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1. Delar / Montering
Manuell matare 4-hålsmatare Trattmatare Tryckluftsmatare

Matarcylinder A Matarcylinder B Matarcylinder  
för trattmataren

Matarcylinder A

Borrhylsa Låsbult Skruvkapsel Borrhylsa

Skärverktyg

Använd alltid!
Utmatarskiva

Tråg

Maskin

Tai

Skiftnyckel

Skiftnyckel

Skiftnyckel

Skiftnyckel
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Manuell matare

4-hålsmatare

Trattmatare

Tryckluftsmatare

Maskin Maskin

LåshandtagTråg

MONTERING AV TRÅGET

MATARCYLINDERNS MONTERING MONTERING AV MATARTILLBEHÖR

Axel

Axel

Axel

Axel

Axel till matar-
cylinderröret

Matarcylinder

Skärverktyg

Använd alltid
Utmatarskiva
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1.1. MONTERING AV SKÄRVERKTYGEN
När du använder skivare, finsnittskivare, julienne eller rivare.

Trattmatare Manuell matare Tryckluftsmatare 4-ålsmatare

Matarcylinder Matarcylinder A Matarcylinder B Matarcylinder A

Skärverktyg Skärverktyg Skärverktyg Skärverktyg

Borrhylsa BorrhylsaSkruvkapsel Låsbult

Använd alltid
Utmatarskiva

Använd alltid
Utmatarskiva

Använd alltid
Utmatarskiva

Använd alltid
Utmatarskiva

Knivhus Knivhus Knivhus Knivhus

ELLER

Vid användning av tärningsgaller, placera gallrer innan skäraren.
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2. Säkerhet
Akta händerna för skärverktygens ochmatarcylinderns vassa knivar samt för örliga delar.

Maskinen skall installeras av en behörig fackman.

Stick aldrig ner händerna i någon av matartillsatserna eller Matarcylinder A annat än vid rengö-
ring.

Använd alltid stötarna vid skärning med 4-hålsmataren.
Stick aldrig in händerna i maskinens utlopp när en matarcylinder är nerfälld och låshandtaget är 
uppfällt.

Skruvkapseln, låsbulten respektive borrhylsan skall dras åt (moturs) och lossas (medurs) med 
hjälp av nyckeln.

Tryck alltid in maskinens stoppknapp före montering och demontering av skärverktyg etc., även 
om maskinen inte är igång.

Stäng först av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå ifrån arbetsbry-
taren före rengöring.

Vid användning av 4-hålsmataren får aldrig ett skärverktyg med större dimension än 10 mm an-
vändas.

Maskinen får endast repareras och maskinhuset öppnas av en behörig fackman.

Maskinen får inte användas till frysta råvaror. Alla hårda delar måste också avlägsnas från råvaror-
na, (äpplestjälkar, träiga kålrotsbitar och dylikt) så att de inte skadar knivbladen.

Denna maskin skall inte användas av barn eller personer med nedsatt motorik, kognitiv förmåga 
eller handikapp som utgör fara för användaren t.ex. nedsatt syn eller hörsel, utan uppsikt eller 
tydliga instruktioner..

3. Uppackning
Kontrollera att alla detaljer finns med samt att maskinen fungerar och att ingenting har skadats under 
transporten. Anmärkningar skall anmälas till maskinleverantören inom åtta dagar.
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4. Installation
Koppla maskinen till ett el-uttag med för maskinen korrekta data.

Avlägsna skärverktyg ur maskinen före installationen.
Se till att maskinen står stadigt med hjälp av de ställbara fötterna.

Placera verktygshängare för skärverktygen på väggen nära maskinen för bekväm och säker
användning.

Kontrollera att axeln roterar medurs.

Kontrollera att maskinen stannar när låshandtaget fälls ner.

Kontrollera att maskinen stannar när trattmatarens, alternativt 4-hålsmatarens låsvred, vrids medurs till 
olåst läge, samt att maskinen återstartar när låsvredet vrids medurs till låst läge.

