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2 EG-verklaring van overeenstemming 

 

NAAM: JUMBOMOBIL JM Vacuüm verlegmachine 
JM-VARIO-150-E 

 

Fabrikant:   PROBST Ltd. 

   Gottlieb-Daimler-Strasse 6 

   71729 Erdmannhausen, Duitsland 

   info@probst-handling.com 

   www.probst-handling.com 
 

Relevante bepalingen waaraan de machine voldoet.  

2006/42/EG (machinerichtlijn)  
 

 

DIN EN ISO 12100 

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpprincipes - Risicobeoordeling en risicobeperking (ISO 12100:2010) 
 
 

DIN EN ISO 13857 

Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevarenzones door bovenste en 
onderste ledematen (ISO 13857:2008) 

 

 
 

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2 

Compressoren en vacuümpompen; veiligheidseisen Deel 1 en 2. 

 
 

DIN EN 60204-1    (D.W.Z. 60204-1) 

Veiligheid van machines, elektrische uitrusting van industriële machines. Deel 1: Algemene eisen 

 
 

2006/95/EG (laagspanningsrichtlijn) 
 

 

 

 
Pos: 1.6 /02 Conf ormiteitsverklari ng/Al gemee n (uitgebr eid met --> ISO 13 854) @ 0\mod43 _1.doc @ 5228 @  

2014/30/EG (elektromagnetische compatibiliteit) 

 

 
 

Bevoegde documentatiebeheerder: 
 

Naam: J. HolderiedAddress 
: Probst GreiftechnikVerlegesysteme GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; D-71729 Erdmannhausen 

 
Handtekening, gegevens van de ondertekenaar: 

Erdmannhausen, 15.01.2020 

(M. Probst, algemeen directeur) 

mailto:info@probst-handling.com
http://www.probst-handling.com/
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3 Algemene informatie 

3.1 Beoogd gebruik 

 

 

 

● Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het in de gebruiksaanwijzing beschreven beoogde 
gebruik met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de overeenkomstige bepalingen 
van de conformiteitsverklaring. 

● Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en is verboden! 

● De wettelijke veiligheids- en ongevallenvoorschriften die op de plaats van gebruik gelden, moeten ook in 
acht worden genomen. 

 

 

 

 

 

 

Het onderstel voor hefapparatuur "JUMBOMOBIL JM vacuümplatenlegger", wordt alleen gebruikt voor het 
leggen van betonplaten. Geschikt voor betonplaten, natuursteenplaten, platen van sierbeton, grote 
straatstenen, tankstationplaten, eco-stenen, gootplaten en nog veel meer. 

De toegestane belasting mag niet worden overschreden: 

Maximaal draagvermogen bij 3.900 mm uitsprong: 150 kg (bij 420 mbar onderdruk). 

Let ook op het typeplaatje van de betreffende hefinrichting "JUMBOMOBIL JM Vacuüm-Plate Laying 
Machine".  
Het vervoer van personen en dieren met de last of de hefinrichting is verboden! 

Ombouw en wijziging van het apparaat door onbevoegden is om veiligheidsredenen verboden! 

De in deze bedieningshandleiding vermelde bedrijfs-, onderhouds- en servicevoorwaarden moeten in acht 
worden genomen. 

 

 
De gebruiker moet er voor elk gebruik voor zorgen dat 

• het apparaat is geschikt voor het beoogde gebruik, 

• het apparaat is in goede staat, 

• de te hijsen lasten zijn geschikt voor het heffen 

Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant voordat u het apparaat in gebruik neemt. 
 

 

 

 
Gebruik alleen zuigplaten van de fabrikant PROBST! 
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• Sommige van de zuigplaten die aan het apparaat kunnen worden bevestigd, verminderen het 
draagvermogen.  
Op elke zuigplaat wordt de toelaatbare belasting aangegeven.  

• Alleen voor het apparaat goedgekeurde zuigplaten mogen worden gebruikt!  

• Het is ten strengste verboden om de toegestane en de gespecificeerde belastingscapaciteit van de 
zuigplaten te overschrijden! Gevaar: Val van de lading (stenen plaat)! 

 

 

 

Het gebruik van zuigplaten met een lager draagvermogen dan de hef- en bedieningseenheid is verboden!  
Gevaar: Laat de lading vallen.  
(Zuigplaten met een hoger draagvermogen als hef- en bedieningseenheid zijn toegestaan) 

 

 

 

• De aan te zuigen en te transporteren last (steenplaat) moet 
voldoende eigen stabiliteit hebben, anders bestaat er gevaar 
voor breuk tijdens het hijsen!  

• Stenen platen mogen nooit buigen als ze worden opgetild - dit is 
vooral belangrijk voor dunne en grote stenen platen! 

• Over het algemeen mogen de lasten (steenplaten) alleen in het 
midden worden opgezogen, anders hangt de last onder een 
hoek aan het apparaat, wat kan leiden tot het breken van de last 
- vooral bij het heffen van grote stenen platen met een kleine 
zuigplaat. 

• Standaard zuigplaten zijn niet geschikt voor het transporteren 
van glasplaten! 

  

  

 

 

 

 

VERBODEN ACTIVITEITEN: 
 

 

Ongeoorloofde wijzigingen aan het apparaat of het gebruik van extra apparaten die u zelf hebt gebouwd 
brengen het leven en de ledematen in gevaar en zijn daarom ten strengste verboden!  

 

Het draagvermogen en de nominale maten/grijpbereiken van het apparaat mogen niet worden overschreden. 

 Alle transporten met het apparaat die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften zijn ten strengste 
verboden: 

 ● Vervoer van mensen en dieren. 

● Vervoer van bouwmateriaalpakketten, voorwerpen en materialen die niet in deze handleiding zijn 
beschreven. 

● Het bevestigen van ladingen aan het apparaat met touwen, kettingen of iets dergelijks. 
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3.2 Overzicht en structuur 

 

1 2 dozen voor tegengewichten (met -verhoging van het draagvermogen tot 200 kg) 

2 Zakken voor vorkheftrucktanden (voor het heffen en transporteren van de JM-VARIO)  

3 4 dragers 

4 Handrem 

5 Parkeerstand voor de slag- en bedieningseenheid (wanneer JM-VARIO handmatig wordt verplaatst) 

6 Vacuümblazer 

7 Mast (in hoogte verstelbaar) 

8 Vacuümslang 

9 Kluiverboom (zwenkbereik 350°) 

10 Hef- en bedieningseenheid 
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3.3 Technische gegevens 

 

Zuilenzwenkkraan: in hoogte verstelbaar via manuele spindel (alternatief met elektrische aandrijving) 

Jib met 3.900 m lengte en een zwenkbereik van 350° met 4 verschillende vergrendelmogelijkheden.  

 

Vacuümblazer VGE Elektrische aandrijving (E): 

Vacuümventilator met driefasenmotor, 3 fasen; max. vacuüm 520 mbar, incl. motorbeveiligingsschakelaar, 
stekker CEKON 16 A met fase-omvormer 

eigen gewicht chassis + vacuümblazer) 720 kg  

 
 

Werkgebied: 350 ° 

Bandenspanning: 4 bar 

Elektrische gegevens: 4 kW    50 Hz 

3~190/255 V of 330/440 V Y  

 
 

 

 

 

 

Type apparaat Laadvermogen 
(WLL) 

Eigen gewicht Noodzakelijke ballast 
(tegengewicht) 

Keel max. 

