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Nya och ersatta artiklar i webshop 

Vi uppdaterar fortgående innehållet i Webshop och i detta SN hittar du de förändringar som är gjorda under 
2019-04-27 – 2019-09-10. Först kommer produkter som har ersatt befintliga eller utgått. Därefter kommer, 
för Webshop, nya produkter. En enkel uppdelning i olika produktkategorier är gjord för att få en bättre 
överblick.  

Nyhet – ny design av backventil för bottenfyllning 
Vi kan nu presentera en förbättrad lösningen av backventil för bottenfyllning. Bilderna nedan visar den 
kompletta produkten och själva backklaffen.  

• Muttern mot tankutloppet har försetts med ”piggar” som förenklar montering och demontering på 
utloppet. 

• Backklaffen har en ny utformning som förbättrar funktionen vid öppning och stängning samt ny 
dimension, Ø51 mm, för förbättrad genomströmning. 

• Backklaffen har ett nytt säte som minimerar risken för restmjölk efter diskningen. 

• Fastsättningen av slangstos är numera en klammer med en rejäl vingmutter för enklare montering 
och demontering vid kontroll och rengöring. 

           
Komplett utrustning för bottenfyllning   Ny backklaff Ø51 mm 

➢ NYTT/ERSATT – Backventil för bottenfyllning SMS 63,5/51 med Ø38 mm slanganslutning  
o 32051852 Backventil för bottenfyllning av mjölktank, koppelmutter SMS 63,5, slanganslutning 

Ø38 mm – ersätter 32051552 

o 32051853 Backventil för bottenfyllning av mjölktank, koppelmutter SMS 51, slanganslutning 

Ø38 mm – ersätter 32027752 

o 32051856 Backventil för bottenfyllning av mjölktank, koppelmutter DIN 65, slanganslutning 

Ø38 mm – ersätter 32029551 

o 32051857 Backventil för bottenfyllning av mjölktank, koppelmutter DIN 50 slanganslutning 

Ø38 mm – ersätter 320344451 

➢ UTGÅTT – Backventil för bottenfyllning SMS 51 med Ø25 mm slanganslutning 
o 32062852 Backventil för bottenfyllning av mjölktank, koppelmutter SMS 51, slanganslutning 

Ø25 mm  
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➢ NYTT/ERSATT – Tidrelä  

833655 Tidrelä 1s-100h, 24-240VAC/DC – ersätter 833665 

 

➢ NYTT/ERSATT – Värmare  

Värmaren är nu utrustad med en dräneringsventil för att säkerställa att inget vatten står kvar i värmaren. 
Vidare så är elementet utbytt mot ett mer stabilt element med högre kvalitet för att säkerställa en bättre 
funktion. 

o 841176 Värmare 7,5 kW 3x230V med dräneringsplugg – ersätter 841136  

OBS! 841136 gäller tills det är noll i vårt lager, därefter införs 841176 

o 841177 Värmare 7,5 kW 3x400V med dräneringsplugg – ersätter 841137 

o 841178 Värmare 10 kW 3x400V med dräneringsplugg – ersätter 841138 

 

➢ NYTT – Diskdetaljer 
o 31361851 Diskapparat RN41 anslutning 38 

o 31960451 Diskböj Ø51 mm (ytterdimensioner 266x135x51 mm) 

o 855102 Pump, SE-15A,  0,55 kW, 230/400V, 50hz, 3000 r/m, Ø75mm 

o 855104 Pump, SE-15A, 0,25 kW, 3x230/400V, 50hz, 1450 r/m, Ø105 mm 

o 855105 Pump, SE-15A, 0,55 kW, 3x230/400V, 50Hz, 3000 r/m, Ø105 mm 

o 855106 Pump, SE-20C, 2,2 kW, 3x230/400V, 50hz, 3000 r/m, Ø145 mm 

 

➢ NYTT – Fläktkomponenter 
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o 691714 Fläktvinge 406 mm 

 

 

➢ NYTT – Styrcentral  
o 21376151 Bottendel - kapsling Argos/Nautilus 2 - inkl kabelgenomföringar 

o 691753 Displaykort WinMaster CL2 inkl. lock och dekal 

          
21376151      691753 

➢ NYTT/ERSATT – Tankdetaljer 
o 32034201 Stödkonsol kondensor (höger) 

o 32034301 Stödkonsol kondensor (vänster) 

o 801711 Hylsa för svetsning Ø25 mm 

o 620522 Ställbar fot 45x13-M10x60 grå 

o 10641251 Omrörare Lasertank, 14000-18000 liter – ersätter 10611251 

o 10642351 Omrörare Lasertank, 20000-30000 liter – ersätter 10611351 

o 21381051 Stege 9000-18000 liters tankar, DF953L (9000-12000 liter)/DF95L – ersätter 

21334651 

➢ NYTT – Eldetaljer 
o 696029 Lockskruvholk 

➢ NYTT – Eftermarknad 
o 21331069 Interpac, dubbelmantlad, 16 plattors komplett kit 

o 803024 Klaffventil Ø51 mm till bottenfyllning levererad 2019-06 eller senare 

o 41917852 Slanganslutning Ø25 och koppling med mutter SMS 63,5 

o 41912251 Övergång fläns för Clamp Ø51 till nippel SMS 25 

 
Vid eventuella frågor och synpunkter om innehållet i detta SN vänligen kontakta: 
Wedholms Technical Group 
Mail: support@wedholms.se    
 
Vid eventuella frågor beträffande beställning av reservdelar och eftermarknadsprodukter kontakta:  
Mail: spareparts@wedholms.se  Telefon: +46 155 280 381 
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