Kontrollera att maskinen stannar när den manuella eller den tryckluftsdrivna matartillsatsens matarplatta 
svängs åt sidan så att matarcylinderns öppning blir större än 60 mm, samt att maskinen återstartar när 
den svängs tillbaka över matarcylindern.

Vid felfunktion måste felet åtgärdas innan maskinen tas i bruk.

5. KONTROLLERA ALLTID FÖRE ANVÄNDNING
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativtslå ifrån arbetsbrytaren och kontrollera därefter att elka-
beln är hel och inte har några sprickor.

MED MANUELLA/TRYCKLUFTSDRIVNA MATAREN:
Att maskinen med skärverktyg monterad stannar inom två sekunder så fort som den manuella/tryck-
luftsdrivna matarens matarplatta svängs ut åt sidan mer än 60 mm, samt återstartar när matarplattan 
svängs tillbaka över mataren. OBS! Mindre än 60 mm godkänt.

Att maskinen under drift stannar när låsbygeln fälls ner.

Om de två säkerhetsfunktionerna inte fungerareller om elkabeln har sprickor, skall fackman
tillkallas för åtgärd innan maskinen kopplas in på nätet igen.

Att matarplattans axel löper lätt. Om axeln löper trögt ska den rengöras noggrant och smörjas med några 
droppar maskinolja.

Att skärverktyg är hela och har god skärpa.
Gällande skärverktyg, se sidan 61.

MED TRATTMATAREN:
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå ifrån arbetsbrytaren och kontrollera därefter att elka-
beln är hel och inte har några sprickor.

Att maskinen med skärverktyg monterad stannar inom två sekunder när Trattmatarens handtag vrids 
medsols och startar när handtaget förs tillbaka.

Att maskinen under drift stannar när låsbygeln fälls ner.

Om någon av de båda säkerhetsfunktionerna inte fungerar eller om elkabeln har sprickor, skall fackman 
tillkallas för åtgärd innan maskinen kopplas in på nätet igen.

Att skärverktyg är hela och har god skärpa.



8 |

13.6.2018Metos RG-400i

Gällande skärverktyg, se sidan 61.

MED 4-HÅLSMATARE:

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativtslå ifrån arbetsbrytaren och kontrollera därefter
att elkabeln är hel och inte har några sprickor.

Att maskinen med 4-hålsmataren och skärverktyg monterade stannar inom två sekunder när 4-hålsmata-
ren handtag vrids medsols och startar när handtaget förs tillbaka.

Att maskinen under drift stannar när låsbygeln fälls ner.

Om säkerhetsfunktionen inte fungerar eller om elkabeln har sprickor, skall fackman tillkallas
för åtgärd innan maskinen kopplas in på nätet igen.

Att skärverktyg är hela och har god skärpa.

Gällande skärverktyg, se sidan 61.

6. Typ av beredning
Skivar, tärnar, strimlar, river, räfflar och skär Pommes Frites i olika dimensioner beroende på val av skär-
verktyg. Bereder grönsaker, frukt, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.

7. Användare
Restauranger, butikskök, sjukhus, skolor, fast food-inrättningar, cateringkök, pizzerior, fartyg, centralkök, 
livsmedelsindustrier, institutionskök etc.

8. Kapacitet
Upp till 3 000 portioner per dag och 15 kg per minut med den manuella mataren och 40 kg per minut 
med trattmataren.

9. SÅ HÄR ANVÄNDS MATARNA
MANUELL MATARE, ERGO LOOP/ TRYCKLUFTSDRIVEN MATARE:
Dessa två matare kan användas för alla typer av produkter, stora och små.
Matarcylinder A med tre invändiga knivar fixerar och delar upp varan vid beredning och är optimerad för 
beredning av kål.

MANUELL MATARE, ERGO LOOP
Matarcylinder B med en skiljevägg, är optimerad för manuell orientering av produkten, stapling.

TRATTMATARE:
Används för kontinuerlig matning/ skärning av större mängder runda produkter som potatis, lök, torrt 
bröd etc.