JM-VARIO-150-E 150 kg    * / ** 750 kg 400 kg 3.900 mm 

 

 

 

 

* = waarde bij 420 mbar negatieve druk 

** = Bij gebruik met 200 kg draagvermogen is de projectie van de mast beperkt tot 3000 mm.  

Bovendien moet het chassis worden geladen met tegengewichten (die door de klant worden geleverd). 
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Bovendien moet het chassis aan beide zijden van het chassis (ter plaatse) worden belast met contragewichten 
(bijv. met stenen platen 400x300 mm 400 kg). Anders is er gevaar voor de JM! 

                

 

Verdere technische gegevens (zoals laadvermogen, eigengewicht, enz.) zijn te vinden op het 
naamplaatje/gegevensblad. 

. 
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4 Beveiliging 

4.1 Veiligheidsinstructies 

 

Sterfelijk gevaar! 
Geeft een gevaar aan. Als dit niet wordt vermeden, zijn de dood en ernstige verwondingen 
het gevolg. 

 

Gevaarlijke situatie! 
Geeft een gevaarlijke situatie aan. Als dit niet wordt vermeden, kan dit leiden tot letsel of 
schade aan eigendommen. 

 

Verbod! 
Dat duidt op een verbod. Het niet naleven ervan zal leiden tot de dood, ernstig letsel of 
schade aan eigendommen. 

4.2 Veiligheidsmarkering 

BEPALINGEN 

Symbool Dat betekent Bestelnr..: 

 

Stap nooit onder een hangende lading. Sterfelijk gevaar! 
2904.02102
904 
.02092904 
.0204 

30 mm50 
 mm80 
 mm 

 

Neem nooit excentriek producten op. 2904.0383 

WAARSCHUWINGEN 

Symbool Dat betekent Bestelnr..: 

 

Risico op verbrijzeling van de handen. 2904.0221 (30 mm) 
2904.0220 (50 mm) 
2904.0107 (80 mm) 

COMMANDOTEKENEN 

Symbool Dat betekent Bestelnr..: 

 

LET OP! 

Blaas het filterelement dagelijks uit met perslucht. Sla het 
filterelement niet knock-out!!!  
Vervangen als ze zwaar vervuild zijn. 

2904.0687 (Ø 50 mm) 

 

Achterste uithouder: Plaats  
de bouten aan de linkerkant van de uithouder om te voorkomen dat 
deze naar links zwaait. 

29040772 
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Achterste uithouder: Plaats  
de bouten aan de rechterkant van de uithouder om te voorkomen 
dat deze naar rechts zwaait. 

29040771 

 

Voorste uithouder: Plaats  
de bouten aan de rechterkant van de uithouder om te voorkomen 
dat deze naar rechts zwaait. 

29040704 

 

Stempels aan de voorkant: 
Plaats de bouten aan de linkerzijde van de giek om te voorkomen dat 
deze naar links zwaait. 

29040705 

 

Iedere bediener moet de gebruiksaanwijzing van het apparaat 
met de veiligheidsvoorschriften hebben gelezen en begrepen. 

2904.0665 (30 mm) 
2904.0666 (50 mm) 

 

gehoorbescherming 29040298 (50 mm) 

GEBRUIKSHANDLEIDING 

Symbool Dat betekent Bestelnr..: 

 

De aanduiding van het maximale draagvermogen op het 
typeplaatje 

de zuigplaat heeft voorrang! 
2904.0730 (95x250 mm) 

 

Bedienings- en hefeenheid 2904.0384 

 

Instelling van de drijvende toestand zonder last van de 
bedienings- en hefeenheid. 

2904.0385 

200 kg 
Maximaal draagvermogen (200 kg) met 3000 mm gieklengte. 
Bij gebruik met 200 kg draagvermogen is de projectie van de 
mast beperkt tot 3000 mm. Bovendien moet het chassis 
worden geladen met tegengewichten (die door de klant 
worden geleverd). 

29040599 

150 kg 
Maximaal draagvermogen (150 kg) met 3900 mm gieklengte.  

 
29040207 
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4.3 Definitie van gekwalificeerd personeel / deskundige 

Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan dit apparaat mogen alleen door gekwalificeerd 
personeel of deskundigen worden uitgevoerd! 

Gekwalificeerd personeel of deskundigen moeten over de nodige 
vakkennis beschikken op de volgende gebieden, voor zover van 
toepassing op dit toestel: 

● voor monteurs 

● voor hydrauliek 

● voor pneumatiek 

● voor de elektra 

 

4.4 bedrijfszekerheid 

 
 

 

 
 

● Werkzaamheden met het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd in een gebied dicht bij de 
grond. Het is verboden om het apparaat over personen heen te zwaaien. 

● Tijdens de werking is het verboden voor personen om in het werkgebied te verblijven!  
Tenzij het niet kan worden omzeild door de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld door het apparaat handmatig te geleiden (op de handgrepen). 

● De bediener mag de regeleenheid niet verlaten terwijl de vacuümhefinrichting in werking is. De 
lading moet altijd binnen het gezichtsveld van de operator liggen. 

● Handbegeleiding is alleen toegestaan voor apparaten met handgrepen. 

 
 

 

● Rijd niet met het apparaat mee als de lading vastzit. 

● Het excentrisch heffen van lasten is niet toegestaan, omdat de last naar beneden zou kunnen 
vallen. 

● Het draagvermogen en de nominale diameter van het apparaat mogen niet worden overschreden. 

● Plotseling opheffen of laten zakken van de aangezogen lading, bijv. ook door snel rijden met de 
drager/hoist over oneffenheden in de ondergrond, is verboden!  
Risico van het vallen van de lading. 

● In het algemeen is het verboden om onder een hangende lading te blijven. Sterfelijk gevaar!! 

4.5 Toelichting voor de werkmaatschappij 

De hefinrichting is gebouwd volgens de laatste stand van de techniek en is veilig te bedienen.  
Toch zijn er gevaren aan verbonden, 

● als het niet wordt gebruikt door opgeleid of ten minste geïnstrueerd personeel, 

● als het niet wordt gebruikt zoals bedoeld. 

Onder deze omstandigheden kunnen er gevaren ontstaan voor: 

● Het leven en de ledematen van de gebruiker en derden, 

● het apparaat en andere materiële activa van de gebruiker. 
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4.6 Persoonlijke veiligheidsmaatregelen 

 

● Het apparaat en alle apparaten van een 
hoger niveau waarin of waarop het apparaat 
is geïnstalleerd, mogen alleen worden 
bediend door geautoriseerde, 
gekwalificeerde en gecertificeerde personen.  

! 

● Iedere bediener moet de 
gebruiksaanwijzing van het apparaat 
met de veiligheidsvoorschriften 
hebben gelezen en begrepen. 

● Alleen machines met handgrepen 
mogen handmatig worden geleid. 

