
OPERATII DE INTRETINERE VE 160,200 

 
INAINTEA EFECTUARII ORICAREI OPERATIUNI DE INTRETINERE INTRERUPETI 
ALIMENTAREA CU CURENT ELECTRIC. 

REGLAREA ROTILOR DE FRICTIUNE 

Rotile de frictiune au rolul de a antrena rotirea cuvei in vederea aducerii aluatului la spirala. 
Pentru a functiona corect este necesara o suprapunere echilibrata intre roata si cuva, atit pt. evitarea 
uzurii exercitate asupra rotilor, cit si pt.a pastra forta necesara magnetului pt. atragerea cuvei (fig.I) 

Rotile de frictiune I2 primesc miscarea de la arborele I3, prin intermediul rotii dintate I5 
actionate de lantul I6. 

Contactul cu cuva I1 este reglabil prin intermediul tubului excentric I7, care se poate roti in 
jurul axei proprii si poate fi mentinut in pozitie de catre inelul I8. Excentricitatea tubului “e” = 4 mm, 
aceasta permitind o deplasare intre minim si maxim 8 mm.  

Masina se livreaza perfect reglata, iar cind uzura rotilor necesita reglare se procedeaza astfel : 

- intrerupeti alimentarea cu curent electric prin rotirea intrerupatorului general, indepartati 
carterul superior avind grija sa desfaceti conectorul multiplu ce il leaga de masina. 

- atasati caruciorul la masina cu ajutorul minerelor filetate de blocaj ale caruciorului   

 
- prin orificiile rotii dintate I4 slabiti piulitele ce blocheaza inelul I8 care va putea astfel sa se 

roteasca in jurul propriei axe variind distanta intre cuva si roata de frictiune. Acest dispozitiv 
roteste de fapt in forma excentrica si pentru a apropia rotile de frictiune de cuva prin 
dispozitivul notat cu I8 (cel din dreapta pastrind masina la distanta de cuva) e necesar sa-l 
rotiti in sens orar, iar pentru apropierea celui din stinga dispozitivul trebuie rotit in sens 
antiorar. 

- verificati cuva -sa fie bine ancorata de masina, rotiti inelul I8 pina cind rotile de frictiune ating 
usor cuva, de aici executati o rotatie ulterioara pt. a permite o pre-incarcare de circa 1.5-2.5 
mm la rotile din cauciuc.  Aceasta operatie se va repeta la ambele axe. 

- pentru reglarea lantului actionati pe suportul I9, prin slabirea suruburilor ce il ancoreaza de 
baza este posibil sa activati intinzatorul (tendorul) pina se tensioneaza corect lantul. 

- reglarea curelei de transmisie primara Poly-V, se va executa prin slabirea suruburilor 
suportului I10, astfel se poate actiona asupra dispozitivului de reglare in vederea intinderii 
acesteia. 

 

 



INTRETINEREA ORGANELOR DE TRANSMISIE   SUPERIOARE: 

Pt. a avea acces la capul masinii extrageti capacul acesteia slabind suruburile 
superioare de inchidere. Astfel se poate decupla panoul de comenzi situat 
anterior tabloului electric posterior prin intermediul prizei multiple, fixata pe 
placuta motorului. In acest mod se  permite accesul la toata partea superioara a 
capului masinii ce contine transmisia de putere si transmisia la cuva. 

 

INTRETINEREA ORGANELOR DE TRANSMISIE A 
BAZEI 

 

 
Pt. a avea acces la partea interna a bazei ce contine surubul mecanic de ridicare a partii 

superioare, trebuie folosit tirantul perforat ce se afla situat in interiorul capului masinii. Cu masina in 
pozitie de repaus (capul masinii deschis), demontati capacul lateral (L3) all capului masinii pentru a 
facilita accesul la organele interne ale masinii, pozitionati tirantul cu barele de fixaj in spatiile filetate 
potrivite si lasati-l intins lejer. In acest mod, toata greutatea capului masinii va apasa pe tirant si 
astfel veti putea desuruba veriga superioara ce uneste capul masinii de surubul de ridicare mecanic. 
Scoateti veriga si arcurile. Introduceti o parte din bara filetata L2  aprox.15 cm in orificiul filetat 
adecvat al tirantului surubului de ridicare L1, aceasta va facilita inserarea lui in faza de montaj. 
Actionati asupra tirantului perforat (cu doua orificii) pentru a inalta capul malaxorului, supra-
ridicindu-l cu citiva centimentri in plus fata de carterul de protectie al bazei. In timpul suprainaltarii 
capului masinii este necesara ghidarea tirantului surubului de ridicare L1, pentru a evita blocarea 
acestuia in cazul in care ar iesi prea mult in afara. Rasturnati (in jos) tabloul electric slabind 
suruburile de fixaj facilitind astfel accesul la baza malaxorului. Astfel se poate efectua montajul 
surubului de ridicare a capului masinii, a ventilatorului  si a electromagnetului. 

Pentru indepartarea protectiei interne din plastic trebuie sa stringeti manual surubul de 
ridicare, rotind fulia L4; astfel se poate inlocui cureaua dintata L5 fara a trebui scos surubul. 

Slabind cele 6 suruburi care fixeaza panoul de comenzi se poate avea acces la cele doua scheme 
electronice, de unde este posibila inlocuirea conectorilor (care sint diferiti unii de altii pentru evitarea 
erorilor de legatura). 

 


