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Driftsanvisning

Slipmaskin
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Förord

Till våra kunder!

Genom köpet av en Pöttinger slipmaskin har du bestämt dig för en kvalitativt högvärdig produkt.
Pöttinger slipmaskiner utmärker sig genom sin robusta konstruktion och enkla hantering i alla
arbetssituationer.
Med Pöttinger som partner har du ett innovativt företag på din sida som du alltid kan förlita dig på.
I denna driftsanvisning finns viktig och praktiskt användbar information om din slipmaskin. Dessutom
ges uppgifter och tips om maskinens driftssäkerhet, underhåll och skötsel.

Vi önskar dig ett lyckat och produktivt arbete med din slipmaskin från Pöttinger.

A. Pöttinger GesmbH
Maschinenfabrik

1 Typskylt

V.g. ange alltid uppgifterna på typskylten vid förfrågningar och reservdelsbeställningar!

Anteckna din maskins modell, typ och maskinnummer på typskylten:

Bild 1: Typskylt
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2 Allmänt

2.1 Maskinbeskrivning

Slipmaskinen är ett mobilt arbetsbord som konstruerats för slipning (vässning) av knivar på
ensilagevagnar och rundbals- och fyrkantspressar. Produkten är utrustad med en trefasmotor, som är
placerad på ett svängbart huvud, där slipskålen är fastsatt. Sliphuvudet styrs i höjdled av en
parallellogram. Dess lutning kan anpassas till respektive slipyta på kniven via inställningsskruvar.
Speciella knivhållare spänns in i fastspänningsanordningen med kniven som skall vässas. Via en
handförd svängrörelse av sliphuvudet vässas kniven jämnt i ett arbetsmoment.

2.2 Personal- och maskininstruktioner

Denna drifts- och underhållsanvisning har tagits fram för maskinens driftsansvarige och för
underhålls- och betjäningspersonalen. I denna handbok finns all nödvändig information  som krävs
för maskinens drift, underhåll och service. Den måste därför noga läsas igenom av personalen före
maskinens användning och idrifttagning och måste alltid finnas tillgänglig för personalen.

Anmärk-
ning

Handboken måste noga läsas igenom av alla personer som har i
uppdrag att arbeta på och med maskinen innan maskinen tas i drift.

Den driftsansvarige för maskinen är förpliktad att förvissa sig om att personalen har förstått innehållet i
driftsanvisningen och att alla arbeten / arbetssätt / förbud som beskrivs i denna, följs och efterlevs.

Om anvisningarna i driftsanvisningen inte iakttas, kan felbetjäning bli följden som sedan kan leda till
personskador och skador på omgivningen. För skador som uppstått pg.a. att anvisningarna inte följts,
frånsäger sig firma Pöttinger allt ansvar och garantin upphör att gälla.

Säkerhetsrelevanta anvisningar och förklaringar i handoken och på maskinen framhävs med
hjälp av piktogram.

2.3 Piktogram

2.3.1 Piktogram i driftsanvisningen

Anmärk-
ning

Med denna symbol kännetecknas drifts- och underhållsanvisningar, som
exempelvis förklarar vissa arbetsmoment för att göra det lättare att förstå
dem.

Observera
Varning för arbeten som kan leda till personskador eller skador på
maskinen, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

2.3.2 Piktogram på maskinen

Varning för kläm- och
krosskador

Det är förbjudet för tredje person att under driften
uppehålla sig inom områden som kännetecknas med
denna symbol. Se till att maskinen står stabilt och inte är
ansluten till strömnätet om arbeten i detta område skulle
vara nödvändiga.