 

!111
 

 

4.7 Beschermingsmiddelen 

 

De beschermingsuitrusting bestaat uit de volgende 
onderdelen, in overeenstemming met de 
veiligheidseisen 

● Beschermende kleding 

● Beschermende handschoenen 

● Veiligheidsschoenen 
 

4.8 Ongevallenpreventie 

 

 
 

 
 

●  
Beveilig het werkgebied voor onbevoegden, 
 vooral kinderen, over een groot gebied.  

● Pas op voor onweersbuien! 

● Verlicht het werkgebied voldoende. 

● Wees voorzichtig met natte, bevroren of vuile bouwmaterialen. 

 
 

 

 

Bij weersomstandigheden onder 3 °C (37,5 °F) bestaat het risico op bevriezing van vacuümventielen, 
vacuümslangen en dergelijke als gevolg van condensatiewater/vochtigheid. Daarom moet de goede 
werking van de vacuümeenheid vóór elke inbedrijfstelling worden gecontroleerd. Anders bestaat er een 
risico op ongelukken! 
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4.9 Bijzondere risico's 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

● Werkruimte voor onbevoegden, 
vooral kinderen, over een groot gebied.  

● Verlicht het werkgebied voldoende. 

● Wees voorzichtig met natte, bevroren of vuile bouwmaterialen. 

● Pas op voor onweersbuien! 

● Aangezien de lading door vacuüm op de zuigplaten van het apparaat wordt vastgehouden, valt deze 
naar beneden zodra het vacuüm bezwijkt. 

● Dit kan worden gedaan als de vacuümopwekking mislukt. In dit geval houdt een ingebouwde 
accumulator het vacuüm gedurende een korte veiligheidstijd in stand (afhankelijk van de dichtheid van 
het werkstukoppervlak). 

● In geval van een storing, indien mogelijk, moet de lading onmiddellijk worden neergezet.  
Anders moet u zich onmiddellijk uit de gevarenzone verwijderen. 

● Het apparaat zorgt voor een zeer sterke zuigkracht die haar en kleding kan opzuigen. Kijk niet in de 
aanzuigpoort als het apparaat is ingeschakeld. Ogen kunnen worden opgezogen. 

4.10 Vacatures 

 

 

● De werkplek van de gebruiker bevindt zich voor de bedieningshendel.  

● De gebruiker moet staan zodat hij de vacuümmanometer altijd in de gaten kan houden. 
 

 

4.11 Gedrag in geval van nood 

 

 

 
 

Dit is een noodgeval: 

● bij plotselinge stroomuitval (stroomuitval of persluchtstoring) ➔Apparaat schakelt uit 

● als de vacuümdruk onder -0,42 bar zakt in het rode gebied van de manometer. 

Indien mogelijk, leg de lading onmiddellijk neer. Als dit niet meer mogelijk is, moet u zich onmiddellijk uit de 
gevarenzone verwijderen. De lading zal vallen! 

4.12 Schade aan de zuigplaat 

 Voorkoming van schade: 

 

 

 

 

 
 

Om beschadigingen (scheuren, materiaalslijtage) aan de rubberen afdichting van de zuigplaat te 
voorkomen, dient het volgende in acht te worden genomen: 

Bij het werken met het apparaat is het over het algemeen belangrijk om ervoor te zorgen dat de 
zuigplaat niet tegen andere producten of andere voorwerpen aankomt of stoot bij het heffen, 
neerzetten of vervoeren van producten. 

Anders kan de rubberen afdichting door de zuigplaat worden beschadigd (risico op verlies van 
zuigkracht).  
Product (stenen plaat) kan er doorheen vallen. Risico op ongelukken! 
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4.13 Functionele en visuele inspectie 

4.13.1 Algemeen 

● Het apparaat moet voor elk gebruik op functie en 
toestand worden gecontroleerd. 

● Onderhoud, smering en het verhelpen van 
storingen mogen alleen worden uitgevoerd als het 
apparaat wordt uitgeschakeld! 

● In geval van gebreken die de veiligheid 
beïnvloeden, mag het apparaat pas weer worden 
gebruikt nadat de gebreken volledig zijn verholpen. 

● Bij scheuren in dragende onderdelen moet het 
apparaat onmiddellijk uit gebruik worden genomen. 

● De gebruiksaanwijzing van het apparaat moet te  
allen tijde op de plaats van gebruik beschikbaar zijn. 

● Het aan het apparaat bevestigde typeplaatje mag  
niet worden verwijderd. 

● Onleesbare borden moeten worden vervangen. 

 

 

4.14 Controleer de veiligheidsvoorzieningen 

4.14.1 Vacuüm 

De hefinrichting is uitgerust met de 
volgende veiligheidsvoorzieningen: 

● Manometer met rode gevarenzone aanduiding 

Controleer de 
veiligheidsvoorzieningen: 

• aan het begin van elke dienst in geval van een onderbreking van de 
werkzaamheden, of 

● eenmaal per week voor continu gebruik 

Controleer de manometer: 
 

 
 

    
    

  
  

 Waarschuwingsapparaat bewaakt het bedrijfsvacuüm en de stroomuitval 

● Schakel de hefinrichting in. 

● Plaats de hefinrichting op een steenplaat of iets dergelijks en zuig de 
steenplaat op. 

Let op: Zuig alleen de steenplaat op, niet optillen! De steenplaat kan tijdens de 
inspectie loskomen en vallen. 

● Maak bij de opbouw van het vacuüm een lek aan de afdichtingslip van de 
zuigplaat. 

De negatieve druk op de manometer neemt af. Wanneer de wijzer de rode 
gevarenzone bereikt (- 0,42 bar) 

Zuigslangen en   
-controleer de terminals: 

Controleer of alle zuigslangen en slangklemmen goed vastzitten en draai ze indien 
nodig vast. 

 Elimineer defecten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als er tijdens het 
gebruik gebreken optreden, schakelt u het apparaat uit en verhelpt u de 
gebreken. 
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4.14.2 Mechanisch 

De hefinrichting heeft de volgende veiligheidsvoorzieningen 

• Handrem, voor het vergrendelen van het chassis 

• Steunvoeten 

• Vergrendeling voor transport 

Controleer deze veiligheidsvoorzieningen aan het begin van elke dienst (in geval van onderbroken werking) of één 
keer per week (in geval van continue werking). 

Elimineer defecten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als er tijdens het gebruik gebreken optreden, 
schakelt u het apparaat uit en verhelpt u de gebreken. 

Controleer de parkeerrem: 

● Trek de parkeerrem aan, 

● Druk het chassis stevig aan. Het mag niet worden toegestaan om te verhuizen. 

Controleer de steunvoeten: 

● Controleer voor elk gebruik of alle vier de steunen zijn uitgeklapt en vastgepind. 

● Controleer of alle steunen zijn uitgeschoven zodat ze stevig op de grond staan. 

Bij het in- en uitklappen van de steunpoten kunnen de handen worden verbrijzeld als ze niet goed worden 
bediend. 
 

4.14.3 Elektrisch 

 

● Controleer alle elektrische kabels op een correcte aansluiting.  