4-HÅLSMATARE:
Används för att skära skivor av långsträcktavaror som exempelvis gurka, se bild. Används med Matarcy-
linder A eller B.



| 9

13.6.2018Metos RG-400i

10. Montering och demontering
AV MATARCYLINDERN

• Vid montering, fäll ner låshandtaget.
• Skjut in matarcylindern på maskinens gångjärnstappar och fäll ner matarcylindern.
• Fäll upp låshandtaget.
• Vid demontering, avlägsna först eventuellmatar-tillsats.
• Fäll ner låshandtaget.
• Dra ut matarcylindern ur maskinens gångjärnstappar.

AV 4-HÅLSMATAREN

• Tryck in stoppknappen.
• Vid montering, montera Matarcylinder A eller B.
• Placera 4-hålsmataren i matarcylindern med axeln i matarcylinderns rör.
• Pressa ner 4-hålsmataren och vrid låsvredet moturs.
• Vid demontering, vrid låsvredet medurs och avlägsna 4-hålsmataren.

AV DEN MANUELLA KÅL/RÅKOSTTILLSATSEN

• Tryck in maskinens stoppknapp.
• Vid montering, montera Matarcylinder A eller B.
• För upp hävarmen helt.
• För ner den manuella matarens axel i matarcylinderns rör.
• Pressa ner den manuella mataren och sväng in den moturs.
• Vid demontering, tryck ner stoppklacken och sväng ut den manuella mataren medurs samt avlägsna 

den.

AV DEN TRYCKLUFTSDRIVNA MATAREN

• Tryck in maskinens stoppknapp.
• Vid montering, montera Matarcylinder A.
• För ner den tryckluftsdrivna matarens axel i matarcylinderns rör.
• Pressa ner den tryckluftsdrivna mataren och sväng in den moturs.
• Skjut fast kompressorslangens snabbkoppling på den tryckluftsdrivna matarens snabbkopplingsnip-

pel.
• Ställ in maskinens och den tryckluftsdrivna matarens hastighetsreglage, beroende på vilket skärverk-

tyg som används, enligt instruktionerna under INSTÄLLNING AV HASTIGHETSREGLAGEN.
• Starta kompressorn och ställ in den på 5,5 bar samt handha kompressorn enligt tillverkarens anvis-

ningar.
• Kontrollera lufttrycket på manometern. Rekommenderatlufttryck är 5,5 bar men behovet kan variera. 

Om manometern visar ett annat lufttryck skall reglaget dras uppåt och sen vridas så att manometern 
visar 5,5 bar samt därefter tryckas ner.

• Vid demontering, stäng av kompressorn och lossa därefter kompressorslangens snabbkoppling från 
den tryckluftsdrivna matarens snabbkopplingsnippel.

• Tryck ner stoppklacken och sväng ut den tryckluftsdrivna mataren medurs samt avlägsnaden. 
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AV TRATTMATARENS MATARCYLINDER

• Vid montering, fäll ner låshandtaget.
• Skjut in matarcylindern på maskinens gångjärnstappar och fäll ner matarcylindern.
• Fäll upp låshandtaget.
• Vid demontering, avlägsna först eventuell matar-tillsats.
• Fäll ner låshandtaget.
• Dra ut matarcylindern ur maskinens gångjärnstappar.

AV TRATTMATAREN

• Tryck in stoppknappen.
• Vid montering, montera matarcylindern med två invändiga bås.
• Placera trattmataren i matarcylinderns centrum med axeln i matarcylinderns rör.
• Pressa ner trattmataren och vrid låsvredet moturs.
• Vid demontering, vrid låsvredet medurs och avlägsna trattmataren.

11. MONTERING AV SKÄRVERKTYGEN
Vid användning av den manuella eller tryckluftsdrivna mataren, se till att matarplattan är i högsta läget och 
sväng ut mataren till vänster.

Om trattmataren eller 4-hålsmataren används, dra upp axeln i bakkant.

Fäll ner låshandtaget och luta mataren bakåt.

Placera utmatarskivan på axeln och vrid/pressa ner utmatarskivan i sin koppling.

