BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING I ORIGINAL.
ARTIKELNR: 0458-395-0561

LOGOSOL E37 M3
Les nøye gjennom bruksanvisningen og vær sikker på at du forstår innholdet før du tar
bruk maskinen.

Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner.
ADVARSEL! Feilaktig bruk kan føre til alvorlige personskader eller i verste fall dødsfall
for brukeren eller andre.

Takk for at du valgte
en Logosol-maskin!
Velkommen! Vi er glade for at du viser oss den tilliten
med å kjøpe denne maskinen og vi kommer til å gjøre
vårt ytterste for å oppfylle dine forventninger.
Logosol har produsert trebearbeidingsmaskiner siden
1988 og siden da levert ca. 30000 maskiner til fornøyde
kunder rundt omkring i verden.
Vi er påpasselig med din sikkerhet og samtidig med at
du når et så bra resultat som mulig med din maskin.
Vi anbefaler derfor at du tar deg tid til å lese denne
bruksanvisningen fra perm til perm i fred og ro før du
begynner arbeidet. Tenk på at selve maskinen bare er
en del av verdien på produktet. En stor verdi ligger også
i de kunnskaper vi deler med deg i bruksanvisningene.
Det hadde vært synd om det ikke ble tatt vare på.
Vi ønsker deg til lykke med din nye maskin.

Bengt-Olov Byström
Grunder og styreformann,
Logosol i Härnösand

LOGOSOL driver er fortløpende utviklingsarbeid.
Vi må derfor forbeholde oss retten til å endre
konstruksjonen og utformingen av våre produkter..
Tekst: Mattias Byström
Dokument: Logosol E37 Manual
Siste redigering: Mai 2017
Manual, artikkelnr: 0458-395-0560
© 2010 LOGOSOL, Härnösand Sweden
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER
•

Forlat aldri anlegget ubevoktet med strømmen
tilkoblet. Forsikre deg om at ingen uvedkommende kan starte anlegget.

•

Innen maskinen startes:
– Gjør deg kjent med alle funksjoner og innstillingsmuligheter før du tar maskinen i bruk.

•

Barn og dyr skal ikke oppholde seg i nærheten
av anlegget under drift.

•

Kontroller at ingen personer foruten operatøren
befinner seg innenfor sikkerhetsavstanden.

•

Klemfare ved innmatingsvaieren. Rør aldri
innmatings vaieren når strømmen er tilkoblet.
Spesielt farlig er vaieren ved vendehjulet og der
vaieren går inn i mateverket.

•
Dette symbolet betyr “ADVARSEL!“. Vær
ekstra oppmerksom når dette symbolet forekommer i manualen.

Arbeid med anlegget skal foregå under gode
siktforhold.

•

Etter dette symbolet kommer viktig informasjon. Vær ekstra oppmerksom når dette
symbolet forekommer i manualen.

Bruk ikke løst hengende klesplagg eller noe annet som kan sette seg fast i maskinens bevegelige deler. Sett opp langt hår i strikk.

•

Arbeid alltid i god belysning.

•

Anvend aldri maskinen under påvirkning av
alkohol eller andre rusmidler.

•

Hold det ryddig på arbeidsplassen. La ikke saker
og ting ligge på bakken som du kan snuble i.

•

Klatre ikke på maskinen.

•

Tramp ikke på el-kabelen til maskinen. Kabelen
bør helst festes i taket. Se vaiersett:
8020-000-0015

For din egen sikkerhet, les instruksjonsheftet
nøye og start ikke maskinen før du har forstått alt. La ikke personer som ikke har lest
instruksjonsheftet bruke maskinen.
Aruk kun godkjente hørselvern. Hørselen
tar skade allerede ved kort eksponering av
høgfrekvent lyd. Bruk godkjente vernebriller.
Flis og trebiter kan slynges ut med stor kraft
ved bearbeiding.
Advarsel! Skjærende verktøy.

•
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Dette heftet er i hovedsak en maskininstruksjon.
Heftet beskriver ikke hvordan ulike behandlinger
skal utføres. Maskinen kan forårsake alvorlig
skade på kroppen ved feilaktig bruk. Vær derfor
alltid konsentrert og nøyaktig når du bruker
maskinen.

•

Sikre deg mot at ingen uautoriserte personer
kan starte maskinen.

•

For best mulig el-sikkerhet skal jordfeilsbryter
anvendes.