● Laat defecte elektrische onderdelen vervangen door gekwalificeerd personeel in spanningsloze 
toestand. 

● De elektrische kabels mogen geen  wrijvingspunten hebben en mogen tijdens de hef- en 
 daalbewegingen niet aan uitstekende randen vasthaken en zo kunnen loskomen. 

 

 

4.15 Eisen voor de installatieplaats 

Het JUMBOMOBIL JM chassis moet stevig op een vlakke, stevige ondergrond staan. Het moet horizontaal worden 
uitgelijnd. 

4.16 Ongeoorloofde conversies 

 

Ongeoorloofde wijzigingen aan het apparaat of het gebruik van  
extra apparaten die u zelf hebt gebouwd  
brengen het leven en de ledematen in gevaar en zijn daarom ten strengste verboden!  
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5 Aanpassingswerkzaamheden 

5.1 Lijst 

• De bandenspanning moet 4,0 bar zijn. 

• Breng de JUMBOMOBIL JM naar de gewenste installatieplaats. 

• Trek de parkeerrem aan. 

• Klap alle vier de steunen (1) uit, steek de contactpennen (3) in en zet ze 
vast. 

• Lijn het chassis horizontaal uit: Draai de handslinger (2) op de steunen 
en let daarbij op de schietloodlijn op de kolom van de kraan. 

3

1

2
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5.2 De JUMBOMOBIL JM gereedmaken voor transport 

Het apparaat kan op een aanhangwagen worden vervoerd (mits de afmetingen en het toegestane totale gewicht 
in acht worden genomen). 

 

 

Het transporteren van het apparaat (bijv. op een aanhangwagen) zonder een geborgde (half opgeklapte) 
scharnierarm is uitdrukkelijk verboden. Gevaar voor ongelukken - door het slingeren van de giek. 

Laat de giek altijd zakken voor transport! 

 
De hef- en bedieningseenheid moet van de scharnierarm worden verwijderd! 

 
 

Laat de kolom (mast) helemaal zakken door aan de 
slinger te draaien (). 

 

Vouw de scharnierarm in transportstand. 

 

 

 

Beveilig de scharnierarm met de vergrendelingsbouten 
tegen rondzwaaien. 

 

 

 



Aanpassingswerkzaamheden 
JM-VARIO-150-E 
 

 

19 / 36 

 

 

De zwenkbare steun (1) met behulp van de steunverstelling (2) optillen en inklappen. Borgen met de contactpen 
(3). 

2

4

1

3

 

 

5.3 Bevestiging tijdens het transport 

Voor het transport kunt u het chassis op alle vier de hoeken stevig vastzetten. Gebruik voldoende sterke touwen 
of kettingen en bevestig deze in de uitsparing in de bevestigingsbeugels (5) op de hoeken van het chassis. 

• Fluisterende stempels kunnen ernstige verwondingen veroorzaken, dodelijke ongelukken zijn mogelijk. 

• Transporteer het chassis alleen met neergelaten mast en ingeschoven giek. 

• Borg de rotatieassen van de giek en het scharnierpunt in het midden van de giek met de insteekpennen. 

5.4 Transport 

Om het chassis op te tillen gebruikt u 

• een vorkheftruck of 

• een lier voor laagtransport-aanhangers. 

Minimaal hefvermogen van de takel: 1000 kg 

Voor het heffen met een vorkheftruck zijn aan de zijkanten openingen voorzien voor het inbrengen van de vork. 

Voor het trekken met de lier is een trekhaak (4, foto hierboven) voorzien. 
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6 Installatie 

6.1 Haak in de hefinrichting 

 

 

 

● Haak de hefinrichting (8) aan de slede (B) van de verlengarm. 

● Sluit de vacuümtoevoerslang (A) aan op de hefinrichting (8) en zet 
deze vast met een klem. 

 

 

Door de aansluiting van de hefeenheid, de bedieningseenheid, de slangcilinderverlenging en de zuiggrijper en de 
koppeling van de toevoerslang aan het koppelstuk van de hefeenheid ontstaat een bedrijfsklare eenheid. De 
verbindingen mogen alleen tot stand worden gebracht als het apparaat is uitgeschakeld. 

De slangcilinderverlenging wordt in het volgende afgekort als SZV 

6.2 Aansluiting  besturingseenheid -  SZV 

De bedieningseenheid (1) is ingesteld op de SZV (3). 

De tegenhaken van de spanbevestigingen (2) van de besturingseenheid (BE) worden in de nokken van de toevoerschijf 
van de SZV gehaakt. 

De klemsluitingen worden dan gesloten. 

 

1

2

3

 

 

(A) 

(8) 

(B) 

(8) 
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6.3 Installatie 

De combinatie van de hefslangeenheid, bedrijfsklepeenheid, slangcilinderverlenging en zuiggrijper en de koppeling van de 
zuigslang aan de aansluiting van de hefslangeenheid resulteert in een bedrijfsklaar apparaat. De aansluitingen mogen 
alleen worden gemaakt als het apparaat is uitgeschakeld. 

6.4 Aansluiting SZV en zuigplaat 

 Bij de SZV (1) worden de klemsluitingen (2) geopend, de zuignap (4) gepositioneerd, de tegenhaken 
worden in de nokken (3) van de zuignap gehaakt en vervolgens worden de klemsluitingen gesloten. 

 

2

1

3

4

 

 De bedieningseenheid met de SZV (1) wordt op de zuignap (2) geplaatst, met de vier schroeven (3) 
vastgezet en met de zeskantmoeren (4) geborgd. 

 

1

2

3

4
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6.5 Hefinstallatie beveiligen / ontgrendelen 

 

De hefinrichting / bedieningseenheid moet tijdens alle bewegingen van de JUMBOMOBIL JM-unit door de 

ophanginrichting worden beveiligd tegen rondzwaaien (parkeerstand). 
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7 Bedieningspaneel 

7.1 Instellen van de drijvende toestand 

7.1.1 Instellen van de drijvende toestand zonder belasting 

Open de kliksluitingen van het vacuümcorset om de 
hefbuis te ontgrendelen (voor vacuümheffen) 

De zuigslang is nu vrij beweegbaar.  
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De drijvende toestand zonder belasting moet voor elke inbedrijfstelling worden ingesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drijvende toestand van de hefinrichting moet worden aangepast aan het desbetreffende 
grijpgewicht. Hiervoor wordt een klep in de besturingseenheid gebruikt.  
De positie van de klep (2) kan worden gewijzigd. 

Wanneer u de beker op de lading plaatst, wordt de klep volledig geopend door de ram. Hierdoor kan de 
lading worden opgezogen en gehesen. 

 Procedure: 

 Draai de stelschroef (1) op de besturing (toegankelijk van onderaf).  

Draai met de klok mee ➔ Flap opent verder.  

Draai tegen de klok in ➔ De klep is gesloten. 

 Hoe verder de klep wordt geopend, hoe lager het apparaat drijft. 

Als de klep volledig gesloten is, zal het apparaat abrupt omhoog schieten zodra de blazer wordt 

ingeschakeld! 
 

 

 

● Plaats de zuignappen direct boven de lading. 

