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BRUGSANVISNING
”BINGHAM” TØRPLUKKEMASKINE

BEMÆRK: 1. Sørg for, at hovedafbryderen er afbrudt før påbegyndelse af 
reparations- eller vedligeholdelsesarbejde.

2. Rens og smør maskinen jævnligt.

3. Kør maskinen i den retning pilen viser på ventilatorhuset, dvs. 
mod uret.

4. Ventilatoren skal dreje 2200 – 2500 omdr. pr. minut og 
plukkepladerne 1100 – 1300 omdr. pr. minut.

PLUKKEPLADERNE:

Pladerne presses sammen af valser monteret på to hængslede pladelåg, som er sikret 
top- og bundstilling af to spændingsstænger forsynet med fjedre og tommelskruer. Presset 
på pladerne kan forøges ved at skrue på disse skruer, hvilket altid må gøres sådan, at 
pladerne kører centralt. Hvis De f.eks. vil have pladerne til at køre mere til højre strammes 
den venstre tommelskrue. Samtidig slækkes den øverste højre tommelskrue og omvendt.

Der skal kun være tilstrækkeligt pres på pladerne til at gribe fjerene. Et større pres 
på pladerne er unødvendigt og bevirker kun overdrevent slid på plader, valse og 
pladeholder.

Fjern Pladerne efter hver arbejdsuge, smør og rens maskinen almindeligt. For at rengøre 
plukkepladerne anbefales at bruge en smule parafin blandet med olie.

Afmontering af plukkeplader: Skru skruerne (23) fra spændingsstængerne (21 og 21a) 
og fjern stængerne. Det venstre pladelågs hængsler (16) trækkes tilbage og pladerne kan 
løsnes fra pladeholderen (28). Når man igen skal anbringe de 10 plader, skal de monteres 
i nummerorden startende ved bakkelitplade nr. 0 og sluttende med bakelitplade nr. 9. De 
små borede huller ved siden af numrene skal være på linie. Nummer 0 pladen isættes 
med den flade metalskive indad. Husk at smøre de roterende underlag samt pladen, hvor 
valsen er.

Hvis to eller tre tryk fra smørekanonen fyldes gennem smøreventilerne (54) for enden af 
plukkepladerne hver time, kan pladerne bevæge sig frit, hvorved slitagen reduceres til et 
minimum.

For at rense bag plukkepladerne (røret) skrues låget af ved indsugningsventilatoren og 
støvet børstes af.

Bemærk: Pladerne nr. 1, 4 og 7 – 2, 5 og 8 – 3 og 6 kan udveksles indenfor hver gruppe.

BAKKELITE – GLIDE – UNDERLAGENE

Ved fornyelse af rulleunderlagene bankes de gamle underlag ud med en hammer gennem 
hullet i pladen på bagsiden af underlaget. Det nye underlag vil være en smule større end 
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de fremkomne huller. Ved at placere pladen på fast underlag og give den et kraftigt slag 
tvinges underlaget på plads. Eller kan de klemmes i et skruestik.

DEN FIRKANTET PLADEHOLDER

Efter at have ordnet plukkepladerne, som har været løsnet fra pladeholderen, presses 
smørelse gennem smøreventilen for enden af holderen. Fyld indtil smørelsen kommer ud 
af de små huller, der er boret i de fire sider af firkanten. Smør firkanten og sæt 
plukkepladerne på.

BEMÆRK VENLIGST, at det ikke er tilstrækkeligt af smøre en gang om dagen, hvis
plukningen varer hele dagen. Hvis pladerne løber tør vil de slides hurtigt. Hvis maskinen 
bliver brugt som afslutning på våd-plukning, er det nødvendigt at smøre hver time.

VENTILATORLÅGET

To låg er indrettet på at give adgang til ventilatoren. Det indre af ventilatorhuset skal 
jævnligt tilses. Ophobning af fjer og støv på indersiden af ventilatorhuset skal fjernes. Sæt 
altid låget på før maskinen tændes.

FIBERFORSIDEN

Denne er sat fast i den korrekte stilling ved levering, og er mærket med en linie på
fibersiden, som svarer til den øverste fastgøringsklemme (25). Når forsiden skal fjernes 
løsnes tommelskruerne på klemmen. Derefter tages fjederen af krogen bag i bunden af 
fiberforsiden, og kan så trækkes fremad. Samme fremgangsmåde bruges når det gælder
den rustfrie stålforside.

DRIVREMME

Nye drivremme strækkes sædvanligvis og skal justeres efter den første uges brug. Vær 
altid sikker på, at drivremmen ikke slipper remskiven.

SMØRING

Ved anvendelse af smørekanon bruges en god kvalitets kuglelejesmørelse til:

1. Hovedlejet
2. Pladeholderen (denne ventil nås gennem det midterste hul iden venstre 

side af pladelåget.
3. De to ventiler på ventilatorremskiven.

VIGTIGT ANG. PLUKNING

Alt plukning skal foregå imod fjerene. Hold hele tiden den part af fuglen som skal plukkes 
så lige på maskinens knive som muligt. Dyret skal ligeledes holdes netop udenfor 
knivenes rækkevidde. 

Ved plukning af brystet holdes dyret henholdsvis i fødderne og i benene. Det er vigtigt at 
bruge dette greb, idet brysthuden spændes ud og man undgår flænger.

På samme måde får man trukket huden stram når man plukker bugen.
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