•

Egnede brukere: Bare personer over 18 år som
har lest og forstått samtlige instruksjoner og
advarsler til mateverket og sag-aggregatet samt
er uthvilte, ved fysisk god helse og har bra syn
er egnet til å bruke anlegget. Alle øvrige er ikke
egnet.

•

Maskinen skal ikke modifiseres eller bygges om
med annet enn originale deler levert av Logosol.

•

Maskinens sikkerhetsmerking er til for din egen
og andres sikkerhet. Skadede eller uleselige
etiketter skal byttes ut.

LOGOSOL E37

GENERELT
•

Kontroller maskinen så fort du har fått den
hjem. Eventuelle transportskader rapporteres
omgående til transportforetaket.

SIKKERHETSAVSTAND
Foruten operatøren får ingen oppholde seg
innom 3 meter fra maskinens sider eller 8
meter fra maskinens kortsider under drift.
Gjør en avgrensning som forhindrer at
uvedkommende kommer seg innom sikkerhetsavstanden.

MASKINBESKRIVELSE
E37 Friktion har flere integrerte funksjoner.
-

Innmating framover og bakover med trinnløs
kraft

-

Kontrollpanel for sag- eller laftefres

-

Lasterampe for enkel montering av sagmotoren
på sagbjelken

-

Støtteben mot bakken

En stor fordel med friksjonskoblingen er at du indirekte regulerer hastigheten på aggregatet gjennom
å stille på fremdriftstrykket. Dette gjør at farten
delvis blir selvjusterende. Når motstanden minker så
øker farten, og når motstanden øker minsker farten.
Dette gjør mateaggregatet enkelt å anvende.

Belastningen på skjæreutstyret blir også mindre ettersom farten umiddelbart reguleres når du støter på
en kvist eller hardere ved i stokken.
Dette kan sammenlignes med mateaggregat som
har justerbar hastighet der skjæreutstyret utsettes for veldig stor belastning når aggregatet støter
på tilfeldig motstand som operatøren ikke rekker å
forhindre.
Med E37 Friktion kommer sverd og kjeder til å holde
lengre og det er enkelt å holde optimal sagehastighet.
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NÖDVÄNDIGA
INNGÅENDE
DELER
VERKTYG
Inngående deler: Produktet leveres med disse
delene. Kontroller at alle delene er med i leveransen.

Art.nr.
Vaierstrammer

DS-00182

Bormal

DR-01382

Feste, vaier
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DR-01377

LOGOSOL E37

INGÅENDE DELAR

6 st

Flensskruv M6x20

9018-346-1320

6 st

Flensmutter M6

9018-346-1320

Støtteben

9018-346-1320

Pose med skruer
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DRIFT AV MASKINEN
Risiko for alvorlig skade.

Fare: Ved oppstart av innmating skal alltid
manøver spaken stå i fri posisjon.

Les advarsel forskriftene.
Funksjon: Bruk manøverpanelets knapper
for å velge ønsket funksjon. For all saging
fremover må dødmannsknappen holdes
inne.
Viktig: En dødmannsknapp er en trykkfølsom bryter. Denne må holdes inne hele tiden
under innmating og bearbeiding framover
for at el-driften skal fungere.

KONTROLLPANEL

Aggregat
Aggregat
DødmannsHålldon
knapp

B5
Mating
Matning

B1

Rød: Stopp Aggregat

B2

Grønn: Start Aggregat

B3

Svart: Mangler funksjon

B4

Hvit: Start Matning

B5

Svart: Dødmannsknapp

Viktig: Ved bruk av aggregat og
innmating framover må dødmannsknappen være inntrykt for å muliggjøre drift.
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LOGOSOL E37

FUNKSJON KONTROLLER
Kjørespake: Med styrespaken regulerer man
matehastigheten.

Drift

Startposisjon

Friposisjon

Risiko for skade
på mating og
variator.

Fare: Ved oppstart av innmating skal alltid
mannøver spaken befinne seg i nøytral.

Viktig: Ved bruk av aggregatet og innmating framover må dødmannsknappen
være inn for å muliggjøre drift.
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PLASSERING AV HENDENE VED ANVENDELSE

Innmating framover:
Viktig: Ved innmating framover må dødmannsknappen holdes inne når innmating
starter.