Dessutom finns piktogram och förklaringar på maskinen, som beskriver inställningsdon samt
funktioner. Dessa anvisningar skall iakttas och efterlevas.
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2.4 Ändamålsenlig användning / servicearbeten

Knivslipmaskinen är ett mobilt arbetsbord som konstruerats för slipning (vässning) av knivar på
ensilagevagnar och rundbals- och fyrkantspressar. Pöttinger frånsäger sig allt ansvar för skador som
uppstått  p.g.a. att maskinen använts på ett icke ändamålsenligt sätt (t.ex. slipning (vässning) av andra
föremål etc.). Samtliga garantianspråk upphör då att gälla. Använd alltid komponenter som kan
erhållas hos Pöttinger eller original Pöttinger komponenter om du behöver komponenter för service-
eller reparationsarbeten. Ändringar på slipmaskinen får endast genomföras efter samråd med
Pöttinger. Om du använder komponenter från andra tillverkare upphör garantin att gälla. Iaktta
tillverkarens uppgifter om föreskrivna drifts-, underhålls- och servicearbeten.

2.5 Miljöinverkningar / uppställningsplats

Ställ upp slipmaskinen på ett stabilt, plant och torrt underlag. Inom en omkrets på 5 m får inga
brännbara ämnen lagras, då gnistor uppstår under slipningen.

2.6 Förebyggande av olyckor

Det kan uppstå risker under maskinens drift. Maskinens driftsansvarige,
underhålls- och betjäningspersonalen kan vidta lämpliga åtgärder för att
motverka dessa.

Följ noga nedanstående säkerhetsföreskrifter. Därmed skyddar du dig själv och andra personer och
undviker skador på maskinen.
Iaktta respektive gällande arbetarskyddsföreskrifter, bl.a. föreskrifterna om förebyggande av olyckor
„Allmänna föreskrifter“ (VGB 1)

3 Underhåll

3.1 Underhållsintervaller

Efter en brukstid på mer än fyra veckor, skall slipmaskinen underkastas en fullständig inspektion.

Låt en expert kontrollera slipmaskinen beträffande driftssäkerhet och funktionsduglighet
1. före idrifttagningen
2. med jämna mellanrum (varannan vecka)
3. efter ändringar eller reparations- och servicearbeten

3.2 Underhållslista

De här anförda punkterna är allmänna anvisningar för underhållsarbeten. Dessa punkter förklaras
separat för respektive komponentgrupper i motsvarande kapitel.

• Vid underhållsarbeten som genomförs en gång om året: Kontrollera samtliga skruvar och se till att
de sitter fast ordentligt. Dra åt dem vid behov. Kontrollera svetssömmarna på komponenter som är
utsatta för stark påfrestning beträffande sprickor.

• Kontrollera att säkringselementen är fullständiga och korrekt fastsatta.

• Kontrollera att de elektriska anordningarna fungerar korrekt.

• Om slipskålen inte längre kan justeras, byt ut den och ersätt den med en ny.

4 Energiförsörjning

4.1 Elektrisk utrustning

Arbeten på elektriska utrustningar får endast företas av behörig el-fackpersonal. Se till att den
elektriska utrustningen är utan spänning. Den elektriska utrustningens detaljer framgår av underlagen.
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4.2 Nätanslutning

Nätanslutningen företas av maskinens driftsansvarige enligt EN 60204. Använd kraftkontakten som
följer med leveransen. Frånkoppla maskinen och dra ut nätkontakten före en ändring av maskinens
uppställningsplats, reparationsarbeten på maskinen eller arbeten som inte hänger ihop med maskinens
betjäning.

4.3 Kontrollera drivningens vridriktning

Kontrollera under alla
omständigheter att slipskålens
vridriktning är korrekt innan du
tillkoppar maskinen första gången.

Slipskålens (pos.2) vridriktning anges på
motorhuvudet (pos.1). Vridriktningen är beroende
av nätledningens fasföljd. Denna kan vara
ansluten på olika sätt. Om vridriktningen är
felaktig, kan skador på maskinen uppstå.
Maskinen måste genast frånkopplas om
vridriktningen inte är korrekt.
Elektriska arbeten skall genomföras av behörig
el-fackman!

Bild 2: Vridriktning

5 Idrifttagning

Vid följande inställnings- och kontrollarbeten måste slipmaskinen skiljas från nätet för att förhindra att
maskinen oavsiktligt inkopplas igen.

5.1 Fixering av knivhållaren

Använd alltid passande knivhållare
för respektive kniv!

