
                                                                                                                  

För att maximera livslängden och minimera stillestånd, kräver all MATRIX utrustning regelbunden 
rengöring och underhåll. Nedan schema ska utföras på en regelbunden basis. 

Veckovis Förebyggande underhåll: 

1. Inspektera remmar och vajer för tecken på slitage - fransiga kanter, spruckna eller skadat
hölje. Byt omedelbart ut alla remmar eller vajrar med någon uppenbar skada på dem. Varje
rem byte skall göras enligt momenten nedan.
För remfäste med "vika över" typen (Figur 1):

• Bultarna (med blå Loctite - detta är viktigt eftersom det fungerar som ett smörjmedel och är
relaterat till åtdragningsmomentet) ska dras åt till 4.5 Nm med momentnyckel. Bultarna ska
dras åt i ett växelvis mönster.
För remfäste med "tunna" typen (Figur 2):

• Bultarna (med blå Loc-Tite - detta är viktigt eftersom det fungerar som ett smörjmedel och är
relaterat till åtdragningsmomentet) ska dras åt till 34 Nm med momentnyckel. Bultarna ska
dras åt i ett växelvis mönster.

2. Kontrollera alla justerbara sätes- och dynmekanismer för korrekt låsning.

Veckostädning: 

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderad rengöringslösning, torka av hela
ramen inklusive viktmagasins skölden fri från damm, smuts och svett.

2. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderad rengöringslösning, torka av alla
dynor och handtag.

Månadsvis förebyggande underhåll: 

1. Inspektera remskivor för slitage eller skador. Om remmen skaver mot sidorna av skivan (fig.
3), vänd på remskivan för att korrigera remmens läge. Om detta inte löser problemet,
beställa en ny remskiva.

2. Rengör remmarna med en ren torr trasa. Använd INTE någon typ av smörjmedel på remmar
eller remskivor.

Månadsvis rengöring: 

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av geidrar och övre delen av viktmagasinet (Figur
4) från all smuts och damm.

2. Med en annan ren torr 100% luddfri trasa, smörj geidrarna med ett tunt skikt av
rekommenderat smörjmedel.

3. Dammsug under och runt enheten.

Spraya rekommenderad rengöringslösning på en trasa. Spruta aldrig direkt på utrustningen. Se till att 
torka ytorna torra. Fuktiga ytor kan orsaka korrosion.  
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