Manøverspake
Manöverspak

B4
DødmannsHålldon
knapp

Fare: Risiko for klem/sårskade
når aggregatet rygger inn over
lasterampen.

Viktig: Ved bruk av aggregatet og
innmating framover må dødmannsknappen være inntrykt.

Aggregat
Hålldon

B5
Matning

10

B4

LOGOSOL E37

PLASSERING AV HENDENE VED ANVENDELSE

Drift bakover:

Manøverspake
Manöverspak

B4

Viktig: Ved tilbakemating skal (B4)
holdes inntrykt.
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MONTERING

Montering
Viktig: Les igjennom monteringsmanualen
og lag deg en forståelse for de ulike momentene innen du begynner arbeidet.

Symbol sagbenk:
Henviser til plassering av
angitte moment i monteringen.

Viser til aggregatets
plasering på sagbenken.

Nødvendige verktøy:

6mm

Fast nøkkel: 5 mm

1

Nummerering av arbeidsmoment

Fast nøkkel: 6 mm
Flensskruv

Flensmutter

Skive
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MONTERING
Montering:
Monteringsarbeidet i denne manualen inbefatter
arbeidet på følgende deler av maskinen.
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MONTERING
Tips: I komponentruten vises de
ingående delene som hører til i
hvert monteringstrinn.

M6x20

2st

M6

2st

1

2
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MONTERING

1

M6x20

6st

M6

6st

2
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MONTERING

6mm

6mm

Boremal

Tips: Bruk en tvinge for å fiksere
boremalen mot sagbenken.
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Boremal

LOGOSOL E37

MONTERING

M6x16

2st

17

MONTERING

1

5mm

Tips: Ved montering av matervaieren er det lettere om man begynner
ved motorsiden. Følg anvisningene.

2

Viktig: Se til at vaieren føres
under styreskruen som finnes
etter endehjulet.
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MONTERING

5mm
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MONTERING

1

5 mm

2

3

Tips: Vær nøye med å spenne opp vaieren så
mye som mulig innen den fikseres i festet.
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MONTERING

M6

6st

1

2
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MATINGSTRYKK
Viktig: Korrekt matetrykk er viktig for at elmatingen skal fungere tilfredsstillende. Spenn
opp vaieren til det slutter å slire på matehjulet.
Matingen kan trenge å justeres etter en tids bruk.

Spenn opp matevaieren slik at den ikke slirer i
endehjulet på motorsiden.
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MATINGENS FRISTILLING
Viktig: Formålet med denne innstillingen er
å forsikre at manøverspakens stilling stemmer
med friksjons koblingen. Vær nøye med å
følge instruksjonene.

1

Fremmatingens fristilling: Still aggregatet i
midten på linjalen. Kontroler så at manøverspaken
befinner seg i friposisjon. Åpne manøverspakens
låsskruv for å løsne trykkskruven. Åpne/skruv opp
trykkskruven ordentlig.

2
Friposisjon

3

4
Lätta ordentligt på
tryckskruven.
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MATINGENS FRISTILLING

5

B4: Tilbakemating

Innstilling: Når du nå starter tilbake matingen
(B4) kommer aggregatet til å stå i ro. For å
justere fristillingen: Skru inn trykkskruen til
aggregatet begynner å røre på seg. Når dette
skjer løsner du litt på skruen til aggregatet igjen
stanser.

Tips: Det enkleste er å bruke manøver spaken
som verktøy når man justerer trykkskruen.

Friposisjon

6
Monter tilbake manøver spaken i
stoppstilling.
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ANVENDELSE
Matning framover:
Viktig: Ved bruk av aggregat og mating
framover må dødmannsknappen være
inntrykt.

1
Plasser emnet som skal bearbeides
på sagbenken ifølge Solosagens
manual.

3

1

B3:
B3:Start
Starta
2 aggregat
aggregat

B4: Starta
Start
3 mating
matning
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ANVÄNDNING

4

Drift
Drift

Startposisjon
Dragläge

Friposisjon
Friläge

Risk förfor
skada
på på
Risiko
skade
matning
och
reglage
mating og variator.

Viktig: For å minske belastingen på utstyret er det viktig og kjøre sagaggregatet
forsiktig inn i stokken.

Startposisjon
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Drift

Stop

LOGOSOL E37

TILLBAKAMATNING
Viktig: Ved bruk av tilbakemating holdes
(B4) inntrykt. Dødmannsknappen skal ikke
være nedtrykkt. Aggregatet må være slått
av under denne manøveren.