● Druk de regelhendel (1) naar beneden. De vacuümhefbuis  
ontspant en de zuignap zakt. 

● Plaats de zuignappen op de lading. Zorg ervoor dat de belasting 
gelijkmatig wordt verdeeld. 

● Duw de regelhendel (1) langzaam naar boven. De lading wordt 
opgezogen. 

 

 

 

 
 

De regelhendel (1) mag max. 90 seconden op "Lift" blijven staan, anders 

de blower kan beschadigd raken en defect raken, garantieclaims vervallen en er wordt onnodig 

energie verspild 
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7.1.2 Stel de drijvende toestand met belasting in 

 

Door de stelschroef (2) in te stellen wordt de zwevende 
toestand met belasting ingesteld.  

(Voorzichtig, niet te verwarren met de drijvende toestand 
zonder belasting) 

 Draaien van de klokHovering 

 neemt af 

 Draaien tegen de klok inHovering 

 neemt toe 

 

 

 

 
 

De regelhendel (1) mag max. 90 seconden op "Lift" blijven staan, anders 

de blower kan beschadigd raken en defect raken, garantieclaims vervallen en er wordt onnodig 

energie verspild 

 
 

De opgehangen toestand met belasting mag niet in de hoogste stand van de hefslang staan, anders 
kan de blower beschadigd raken en defect raken, vervalt de garantieclaim en wordt er onnodig 
energie verspild. 

 

 

 Beweeg de regelhendel (1) langzaam naar beneden - 

"Onderaan". De vacuümhefbuis ontspant en de zuignap zakt mee 

met de last. 

 Druk de regelhendel niet abrupt tot aan de aanslag naar 

beneden terwijl u de bedieningshendel (3) stevig vasthoudt. 

Anders kan de belasting plotseling wegvallen, omdat het vacuüm 

volledig wordt losgelaten. 

 Laat de lading zakken tot de gewenste plaats. 

 Om de last neer te zetten, drukt u de regelhendel volledig naar 

beneden, kantelt u de klepkast een beetje en tilt u deze op. 

Verdere details staan vermeld in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing 
van de besturing. 

 

Ziekenhuis 15 Ziek. 16 Ziek. 17 
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De afstand "A" van de klepstoter aan de bovenzijde van de zuigplaat 
(montagezijde van de regelaar) is in de fabriek ingesteld en vastgezet op 17 
mm. 

 

 
 

Deze afstand mag niet worden veranderd, anders kan de lading 
naar beneden vallen. Risico op ongevallen 

Bij een motorstoring daalt de belasting niet (terugslagklep). 

Het restvacuüm laat de bedieningseenheid/hefeenheid langzaam zakken met de aangezogen last/kerb. 

Scheur geen vastzittende ladingen/kurkstenen af! 

Werkzaamheden niet onderbreken (pauzes) met het aanzuigen van de last/kerb, gevaar voor oververhitting van de 
vacuümblazer! 

Stel het motortoerental zo in dat er een minimaal vacuüm van - 0,4 bar beschikbaar is. 

 

 

 

Montagezijde Besturingseenheid 
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7.2 Beperking van het draaibereik van de scharnierarm 

Voor werkzaamheden in de buurt van etalages, trottoirs, straten of andere bedreigde objecten kunt u het draaibereik van 
de giek beperken. 

Om het zwenkbereik van de giek te beperken, moeten de desbetreffende pennen in het achterste gedeelte van de giek 
worden gesloten (vergrendeld) of losgelaten.  

 

Afb. 01 

Afb. 02 

Achterste deel van de 
knikarm 

Om de veerbout te ontgrendelen, trekt 
u hem een beetje uit en draait u hem 
tegelijkertijd 180° en plaatst u hem in de 
inkeping. 
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Om de vergrendelingshendel (op de versnellingsbak) te 
ontgrendelen, trekt u aan het koord om de scharnierarm 
beweegbaar te maken. 

 

 

 

● Verwijder de bedieningseenheid uit de houder 
(parkeerstand) (zie hoofdstuk 
"Vastzetten/ontgrendelen van de hefinrichting"). 

 

 

 

 

● Verwijder beide contactpennen () op de scharnierarm 
om een 360° vrij zwenkbereik mogelijk te maken. 
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Een werkbereik van 360° is niet toegestaan bij direct werken op de weg - risico op ongevallen met voertuigen 
door het uitzwenken van de vacuümhefinrichting in de rijbaan. 

 

Hiervoor moet het zwenkbereik van de knikarm voor het bedreigde gebied (de weg) worden beperkt door 
vergrendelingshendels of veerbouten op de giek! 

 

● Om het werkgebied aan één zijde te beperken (links in 
de rijrichting) (), moeten de 2 stopcontactpennen aan 
de linkerzijde van de giek worden ingeschoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Om het werkbereik aan één zijde te beperken (rechts in 
de rijrichting) (), moeten de 2 stopcontactpennen aan 
de rechterzijde van de giek worden ingeschoven. 

●  
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8 Onderhoud en verzorging 

8.1 Onderhoud 

 
Om de goede werking, de bedrijfszekerheid en de levensduur van het apparaat te waarborgen, moeten de in 
de tabel vermelde onderhoudswerkzaamheden na afloop van de aangegeven intervallen worden uitgevoerd. 

Alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt, anders vervalt de garantie. 

 

Alle werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als het apparaat drukloos, spanningsloos en 
in een uitgeschakelde toestand is! 

 

MECHANICS 
Onderhoudsperiode Uit te voeren werkzaamheden 
Eerste inspectie na  
25 bedrijfsuren 

● Controleer of draai alle bevestigingsschroeven vast 
 (mag alleen door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd). 

Na 50 bedrijfsuren ● Draai alle bevestigingsschroeven opnieuw aan (zorg ervoor dat de schroeven 
worden aangedraaid volgens de geldige aanhaalmomenten van de 
betreffende sterkteklassen). 

● Controleer alle verbindingen, geleiders, bouten en tandwielen op goede 
werking, stel ze bij of vervang ze indien nodig. 

● Controleer en reinig de grijpbekken (indien aanwezig) op slijtage, vervang ze 
indien nodig. 

● Smeer de boven- en onderkant van het glijlager (indien aanwezig) met een 
spatel als het apparaat open is. 

Minstens 1x per jaar  
(verkort het testinterval in 
geval van zware 
bedrijfsomstandigheden) 

● Controleer alle onderdelen van de ophanging, evenals de bouten en beugels. 
Inspectie op scheuren, slijtage, corrosie en functionele betrouwbaarheid 
door een deskundige. 

 

Afbeelding 1 

 

Afbeelding 2 

 

Afbeelding 3 

 

● Verwijder het filterdeksel. ● Controleer de afdichting en 
vervang deze indien beschadigd. 

● Verwijder en reinig het filter 
(perslucht) en vervang het 
indien nodig. 

 

 

LET OP! 