När tråget används placeras den på axeln under utmatarskivan.

Placera det valda skärverktyget på axeln och rotera skärverktyget så att det faller ner ordentligt.

Vid tärning; placera det valda gallret på axeln.

Placera därefter skivaren på axeln så den faller ner ordentligt.

Skruva fast skruvkapseln vid beredning trattmataren, låsbulten vid beredning med 4-hålsmataren, alter-
nativt borrhylsan vid beredning med den manuella och den tryckluftsdrivna mataren moturs med nyckeln 
på skärverktygets centrumtapp.

12. Demontering av skärverktygen
Skruva loss skruvkapseln, borrhylsan alternativtlåsbulten medurs med hjälp av nyckeln samt avlägsna 
skärverktyget/skärverktygen och utmatarskivan.
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13. INSTÄLLNING AV HASTIGHETSREGLAGEN
Normalt ställs maskinens hastighetsreglage i läge ”2” vid all skärning förutom tärningsskärning då has-
tighetsreglaget skall stå i läge ”1”.
Vid skärning med den tryckluftsdrivna matarenställsmaskinens respektive den tryckluftsdrivna matarens-
hastighetsreglage in enligt följande tabell.

TM= Tryckluftsdriven matare.

M= Maskin.

SKIVARE
0.5-1.5 mm:.........................TM = 1. M = 2.
2-3 mm:...............................TM = 2. M = 2.
4-7 mm:...............................TM = 3. M = 2.
8-14 mm:.............................TM = 3. M = 1.
15-20 mm:...........................TM = 3. M = 1.
TÄRNINGSSKIVARE
12.5 mm:.............................TM = 1. M = 2.
RÄFFELSKIVARE
2-3 mm:...............................TM = 2. M = 2.
4-6 mm:...............................TM = 3. M = 2.
STRIMLARE
2x2-3x3 mm:........................TM = 2. M = 2.
2x6 mm:...............................TM = 2. M = 2.
4x4-6x6 mm:........................TM = 3. M = 2.
8x8-10x10 mm:....................TM = 3. M = 1.
RÅKOSTRIVARE
1.5 mm:...............................TM = 1. M = 2.
2-6 mm:...............................TM = 2. M = 2.
8-10 mm:.............................TM = 3. M = 1.
FINRIVARE
............................................TM = 1. M = 2.
EXTRA FINRIVARE
............................................TM = 1. M = 2.
HÅRDOST RIVARE
............................................TM = 1. M = 2.
TÄRNING
6x6-25x25 mm:....................TM = 1. M = 2. 
SOFT DICING
8x8-15x15 mm:....................TM = 1. M = 2.
POMMES FRITES
10 mm:................................TM = 1. M = 2.
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14. Rengöring
Läs hela instruktionen innan du börjar rengöra maskinen.

INNAN RENGÖRING: Stäng alltid av maskinen och drag ut kontakten. Alternativt, slå ifrån arbetsbryta-
ren om maskinen inte är försedd med stickkontakt. Ta loss alla delar som skall rengöras.

MASKINDISKNING: Alla löstagbara detaljer kan maskindiskas med undantag av den Tryckluftsdrivna-
mataren.
HANDDISKNING: Se upp för de tre vassa knivarna i matarcylinder A!

RENGÖRINGSVERKTYG: Använd borsten som följde med maskinen eller liknande för att rengöra mat-
zonerna. Knivaxeln i mitten av maskinen kan med fördel rengöras med en liten flaskborste. Använd en 
fuktig trasa för att torka maskinens övriga ytor.
DESINFEKTION: Använd isopropanol (65-70%). Isopropanol är extremt lättantändligt, använd därför med 
varsamhet.

VARNING!
• Häll eller spreja inte vatten på maskinens sidor.
• Använd inte kokande eller hett vatten.
• Använd inte skarpa föremål eller föremål inte avsett för rengöring.
• Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt.

UNDVIK: Använd inte rengöringssvampar med skurnylon (t.ex. Scotch Brite™) om det inte är absolut 
nödvändigt.