Skjut in knivhållaren (pos.3) med tappen  i
fastsättningsspåret fram till anslaget. Fixera nu
knivhållaren i spåret via fixeringsskruven
(pos.4) på sidan. Kontrollera att knivhållaren
sitter fast ordentligt i spåret och inte uppvisar
något spel, för att garantera att kniven sitter
korrekt.

Bild 3: Fixering av knivhållaren

1

2

3

4
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5.2 Fixering av kniven

Använd alltid passande kniv till
respektive knivhållare!
Excenterspaken måste läggas om
helt!

Kniven (pos.5) placeras korrekt på hållaren i
spåret och mot anslaget. Via excenterspaken
(pos.6) pressas nu kniven mot hållaren. För att
jämna ut knivarnas olika materialtjocklek, vrids
sexkantskruven (pos.7) på kniven tills det
passar. Excenterspaken läggs nu helt om med
lite kraftanvändning tills den pekar nedåt.
Kontrollera att kniven är korrekt fixerad på
hållaren och att den inte uppvisar något spel.

Bild 4: Fixering av kniven

5.3 Slipskålskydd

Kontrollera före idrifttagningen att
slipskålen sticker ut tillräckligt långt
över skyddet!

Slipskålskyddet (pos.8) måste anpassas till
slipskålens nedslitning. Slipskålen bör sticka ut
över skyddet med ca 1 cm. För att kunna företa
anpassningen måste de tre vingmuttrarna
(pos.9) lossas. Nu kan skyddet  anpassas till ett
lämpligt avståndsmått och skruvas fast igen.

Bild 5: Slipskålskydd

5
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5.4 Inställning av sliphuvudets slipvinkel

Före slipningen måste sliphuvudet
anpassas till knivens skärvinkel.

Sliphuvudets lutning kan ställas in via de båda
inställningsskruvarna (pos.10) som är
monterade på slipmaskinens sida. Lossa
inställningsskruvarna helt kort för att kunna
ställa in sliphuvudet och skruva fast dem igen
så snart den passande slipvinkeln för kniven
har uppnåtts.

Bild 6: Slipvinkel för sliphuvudet

Genom att trycka ner sliphuvudet pä knivens
egg kan slipvinkeln (pos.11) kontrolleras. För
att garantera en optimal vässning av kniven,
måste slip- och skärvinkeln vara identiska.

Bild 7: Kniveggens slipvinkel

10

11
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5.5 Inställning svängningsanslag

Före slipningen (vässningen) måste
sliphuvudets svängområde
anpassas till knivens eggyta.

Bakom upptagningen för  sliphuvudet finns två
inställningsskruvar (pos.12) för svängområdet.
Svängområdet begränsas genom att skruvarna
skruvas in eller ut.

Bild 8: Inställning av svängområdet

Var uppmärksam på att slipkontakten till
kniven aldrig avbryts. Slipskålen måste
alltid ha kontakt med kniven under
slipningen.

Bild 9: Maximalt svänganslag

Slipskålen får aldrig svänga ut så
långt att den inte har någon kontakt
med kniven under slipningen.

Slipskålen måste alltid ha kontakt med kniven,
annars går den ut över kniven och sliphuvudet
kan tryckas längre ner och på så sätt slå mot
maskinhuset. Detta kan leda till skador både på
slipmaskinen och kniven.

Bild 10: Felaktig svänganordning

12
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6 Slipning

6.1 Arbetsförlopp

Placera slipskålen mjukt på kniven
när du startar slipningen. Var
försiktig så att slipskålen inte
skadas.

 Anmärkningar
• Operatören skall stå bredvid slipmaskinen

på höger sida, då gnistor uppstår under
slipningen.

• Flytta sliphuvdet med höger hand.
• Gnistorna slår ut framifrån (se pilriktningen),

inga personer får uppehålla sig i detta
område.

Placera slipskålen mjukt och försiktigt på
knivens egg efter motorns tillkoppling
(pos.13).  Flytta nu sliphuvudet med ett lätt
tryck över kniveggen tills den är vass igen.

