
För att få bästa resultat när du skall trumla silver 
behöver trumman förberedas innan den används 
första gången.

När gummitrumman tillverkas blir det en belägg-
ning på gummit inuti trumman som behöver tas 
bort. (skall man trumla sten så är denna åtgärd inte 
lika nödvändig)
Ladda trumman med stålet och vatten till någon cm 
över stålet i trumman och häll i  1 cl polervätska.  
Kör trumlaren i en halv timme. Töm ur vattnet och 
du är redo att ladda trumman för normal trumling. 

Ladda med stålet som nu är rentvättat, vatten, 
1 cl polervätska (överdosera inte) och dina silversa-
ker.  Du kan behöva trumla i 3 - 4 timmar för fin-
silver (silverlera). När du är klar skall silvret glänsa 
som aldrig förr. Sterlingsilver kräver kanske 30 
minuter.

Varje model skall ha högst nedantående mängd stål
och högsta vikt i trumman skall vara 
Modell
3A

Model
33B

Model
45CM

600 
-800
gram

600-
800 gr 
per 
tunna

800 gr -
1kg

Totalt i 
tunnan

Totalt i 
tunnan

Totalt i 
tunnan

800 g 800 g 1,3 kg

  Öppna tunnan genom att skruva bort den svarta 
knoppen och tag bort brickan. Använd brickan att 
sticka in mellan lockkant och gummitunna och vrid 
för att lyfta locket. Tag upp det gummitätade locket 
genom att dra i centrumskruven. (Sitter ibland hårt) 

Fyll med vatten till ungefär 1 cm ovanför stålet.
Tillsätt 1 cl trumlingvätska. Överdosera inte.

Handledning
För trumlare med gummitrumma och att trumla silver.
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Anslut trumlaren till ström och lägg tunnan så att den 
svarta knoppens urtag placeras i det konkava alumini-
umurtaget som sitter vid ena kortsidan. (se bild)
Starta trumlaren och tunnan börjar snurra. Om tunnan 
är ojämt lastad kan man behöva hjälpa tunnan de första 
varven tills innehållet lagt sig jämt fördelat.

Lortone trumlare är gjorda för att kunna gå dygnet runt i 
åratal, men behöver en del underhåll.
Gummitunnan behöver hållas ren även på utsidan för 
att få god kontakt med axeln som snurrar den.
Gör den inte ren i diskmaskin eller med rengöringsme-
del som kan lösa upp gummit. 
Blir tunnan så slät på utsidan att den slirar, gör den grov 
igen med en grov smärgelduk/slippapper eller stålull.
Lagren som finns i vardera änden på axlarna som tunnan 
vilar på behöver oljas ca 1 gång i månaden.
Använd endast en droppe av en tunn olja. 
Innanför den blå kåpan finns en gummirem som driver 
axeln. Den kan bli slak och slira. Det kan ta mycket lång 
tid innan det inträffar. Skruva av den blå kåpan och med 
en liten mutternyckel lossa de kupolformade muttrarna 
som håller motorn och spänn remmen något. Den får 
inte spännas hårt. En för hårt spänd drivrem kan göra att 
motorn arbetar för tungt och kullagerna skadas. Skulle 
tunnan ha svårt att komma igång för att den slirar på 
den drivande axeln, lägg något under den sidan som har 
den passiva axeln så att tunnans tyngd flyttas över mer 
på den drivande axeln. Hela trumlaren kommer att luta 
lite åt den sidan. 
Vill du lämna trumlaren och ändå kontrollera tiden den 
går kan den sättas till en timer i väggurtaget. 
Tag gärna ur strömkontakten när trumlaren inte an-
vänds. 
Vill du använda trumlaren även till att slipa stenar bör 
du använda en separat tunna för detta. Finns att köpa 
löst.  I tunnan för sten kan finnas sand från stenslipnin-
gen som kan repa silvret. 

Handledning
forts.
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Förskjut motorn för 
att spänna remmen.

Olja


