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LAGERSKIFTE

Skru av topp lokket på maskinen
1. Fjern isolasjonen rundt isutkastet
2. Skru ut de tre skruene som holder øvre isutkast og ta det av. 
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1. løsne slangeklemmen som holder 
nedre isutkast

2. Skru ut senterbolten i produksjons-
skruen

3. Ta av medbringeren for isen.
4. Fjern nedre isutkast
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1. Skru ut de tre settskuene som holder det 
øvre lagerhuset. Ta ut lagerhuset ved å 
løfte det rett opp.

1

2

1. Skru ut de fire skruene som fester 
sylinder mot gearkassen.

2. løft sylinderen opp og vri den til siden 
slik at man kommer til produksjons-
skruen og låsesegringen for nedre 
lager. Kjølerørene behøver man ikke å 
ta hensyn til. De følger med når sylin-
deren vris til siden.
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Ta ut produksjonsskruen ved hjelp av en lageravtrekker.

1. Ovenfra - ta ut glideren over det nedre lagret ved å benytte en 
ståltråd med en vinkel på, ovenfra - eller trykk den ut for hånd 
nedenfra. Påse at glideren ikke bli beskadiget.

2. Nedenfra - fjern låsesegringen under nedre lager. Slå det nedre 
lagerhuset nedover og ut med en trestokk.
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1. Øvre lagerhus
2. Settskruer til feste av øvre lagerhus
3. Festebolt av produksjonsskrue
4. Mellomleggskive
5. Tettering øvre til øvre lagerhus (monteres med skriften opp)
6. Øvre lager (nålelager)
7. Hylse
8. Tettering nedre til øvre lagerhus (monteres med fjær ut. Ned mot skrue).
9. Fjær med glider til produksjonsskruen (roterer)
10. Glider over nedre lager (står stille)
11. O-ring festes på glider
12. Lagerhus med O-ring
13. Nedre lager
14. Segerring for feste av nedre lager

Øvre lager          Produksjon   
    skrue 

Nedre lager
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Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA SCANDINAVIA AB
Industrigatan 21, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no

Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte 
god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s 
totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som 
Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større 
gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste 
for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