SKÖTSELRÅD:
• Rengör maskinen omgående efter användning.
• Torka maskinen omgående efter rengöring för att undvika oxidation och missfärgningar på ytan.
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15. Felsökning
För att eliminera risken för skador på motorn, har RG-400i en brytarfunktion som automatiskt stänger av 
maskinen om motorns temperatur skulle bli för hög. Brytarfunktionen har automatisk återställning vilket 
gör att maskinen går att starta igen när motorn har svalnat vilket normalt tar mellan 10 och 30 minuter.

FEL: Maskinen startar ej eller stannar under körning och kan ej återstartas.

ÅTGÄRDER: Kontrollera att stickkontakten sitter i vägguttaget alternativt att arbetsbrytaren
är påslagen. Tryck in startknappen. Monteraen matarcylinder och en matare enligt instruktionerna under 
”montering” Kontrollera att alla komponenter är korrekt monterade och att säkerhetsarmen är uppfälld. 
Kontrollera att säkringarna i lokalens säkringsskåp är hela och har rätt ampere-tal. Vänta några minuter och 
försök att starta maskinen på nytt. Tillkalla fackman för åtgärd.

FEL: Låg kapacitet eller dåligt skärresultat.

ÅTGÄRDER: Välj rätt skärverktyg ellerkombination av skärverktyg. Montera borrhylsan (manuella och 
tryckluftsdrivna mataren), låsbulten (4-hålsmataren) alternativt skruvkapseln (trattmataren). Se till att 
maskinens och den tryckluftsdrivna matarens hastighetsreglage står i rätt läge enligt tabellen under  
INSTÄLLNING AV HASTIGHETSREGLAGEN, samt att manometern visar ca 5,5 bar. Kontrollera att den 
tryckluftsdrivna mataren s matarkolv har rätt hastighet, läge ”1” = ca 12 sek/kolvcykel, läge ”2” = ca 8 
sek/kolvcykel, läge ”3” ca 4 sek/kolvcykel (justeras av behörig fackman). Se till att knivar och rivplåtar är 
hela och har god skärpa. Pressa ner varan löst.

FEL: Skärverktyget går ej att ta bort.

ÅTGÄRDER: Använd alltid utmatarskivan. Använd en tjock skinnhandske, etc. som inte
skärverktygets knivar kan skära igenom, och vrid loss skärverktyget medurs.
FEL: Skruvkapseln, låsbulten alternativt borrhylsan går ej att ta bort.
ÅTGÄRD: Skruva loss den medurs med nyckeln.

16. Teknisk data RG-400i
MASKIN: 
Motor: Två hastigheter, 1,5/0,9 kW, 400 V, 3-fas, 50 Hz. 
Transmission: kuggväxel.
Säkerhetssystem: Tre säkerhetsbrytare.
Skyddsklass: IP45, knappar IP65. Vägganslutning:Jordad, 3-fas, 16 A. Säkring i lokalens säkringsskåp: 
10A, trög. 
Ljudnivå LpA (EN31201): 70 dBA.
TRYCKLUFTSDRIVEN MATARE: 3 hastigheter och tryck. Rekommenderad luftkapacitet och tryck: 5,5 bar
VERKTYG: Diameter: 215 mm. Varvtal: 400/200 varv/min.
NETTOVIKTER: Maskin: 54 kg. Cylinder: 6 kg. Trattmatare med cylinder: 12 kg. Tryckluftsdriven matare: 
11 kg. Manuell matare: 5 kg. 4-hålsmatare: 5 kg. Skärverktyg: Ca 1 kg i genomsnitt.

NORMER: Se försäkran om överensstämmelse



14 |

13.6.2018Metos RG-400i

17. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

LEVERANTÖR AB Hällde Maskiner
ADRESS Box 1165, 164 26 KISTA, Sweden

FöRSÄKRAR UNDER EGET ANSVAR ATT PRODUKTEN:

MODELLNAMN VCM-41, VCM-42, VCB-32, VCB-61, VCB-62, SB-4.
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