Ø minst 
12 mm

exempel:



centrumbock vilar på breda 
plastrullar

sidomed med rundstång och bred 
anliggning

bred och uppböjd sidomed, 
påskruvad

bred och uppböjd sidomed

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

styrning under 
centrumbocken an-
passad till mattans 
högre tjocklek

bärande ytan på sidomeden är 
rundad av

bred anliggning för centrumbocken, böjd uppåt bred anliggning för centrumbocken, 
rundstång påsvetsat

rengöringsriktning
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sett från sidan

  Se till att skraporna inte har vassa kanter

Centrumbock

Sidomed

Anpassa skrapan - exempel - 



4

SV - 09/2013 

Den tyska versionen av detta dokument är det som används som juridiskt bindande.
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använd på gummi: 2,5 år
-> nötning: 4 mm

! 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.

Exempel: förslitning på skrapornas ståldelar efter ca 2 år

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

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

Viktigt: regelbundet underhåll - 
             Kontrollera skrapor varje år!