B4: Tillbakemating

Drift
Drift

Start posisjon
Dragläge

Friposisjon
Friläge
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VEDLIKEHOLD
Vedlikehold
Matingen kan oppføre seg litt merkelig de første
timene den er i drift. Den kan være behov for å
stramme vaieren noen ganger til den blir riktig
strekt. Det kan ta en stund før bremsebelegget
går seg til mot skivene og fullt matetrykk oppnås.
Matningskraften kan pulsere noe, men det vil avta
med tiden. Om pulseringen forverres eller ikke avtar
etter noen timer, se «feilsøking» / kontakt Logosol.
Vanligvis må manøverspaken justeres et par ganger
under den første arbeidsdagen.

Viktig: Kontroller at det ikke finnes vann
i systemet. Manøverpanelet og motorene
har en dreneringsplugg eller skru som kan
åpnes for å tømme ut eventuelt oppsamlet
vann. Manøverpanelets dreneringsplugg
sitter på undersiden. På matingsmotoren
sitter den på siden av motoren. På el-sagen
sitter den ved reimskiven eller på siden av
motoren. Oppsamlet vann i utstyret er ikke
godkjent grunn for reklamasjon.

Øvrig vedlikehold
Dekk over matningen og aggregatet når du ikke
bruker anlegget.
Viktig: Kontroller regelmessig at det ikke
samler seg spon i endehjulet eller drivskiven. Vær ekstra oppmerksom ved nedbør
eller når veldig fuktig eller virke med mye
kvae sages. Om dette oversees er det en
risiko for at vaieren vrenges av. Rens hjulet
med en tynn plastbit eller lignende. Anvend ikke verktøy av stål.

Viktig: Kontroller regelmessig slitasje av
sporet i sekundærskiven (se sprengskisse
på s. 32). Dette er en slitedel som må byttes med jevne mellomrom.

Kondens
Om mateverket og el-sagen oppbevares utendørs
eller ikke i oppvarmede lokaler er det en risiko for at
vann kondenseres i manøverpanelet og i motorene
på grunn av temperaturvekslinger. Det kan bli flere
desiliter vann under ugunstige forhold.

Risiko: Risiko for elektrisk sjokk og for at
utstyret skades.
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Langvarig oppbevaring: Rengjør matningen
og smør kulelageret. Oppbevar matningen i
oppvarmede lokaler for å forhindre kondens pga.
temperaturvekslinger.
Når fargen fra lastrampens overside skrapes bort:
Slip bort røst og malings flak, vask med etanol og
mal på svart farge slik at matningen holder seg fin.
Kontroller at klistremerket på lasterampens overside
er hel og lesbar. Bestill ellers en ny.

LOGOSOL E37

VEDLIKEHOLD
Smørepunkter
Se til at lagrene alltid er smurte.
Press inn fett i koblingens kulelager, vær nøye med å ikke oversmøre. Et trykk med klisterolje holder
(art.nr: 9999-000-5100). På siden
hvor spaken sitter tas trykkskruen
bort for å komme til lageret i
sekundærskiven. Smør samtidig
bremseklossene på begge sider
for å forhindre rust og for å få en
jevnere drift. Dette kan gjøres ved
å skru ut trykkskruen ca. 5 mm og
skill ifra hverandre bremseklossene.
Smør den firkantede gummipakningen på 6-pol kontakten
med silikonsmøremiddel (art.nr:
9999000-5110). Dette bør gjøres
daglig om det brukes flere maskiner på samme matning og det er
stor slitasje på pakningen. Kontroller at pakningen er hel og bytt
den om den går i stykker (art.nr:
9999000-9999).

Smøring av begge sidene på bremseklossen og akslingen. Etter at det har
blitt utført vedlikehold må matingens
friposisjon justeres (se side 24).
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FEILSØKING
Feilsøking
Viktig: Avbryt umiddelbart arbeidet om du
mistenker at noe er feil med:
1. Vaierspenningen
2. Sporet i drivskiven
3. Låsestiften gjennom akslingen
Viktig: Kontroller aggregatet og skjæreutstyret. Dårlig frem mating kan komme av at
skjære utstyret ikke er i orden.