Bild 11: Operatörens position

6.2 Anvisningar för slipningen

• Maskinen får endast användas med originalslipskålar.
• Slipskålens skydd (Bild 5: Slipskålskydd) måste alltid anpassas till slipskålens nedslitning.
• Arbeta aldrig i närheten av brännbara föremål (gnistor).
• Kontrollera alltid före varje arbetsgång att slipskålens vridriktning  (Bild 2: Vridriktning) är korrekt.
• Avsluta slipningen så snart kniveggen är vass igen.
• Du får inte trycka för hårt under slipningen, då kniveggen annars kan utglödgas och bli mjuk.

Tecken på ett för högt motpressningstryck är en blåaktig missfärgning på den slipade kniveggen.
• Använd tätt sittande skyddsklädsel under slipningsarbeten.
• Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen.

Operatören skall stå bredvid
slipmaskinen på höger sida!

13
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7 Byte av slipskålen

Använd endast originalreservdelar när du byter ut slipskålen!

Demontering:
1. Lossa fastsättningsskruven (pos.14).
2. Ta bort tryckplattan (pos. 15) (tryckplattan

hålls endast fast av skruven).
3. Ta ut den gamla slipskålen.

Bild 12: Demontering av slipskålen

Montering:
1. Montera den nya slipskålen (pos.16) på

flänsplattan (pos.17).
2. Sätt på flänsplattan (pos. 15) och skruva

fast den.
3. Håll i slipskålen med handen när du drar åt

skruven. Dra åt skruven ordentligt.

Bild 13: Montering av slipskålen

Placera tryckplattans korrekta
motpressningsyta (pos.14) på
slipskålen!

Tryckplattan har en sida som är slät och en
sida där det finns en kretsformig ring
insvarvad. Sidan med den insvarvade
kretsformiga ringen används som pressida
för slipskålen. Slipskålen får under inga
omständigheter pressas med tryckplattans
släta sida, då detta kan leda till spänningar i
slipskålen och slipskålen kan gå sönder.

Bild 14: Montering av tryckplattan

14
15

16

17

14
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8 Tekniska data

Bild 15: Tekniska data

Maskintyp Slipmaskin

Maskinens vikt ca 62 kg

Drivning
Trefasmotor
380 Volt, 1,1 KW
Nominellt varvtal 2870 v/min

Viktiga anmärkningar



firmans beteckning och tillverkarens postadress:

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
AT - 4710 Grieskirchen

maskin (utbytbar utrustning):

Knivslipmaskin
typ
serienummer

tillverkaren förklarar uttryckligen att maskinen motsvarar samtliga tillämpliga bestämmelser
i nedanstående EG-direktiv:

maskin 2006/42/EG

dessutom förklaras att maskinen stämmer överens med följande EG-dirketiv och/eller
tillämpliga bestämmelser

ställen där tillämpade, harmoniserade normer går att hitta:

EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2

ställen där andra tillämpade tekniska normer och/eller specifikationer går att hitta:

dokumentationsombud:
Konrad Mallinger
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen

EG-konformitetsförklaring
original konformitetsförklaring

Klaus Pöttinger,
Företagsledning

Grieskirchen, 01.12.2010
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Following the policy of the PÖTTINGER 
Ges.m.b.H to improve their products as tech-
nical developments continue, PÖTTINGER 

reserve the right to make alterations which must not 
necessarily correspond to text and illustrations contai-
ned in this publication, and without incurring obligation 
to alter any machines previously delivered. 
Technical data, dimensions and weights are given as 
an indication only. Responsibility for errors or omissions 
not accepted. 
Reproduction or translation of this publication, in whole 
or part, is not permitted without the written consent of 
the ALOIS PÖTTINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H. 
A-4710 Grieskirchen. 
All rights under the provision of the Copyright Act are 
reserved. 

La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore 
constamment ses produits grâce au progrès 
technique. C'est pourquoi nous nous réser-

vons le droit de modifier descriptions et illustrations 
de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire 
découler un droit à modifications sur des machines 
déjà livrées. 
Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont 
sans engagement. Des erreurs sont possibles. 
Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec 
la permission écrite de
ALOIS PÖTTINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H. 
A-4710 Grieskirchen.
Tous droits réservés selon la réglementation des 
droits d'auteurs. 