Blaas het filterelement dagelijks uit 
met perslucht. Sla het filterelement 
niet knock-out!!!  
Vervangen als ze zwaar vervuild zijn. 
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8.1.1 Elektriciteit 

ONDERHOUDSPERIO
DE 

Uit te voeren werkzaamheden 

Eerste inspectie na  
25 bedrijfsuren 

Alle elektrische armaturen en aansluitingen controleren of opnieuw vastzetten (mag alleen 
door een deskundige worden uitgevoerd) 

Elke 50 bedrijfsuren Controleer alle zekeringen (indien beschikbaar) 

Controleer de elektrische bedrading op knikken en schuren, herstel indien nodig (door 
gekwalificeerd personeel) 

 

8.2 Onderhoudsplan 

 Interval 

  dagelijks  wekelijks  
 
maandelĳ
ks 

 
 1/2-
jaarlijks 

 Jaarlijkse 
 controle 

 Controleer de veiligheidsvoorzieningen: 

 - Manometer OK? 

X    X 

 Filter controleren ?  X   X 

 Elektrische installatie nog steeds OK? Kabelwartels strak?      X 

 Controleer de toestand van de batterij X    X 

 Condensatiewater afvoeren  X X   

 Zijn de vacuümslangen in goede staat (niet broos, niet 
 geknikt, geen schaafwonden en dus strak) ? 

  X  X 

 Zijn alle aansluitingen strak gespannen slangklemmen e.d.?    X  

 Staan de korte handleiding, het type en de laadplaat nog op het 
apparaat? 

    X 

 Is de handleiding nog beschikbaar en  
bekend bij de werknemers? 

    X 

 Inspectie van ondersteunende onderdelen (bijv. ophanging) op  
vervorming, slijtage of andere beschadigingen. 

    x 

 Zuigplaten reinigen / controleren, geen scheuren,  
lip homogeen afdichten etc.? indien nodig vervangen 

 X   X 

 Wordt de keuringssticker UVV vernieuwd?     X 

 Algemene toestand van het apparaat     X 

 Lekproef   X  X 
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8.3 Zuigplaten / afdichtingslippen 

Reinig de afdichtingslippen minstens één keer per week van vastzittende voorwerpen en vuil zoals lijm, lijm en 
spanen, stof, enz. Gebruik glycerine voor de reiniging. 

Vervang beschadigde of versleten zuigplaten/afdichtingslippen (scheuren, gaten, golvingen) onmiddellijk. 

Gebruik voor het reinigen van het apparaat een koudreiniger (gebruik geen petroleumether of bijtende 
vloeistoffen). Hierdoor zouden de slangen gaan lekken of worden vernietigd). 

8.4 Filter 

Controleer het papierfilter minstens één keer per week.  

Vervang het filter in geval van zware vervuiling. 

Procedure: 

● Apparaatdeksel openen 

● Maak de slangklem los en verwijder het filter 

● Plaats een nieuw filter en bevestig het weer met een slangklem. 

● Sluit het deksel van het apparaat weer 
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8.5 Reparaties 

 

● Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden 
uitgevoerd door personen die over de nodige 
kennis en vaardigheden beschikken. 

● Voor de heringebruikname moet een buitengewone 
inspectie worden uitgevoerd door een deskundige. 

8.6 Controleplicht 

 

● De aannemer moet ervoor zorgen dat de eenheid ten minste eenmaal per jaar door een deskundige 
wordt geïnspecteerd en dat de geconstateerde gebreken onmiddellijk worden verholpen (→zie 
DGUV-voorschrift 1-54 en DGUV-voorschrift 100-500). 

● De desbetreffende wettelijke voorschriften en die van de conformiteitsverklaring moeten in acht 
worden genomen! 

● De deskundige inspectie kan ook worden uitgevoerd door de fabrikant Probst GmbH. Neem contact 
met ons op via: service@probst-handling.com 

● Wij adviseren de keuringssticker "Sachkundigenprüfung / Expert inspection" op een duidelijk 
zichtbare plaats aan te brengen nadat de keuring is uitgevoerd en de gebreken zijn verholpen 
(Bestelnr.: 2904.0056+Tüv-sticker met jaartal). 

 

De deskundige inspectie moet worden gedocumenteerd! 

 

Apparaat Jaar Datum Expert Bedrijf 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

mailto:service@probst-handling.com
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8.7 Opmerkingen op het typeplaatje 

 

 

Het apparaattype, het apparaatnummer en het bouwjaar zijn belangrijke informatie voor de identificatie van 
het apparaat. Deze moeten altijd worden vermeld bij bestellingen van reserveonderdelen, garantieclaims en 
andere vragen over het apparaat. 

Het maximale draagvermogen geeft de maximale belasting aan waarvoor het apparaat is ontworpen. Het 
maximale draagvermogen mag niet worden overschreden. 

Bij het gebruik van de takel/drager (bijv. kraan, kettingtakel, vorkheftruck, graafmachine, ...) moet rekening 
worden gehouden met het op het typeplaatje aangegeven eigengewicht. 

 

Voorbeeld:  
 

8.1 Opmerking over het huren/leasen van PROBST-apparatuur 

 

 
Wanneer PROBST-apparaten worden uitgeleend of verhuurd, moet de bijbehorende originele 
gebruiksaanwijzing worden meegeleverd (als de taal van het betreffende land van gebruik verschilt, moet ook de 
bijbehorende vertaling van de originele gebruiksaanwijzing worden meegeleverd)! 
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Voor toekomstig gebruik opslaan! 
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Speciale uitvoeringen 

Het apparaat kent de volgende speciale uitvoering(en): 

 

 

 

 

 

 

 

(Speciale bedieningsinstructies of onderdelen zie bijlage) 

Voor zover de speciale uitvoering(en) afzonderlijke vervangende /aan slijtage onderhevige onderdelen 

vereist/vereisen, 

wordt de standaardlijst met vervangende/aan slijtage onderhevige onderdelen ongeldig. 
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1 Veiligheid 
1.1 Instructies voor het 

bedrijf van de 

gebruiker 

Het vacuümslanghefapparaat is volgens de stand van de techniek gebouwd en 

is bedrijfsveilig. Toch gaan er gevaren van uit, 

 als het niet door geschoold of ten minste geïnstrueerd personeel gebruikt 

wordt, 

 als het niet conform de voorschriften wordt ingezet (zie 1.5). 

Er kunnen in deze omstandigheden gevaren ontstaan voor: 

 lijf en leven van de gebruiker en derden, 

 het hefapparaat en overige materiële waarden van de gebruiker. 
 

1.2 Instructies voor het 

installatie-, 

onderhouds- en 

bedieningspersoneel 

Het vacuümslanghefapparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd geschoold 

personeel, mechanici en elektriciens worden geïnstalleerd en onderhouden. 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door 

gediplomeerde elektriciens worden uitgevoerd. 

Iedereen die in het bedrijf van de gebruiker met de opstelling, de 

inbedrijfstelling, de bediening, het onderhoud en de reparatie van het apparaat 

is belast, moet de handleiding en vooral het hoofdstuk "Veiligheid" gelezen en 

begrepen hebben. 

Het bedrijf van de gebruiker moet door bedrijfsinterne maatregelen waarborgen  

 dat de desbetreffende gebruikers van het hefapparaat geïnstrueerd 

worden, 

 dat zij de bedieningshandleiding hebben gelezen en begrepen, 

 en dat de bedieningshandleiding altijd voor hun toegankelijk blijft. 

