
Motor:            230 V. 1-fas 50/60 Hz. 
Effekt:            160 W. 
Totalhöjd:            325 mm. 
Totalbredd:            120 mm. 
Totaldjup:            215 mm.  
Vikt:             9 kg. 
Mått vagn (HxBxD):          840 x 750 x 560 mm. 
Mått bordfäste (HxBxD):         800 x 310 x 150 mm. 

Konservöppnare ED med bänkfäste eller bordsvagn tillverkat i rostfritt stål. 
Öppnar runda och rektangulära burkar från 30 till 425 mm. Med den rullande kniven 
sticker man hål i burken och öppnar genom att trycka enhandsgreppet vidare mot 
strömbrytaren. Passar både höger– och vänsterhänta. Locket avlägsnas med ett 
vakuumgrepp för att minimera risken för skärskador. Motordelen är höj- och sänkbar 
med avlastande balansfjäder. 
 
Kapacitet: Kontinuerlig öppning av burkar. 
 
Bordsvagn används med fördel som transporthjälp dit burkarna ska tömmas. 
Det kallar vi personalvård! 
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    Ljunggren & daughters AB  Tel: 0243-153 50 
    Backes väg 3     Fax: 0243-153 59 
    784 54  Borlänge    Email: info@ergofokus.se 

     

    L&d Ergofokus AB    Tel: 0243-153 50 
    Cirkelgatan 16    Web: www.ergofokus.se 
    781 72 Borlänge    Email: info@ergofokus.se 



Bruksanvisning för eldriven konservöppnare ED 
 
Användning 
För att ställa in öppnaren till rätt burkhöjd, lossa ratten alt. låsspaken så att öppnaren lätt justeras i höjdled upp 
och ner. Skjut in burken c:a 5 millimeter från stången under skärhuvudet, tryck ner konservöppnaren mot 
burkens kant, inte för hårt men ända ner. Lås sedan spaken/ratten, dock inte för hårt. Sätt på vakuumgreppet på 
locket, tag sedan handtaget med svart kula, som är startspak, för den från höger till vänster och skärhjulet 
pressas genom locket. Motorn startar när ändläget nås. Strax innan burken är helt öppnad, ta tag i 
vakuumgreppet (se bild nedan) och lyft bort locket innan det ramlar ner i maten. (Vakuumgreppet kan även 
användes för att lyfta burkar ur kartonger). Lossa låsspaken/ratten när burken är öppnad och drag försiktigt ut 
burken så att onödigt spill undvikes. 

x 2 

Tänk alltid på säkerheten! Låt inte barn eller 
outbildad personal använda konservöppnaren. 
Lycka till och kontakta oss gärna vid frågor! 
L&d Ergofokus AB, 0243-153 50.  

Rengöring 
Rengör skärhjul och drivhjul med vatten och diskmedel varje dag. 
Livsmedelgodkänd olja skall droppas i muttersätet varje vecka. 
På modeller köpta före 2002, bör smörjkoppen fyllas med 
livsmedelsgodkänt fett var sjätte månad. 
 
Byte av skär och drivhjul 
Drivhjul: Slå ett lätt slag med mejsel och hammare på dr ivhjulets (22) 
centrumspår moturs och gänga av den för hand. 
Skärhjul: Lossa skärhjulet genom att muttern (21) hålls emot samtidigt 
som knivaxeln (12) lossas. Detta sker bäst med två skruvmejslar. 

w
 w

 w
 .

 e
 r

 g
 o

 f
 o

 k
 u

 s
 .

 s
 e

 
 

KONSERVÖPPNARE ED 



1 Grundplatta, rostfri för 
bordsmontering 

2 Insatsstopp PE svart 
3 Spännhandtag 
4 Ytterrör 
5 Stång rostfri 
6 Skruv M8×20 DIN 933 2 st 
7 Lagerhus 300 A 
8 Smörjkopp (På äldre modell) 
9 Skruv M4×10 DIN 8 5 
10 Täckplatta 
11 Stift 
12 Knivaxel 
13 Skärhjul 
14 Avskrapare 
15 O-ring 28-2 

16 Excenterhylsa 
17 Cylinderstift 4,5×30 DIN 6325 
18 Spak 
19 Spakkula 
20 Tallriksfjädrar 16×8, 2×0,6 20 st. 
21 Mutterlås M8 DIN 985 
22 Drivhjul 
23 O-ring 12×3,5 
24 Skruv M5×5 
25 Hållare ned 
26 Skruv M6×30 DIN 85 
27 Mutter M6 DIN 557 
28 Tryckfjäder 1,8×11,8 
29 Sänkskruv M5×10 DIN 965 
30 Plåt fäste 
31 Träskruv 

32 Sänkskruv 
33 Mutter 
34 Bricka 
36 Motor m drev 
37 Filter avkörning 
39 Lock till kolborste 
40 Sänkskruv 
41 Motorkåpa 
42 Mutter 
43 Fäste handtag 
44 Handtag 
45 Sänkskruv 
46 Strömbrytare 
47 Cylinderskruv 
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