La PÖTTINGER Ges.m.b.H è costantemente 
al lavoro per migliorare i suoi prodotti man-
tenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo 

della tecnica.
Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà 
di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle 
descrizioni di queste istruzioni per lʼuso. Allo stesso 
tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare 
modifiche a macchine già fornite.
I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. 
Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o tra-
duzione, anche solo parziale, solo dietro consenso 
scritto della
ALOIS PÖTTINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto 
dʼautore.

Beroende på den tekniska utvecklingen arbe-
tar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra 
sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot 
avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvis-
ning. Däremot består det inget anspråk på förändringar 
av produkter beroende av denna bruksanvisning.
Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. 
Fel förbehållna.
Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast 
genomföras med skriftlig tillåtelse av
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A – 4710 Grieskirchen
Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten 
förbehålls.

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung 
arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig 
an der Verbesserung ihrer Produkte. 

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Be-
schreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns 
darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an 
bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht 
abgeleitet werden. 
Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unver-
bindlich. Irrtümer vorbehalten. 
Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung der 
ALOIS PÖTTINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H. 
A-4710 Grieskirchen.
Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht 
vorbehalten.

PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent 
aan de verbetering van hun producten in het 
kader van hun technische ontwikkelingen. 

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeel-
dingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing 
voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op 
veranderingen van reeds geieverde machines kan 
worden afgeleid. 
Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet 
bindend. Vergissingen voorbehouden. 
Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met 
schriftelijke toestemming van
ALOIS PÖTTINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H. 
A-4710 Grieskirchen.
Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voor-
behouden. 

La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se 
esfuerza contínuamente en la mejora con-
stante de sus productos, adaptándolos a 

la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a 
reservarnos todos los derechos de cualquier modifica-
ción de los productos con relación a las ilustraciones 
y a los textos del presente manual, sin que por ello 
pueda ser deducido derecho alguno a la modificación 
de máquinas ya suministradas. 
Los datos técnicos, las medidas y los pesos se enti-
enden sin compromiso alguno. 
La reproducción o la traducción del presente manual 
de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere 
de la autorización por escrito de
ALOIS PÖTTINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H. 
A-4710 Grieskirchen.
Todos los derechos están protegidos por la ley de la 
propiedad industrial. 
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A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esfor-
ça-se continuamente por melhorar os seus 
produtos, adaptando-os à evolução técnica. 

Por este motivo, reservamo-nos o direito de modificar 
as figuras e as descrições constantes no presente 
manual, sem incorrer na obrigação de modificar má-
quinas já fornecidas.
As características técnicas, as dimensões e os pesos 
não são vinculativos.
A reprodução ou a tradução do presente manual de 
instruções, seja ela total ou parcial, requer a autori-
zação por escrito da
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen
Todos os direitos estão protegidos pela lei da prop-
riedade intelectual.
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Som en følge af PÖTTINGER
Ges.m.b.Hʼs politik om at forbedre deres 
produkter som en løbende teknisk udvik-

ling, forbeholder PÖTTINGER sig ret til at foretage 
ændringer, som ikke nødvendigvis svarer til tekst og 
illustrationer indeholdt i denne manual, og uden at 
skulle påtage sig krav om at ændre maskiner, som 
tidligere er leveret.
Tekniske data, dimensioner og vægtangivelser er 
kun retningsgivende. Ansvar for fejl og udeladelser 
accepteres ikke.
Reproduktion eller oversættelse af denne manual, i 
sin helhed eller dele heraf, må kun ske ved skriftlig 
tilladelse fra 
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Alle rettigheder omfattet af Copyright tages hermed.
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GEBR. PÖTTINGER  GMBH
Servicezentrum
Spöttinger-Straße 24
Postfach 1561
D-86 899 LANDSBERG / LECH
Telefon: 
Ersatzteildienst:  0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169

Kundendienst:  0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656

ALOIS PÖTTINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H
A-4710 Grieskirchen
Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0

Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511

e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at
Internet: http://www.poettinger.co.at

GEBR. PÖTTINGER  GMBH
Stützpunkt Nord
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0
Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30

Fax: 03.89.47.28.39