De competenties voor de verschillende activiteiten aan het apparaat moeten 

duidelijk worden vastgelegd en nageleefd. Er mogen geen onduidelijke 

competenties optreden. Wij adviseren om het hefapparaat te beveiligen tegen 

gebruik door onbevoegden, bv. door een sleutelschakelaar. 
 

1.3 Veiligheidsinstructies 

in deze handleiding 

 
 

 

De veiligheidsinstructies in deze handleiding zijn als volgt aangeduid: 

 

 

Wijst op een direct dreigend gevaar. Wanneer u dit niet mijdt, kunnen de dood 

of zeer ernstig letsel het gevolg zijn. 

 

 

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer u deze niet mijdt, kan licht 

of gering letsel het gevolg zijn. 

1.4 Eisen aan de 

opstellocatie 

Het vacuümslanghefapparaat in normale uitvoering mag niet worden gebruikt in 

ruimten met explosiegevaar. Het apparaat kan echter desgewenst ook in  

explosieveilige uitvoering worden geleverd. 

De omgevingstemperatuur moet tussen +0 °C en +40 °C liggen  

(bij overschrijdingen a.u.b. van tevoren ruggespraak houden met de fabrikant). 

Waarborg door passende bedrijfsinterne instructies en controles dat de 

omgeving van de werkplek steeds schoon en overzichtelijk is. 

1.5 Voorgeschreven 

gebruik 
 

 

Het vacuümslanghefapparaat dient voor het tillen en transporteren van 

objecten. Het toegestane draagvermogen mag hierbij niet worden 

overschreden.  

Neem het typeplaatje in acht! 

De lasten moeten zó stabiel zijn dat zij tijdens het heffen niet vernield kunnen 

worden! 

Het is verboden met het hefapparaat personen of dieren te transporteren! 

Eigenmachtige ombouw van en wijzigingen aan het hefapparaat zijn om 

veiligheidsredenen verboden! 
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Er mogen uitsluitend zuigplaten van fabrikant PROBST worden gebruikt!!! 

 
 

         

Sommige van de zuigplaten die aan het apparaat kunnen worden gemonteerd, 
reduceren de draagkracht ervan. Op iedere zuigplaat staat de toegestane 
draaglast aangegeven.  

Er mogen uitsluitend voor het apparaat toegestane zuigplaten worden 
gebruikt!  

Het overschrijden van het toegestane en aangegeven draagvermogen van de 

zuigplaten is ten strengste verboden!!! Gevaar: Omlaagvallen van de last! 

   
   Verbod 

Het is verboden zuigplaten te gebruiken met minder draagkracht dan de 
hef- en bedieningseenheid! Gevaar: Omlaagvallen van de last. 
(Zuigplaten met een grotere draagkracht dan de hef- en bedieningseenheid zijn 
toegestaan) 

 Met dit apparaat mag uitsluitend in de buurt van de grond worden gewerkt. 
De last mag niet hoger dan 1,8 m worden opgetild! 

1.6 Emissies De equivalente permanente geluidssterkte ligt tijdens gebruik (werkstuk 

aangezogen) beneden 70 dB (A). 
 

1.7 Bijzondere gevaren De last wordt door onderdruk vastgehouden aan de zuiggrijper van het 

apparaat. Als het genereren van vacuüm uitvalt, wordt de onderdruk bij de 

zuiggrijper lager. 

De hefslang van het apparaat ontspant zich en de last gaat dalen. 

Dit gebeurt bij plotselinge stroomuitval. Een ingebouwde terugslagklep in de 

draai-invoer zorgt ervoor dat de onderdruk in dit geval vertraagt daalt, maar 

uitsluitend als de regelgreep hierbij op "Heffen" is gezet.. 

Zet de last bij stroomuitval zo mogelijk direct neer. Anders verwijdert u zich 

onmiddellijk uit de gevarenzone. 

Het apparaat genereert een sterke zuiging, die haren en kledingstukken naar 

binnen kan zuigen. Niet in de opening van de zuiggrijper kijken of kleine 

voorwerpen vóór de zuigopening houden als het apparaat ingeschakeld is. 
 

1.8 Werkplek 

 

De werkplek van de bediener bevindt zich vóór de bedieningseenheid. 

Waarborg dat het hefapparaat niet onbevoegd kan worden in- en 

uitgeschakeld, bv. door een hangslot bij de hoofdschakelaar. 

 Nooit onder de last gaan staan. 
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1.9 Instructies voor de 

bediener 

Als gebruiker moet u vóór inbedrijfstelling van het hefapparaat geïnstrueerd 

zijn. U moet de bedieningshandleiding en met name de hoofdstukken 

"Veiligheid" en ”Bediening” hebben gelezen en begrepen. 

Zorg ervoor dat uitsluitend geautoriseerde personen met het apparaat werken. 

U bent verantwoordelijk tegenover derden in het werkbereik van het apparaat. 

De lokale veiligheidsvoorschriften gelden; in de Bondsrepubliek Duitsland onder 

andere OPV VBG 9a "Lastopneemvoorzieningen...".  

Overige veiligheidsinstructies in deze handleiding heffen deze niet op, maar 

moeten als aanvulling worden gezien. 
 

1.10 Persoonlijke 

beschermende 

bekleding 

Draag bij de bediening van het apparaat altijd veiligheidsschoenen. 

Er moet voordat gevaarlijke goederen worden getransporteerd, navenante 

veiligheidskleding worden aangetrokken. 
 

1.11 Gedrag ingeval van 

nood 

Er is een noodgeval bv. bij plotseling stroomuitval (apparaat schakelt onbedoeld 

uit). 

Bij stroomuitval regelhendel onmiddellijk helemaal op "Heffen" zetten, zodat de 

last niet omlaagvalt. Het restvacuüm zorgt dan ervoor dat de zuiggrijper 

langzaam met de last daalt. 
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1.12 Veiligheidsvoorzienin

gen controleren 

In de draai-invoer van het hefapparaat is een terugslagklep ingebouwd. Hij 

voorkomt dat de last bij stroomuitval van de zuiggrijper valt. 

Controleer deze terugslagklep aan het begin van elke werkploeg (bij 

onderbroken bedrijf), c.q. één maal per week (bij doorlopend bedrijf). Ga tijdens 

de controle buiten de gevarenzone staan. 

Handelwijze: 

 Hefapparaat inschakelen. 

 Last optillen en draaigreep volledig naar stand "Heffen" brengen. 

 Hefapparaat uitschakelen. Het hefapparaat moet langzaam zakken. De last 

mag niet plotseling omlaagvallen. 

Hef manco's op voordat u het apparaat in gebruik neemt. Schakel het apparaat 

uit en hef manco's op als tijdens het gebruik manco's optreden. 