Matingen starter ikke:
Holdes dødmannsknappen (B5) inntrykt under
forsøk på å mate? Dødmannsknappen må alltid
være inntrykt under mating og bearbeiding framover. Se mer om dødmannsknappen funksjon under
”Drift av maskinen” på side 8.

Mateverket drar dårlig:
– Matevaieren i dårlig spenn. Kon-troller vaierspenningen (se ”Matingstrykk” side 22).
– Spon har festet seg i sekundærskivens vaierspor.
Rens sporet, se «Vedlikehold» side 28.

KOBLINGSSKJEMA
I løpet av 2017 går vi over til dødmannsknapp med dobbel kobling.
Koblingsskjema, dødmannsknapp med to koblinger:
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LOGOSOL E37

KOBLINGSSKJEMA
Koblingsskjema, dødmannsknapp med en kobling:
L1
L2
L3
N
Pe

H.D.

1

35

13

Stopp

Stopp

Start

Start

6

14

Drift

A1

K1
24

Fram/retur

R1

R2

A2

Sagmating
SågMatare
Pe

M 3fas

Sagkjede
Sågklinga

Pe
T.VG

.L

M 3fas

matemotor
Matarmotor

Skisse elkoblinger:
Komplett Eldon E37: 6600-001-3027
Dødmannsknapp:

6600-001-0038

Svart/hvit kontakt:

6600-001-3096

Rød/grønn kontakt:

6600-001-3095

Rele: 6600-001-0402 / Norge: 6600-001-0232
Kontakter: 7202-001-0160 / Norge: 7212-001-0230
Kontakter: 6600-001-0045 / Norge: 6600-001-0042
Elboks kapsling
Kontakt: Kontakt, inntak med fasevender

31

SPRENGSKISSE
Umbracoskrue M6x25mm 4st
Stoppskive M6, 4st
Distansering 12mm
Snekke/vinkeldrev E37
Drivskive primær
Aksling m3
Brems/friksjons belegg:

6600-001-3024

Foring
Drivskive sekundær
Kulelager 2 st:

6600-001-3017

Sikkerhetssplint 30 mm m6: 6600-001-3018
Sikkerhetssplint 16 mm m6: 6600-001-3020
Elmotor

Skive M6, 2st
Flensskruv M6x20, 2st
Spakknopp e37:

6600-001-3005

Manøverspak e37:

6600-001-3027

Trykkskruv m16, m6: 6600-001-3025
Støtte, elboks
Elboks

Feste, Vaier:
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DR-01377

LOGOSOL E37

SPRENGSKISSE
Festekloss
Flenskruv M6x16
Beskyttelse, vendehjul
Styrekloss
Flensmutter M5
Flensskruv M5
Vendehjul E37

6600-001-3023

Umbracoskrue M8x55
Sekskantsmutter M8
Styreskinne
Skive M8 FZB
Låsspake
Gjengstång M8x135
Kule

Flensmutter M6, 6st
Flensskruv M6x20, 6st
Støttebein øvre
Støttebein nedre
Fot til støttebein

6600-000-3004

Bormal
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LOGOSOL E37

Forsikring om overenstemmelse
Produsenten, Logosol AB, Industrigatan 13, S-871 53,
Härnösand, Tel. +46 611 18285, Forsikrer herved at
E37 Friction, med art.nr. 6600-000-3015, er produsert
i overnstemmelse med:
Maskindirektivet 98/37/EG, EMC-direktivet 2004/108/
EG og LVD-direktivet 2006/95/EG,
samt i overenstemmelse med følgende harmoniserade standarder: EN ISO 12100-1, -2:2003, EN
60204-1:2006, EN 61000-6-1, -3.
Mateverket Logosol E37 Friction er beregnet og brukes sammen med Logosol kjedesagtbruk Solosagen i
kombination med Logosols produkter EE3000 / E4000
/ E5000 / E8000 / Tømmerfres TF230. E37 Friksjon får
ikke taes i bruk før Solosagen og anlegget stemmer
overens med kravene i EU’s maskindirektiv. Hvilket er
tilfellet om samtlige sikkerhetsforskrifter og anvisninger
som følger med respektive inngående komponent.
Härnösand 2008-02-27

Bengt-Olov Byström
Grunnlegger og styresformann,
Logosol i Härnösand
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LOGOSOL SVERIGE
Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand
Tfn 0611-18285 | Fax 0611-182 89
info@logosol.se | www.logosol.se