 

 

2 Technische gegevens 
 

Omgevingstemperatuur +0 – 40 °C 

Max. slag ca. 1550 mm 
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3 Omschrijving 
3.1 Bestanddelen  Het hefapparaat bestaat in hoofdzaak uit: 

Pos. Benaming Opmerkingen 

1 Koppelingselem
ent 

Aansluiting op locatie 

2 Draai-invoer Aansluiting op locatie 

3 Hefslang Aansluiting op locatie 

4 Bedieningseen
heid 

Met regelhendel 

5 Borgnet - 

6 Beschermslang - 

 

 

 
 

3.2 Draai-invoer De draai-invoer neemt de toevoerslang (2) van de ventilator en de vacuümhefslang 

(3) op. Het hefapparaat wordt aan de draai-invoer gehangen. 

Het hefapparaat is door de draai-invoer eindeloos draaibaar. 
 

3.3 Hefslang Via de hefslang wordt het vacuüm doorgeleid naar de zuiggrijper  

en wordt de hefbeweging van het apparaat gerealiseerd. 
 

3.4 Bedieningseenheid Met de bedieningseenheid wordt het omhoog en omlaag gaan van het 

HEFAPPARAAT aangestuurd door het vacuüm in het slanghefapparaat te 

veranderen. Dit gebeurt door de toevoer van buitenlucht naar het slanghefapparaat 

te veranderen. 

De toevoer van buitenlucht en zodoende het vacuüm wordt hier geregeld met een 

afschermkap. U gebruikt de afschermkap door middel van een regelhendel (pos. 

4.2). De last wordt opgetild als de regelopening door de schuif volledig wordt 

gesloten. 

Hoe breder de regelopening is, des te meer buitenlucht wordt aangezogen. 

De last wordt omlaaggebracht. 
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3.5  Accessoires  

Stoffilter Er wordt dringend aanbevolen om een stoffilter in de zuigleiding te monteren ter 

bescherming van de ventilator tegen ieder soort verontreiniging. (stof in de omgeving, 

vervuild transportmateriaal) 

Op montage-instructies in de bijgevoegde handleiding voor stoffilters letten! 

Instructie: Zonder gebruik van een stoffilter moet de dan mogelijke uitvaloorzaak 

verontreiniging worden uitgesloten uit de fabrieksgarantie. 
 

Motorbeveiligingsschak

elaar 

Hiermee kan de ventilator worden in- en uitgeschakeld. Een geïntegreerde 

overstroombeveiliging voorkomt beschadigingen van de ventilatormotor door te hoge 

stroom. 
 

Slangcilinderverlenging De slangcilinderverlenging SZV is ontworpen om onderdelen uit diepe kisten, dozen, 

lattenkisten enz. te halen. De slangcilinderverlenging wordt tussen de zuiggrijper en 

de bedieningseenheid gemonteerd. 
 

 
 

Manometer De manometer geeft de onderdruk bij de zuiger en daardoor de bedrijfstoestand van 

het gehele apparaat aan. De manometer is op de bedieningseenheid gemonteerd. 
 

Beschermslang De beschermslang dient als beschermmantel voor de hefslang. 
 

Borgnet Het borgnet dient om het hefapparaat plaatsbesparend te transporteren en op te 

slaan. De lengte van de hefslang wordt hierbij tot een minimum gereduceerd. 

 

4 Installatie 
4.1 Handelwijze bij de 

installatie 

Het vacuümslanghefapparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd geschoold 

personeel, mechanici en elektriciens worden geïnstalleerd en onderhouden. 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door 

gediplomeerde elektriciens worden uitgevoerd. 
 

Ventilator installeren  Vacuümventilator conform afzonderlijke handleiding installeren. 
 

Draairichtingcontrole Vóór inbedrijfstelling absoluut de draairichting van de ventilator conform 

afzonderlijke handleiding controleren. 
 

 

Bij het bevestigen van de toevoerslang erop letten dat de slang spiraalvormig 

gedraaid ( minimaal 800 mm) wordt opgehangen.  

Zijn aan de kraanarm opgehangen lengte moet het 1,3- tot 1,5-voudige van de 

lengte van de kraanarm bedragen. De toevoerslang moet vrij hangen. 

Hij mag nergens op liggen, schuren of zich kunnen vasthaken. 
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 Draai-invoer (7) van het hefapparaat in een transportwagen (5) van de kraan 

hangen en goed bevestigen. Transportwagen in de kraanarm (2) inbrengen. 

 Eindaanslag (6) aan het einde van de kraanarm aanbrengen. 

Nooit zonder eindaanslag werken. Anders kan het hefapparaat omlaagvallen. 

 Toevoerslang aansluiten op de aansluitbuis van de draai-invoer (4) en borgen 

met een slangklem. 

Bij het leggen van de toevoerslang moet worden opgelet dat de slang tijdens 

vacuüm ca. 10 tot 15% zal samentrekken. Daarom moet zij slap worden gelegd 

met lengtecompensatie. Vrij lange, rechte stukken kunnen ook met 

kunststofbuizen worden overbrugd. De totale lengte mag niet meer dan 50 m zijn. 

Lange toevoerslangen reduceren het draagvermogen en de dynamiek van het 

slanghefapparaat. 

 

4.2 Zweeftoestand 

instellen (zonder 

last) 
 

 

 

 

 

 

 

De zweeftoestand van het hefapparaat moet worden aangepast aan het navenante 

gewicht van de grijper. Daartoe dient een klep in de bedieningseenheid.  

De klep (2) kan van positie  veranderd worden. 

Als u de zuiggrijper op de last plaatst, wordt de klep boven de stoter volledig 

geopend. Daardoor kan de last worden aangezogen en opgetild. 

 Handelwijze: 

 Aan instelschroef (1) bij de bedieningseenheid (van onderen toegankelijk) 

draaien. 

Draaien met de wijzers van de klok mee  klep wordt verder geopend. 

Draaien tegen de wijzers van de klok in  klep wordt gesloten. 

 Hoe verder de klep geopend is, des te lager zweeft het apparaat. 

Bij een volledig gesloten klep vliegt het apparaat abrupt omhoog, zodra de 

ventilator wordt ingeschakeld! 
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4.3 Hefslang 

vervangen 

De hefslang kan op de plaats van gebruik worden vervangen. 

 

 

Op grond van de versteviging van de hefslang aan de 

onderkant mag deze uitsluitend met de versteviging naar 

beneden worden gemonteerd! 

 

Handelwijze: 

 Draai-invoer via schroeven bij slangopneming in een 

bankschroef spannen (afbeelding 1) 

 Beschermdop afnemen van de draaduiteinden van de 

slangklemmen. 

 Slangklemmen bij slangopnemingen van slangcilinder 

(afbeelding 2) en draai-eenheid met steeksleutel van hefslang 

losmaken (afbeelding 3). 

 Plakband van oude hefslang trekken. 

 Oude hefslang van de slangopneming van de slangcilinder 

draaien. (Afbeelding 4) 

 Oude hefslang van de slangopneming van de draai-invoer 

draaien (afbeelding 5) 

 Wikkelingen van de slangopnemingen licht invetten 

(afbeelding 6) 

 Nieuwe hefslang met versteviging naar beneden monteren! 

 Nieuwe hefslang weer compleet op de wikkelingen van de 

draai-invoer draaien. (Afbeelding 7) 

 Nieuwe hefslang weer compleet op de wikkelingen van de 

slangcilinder draaien. (Afbeelding 8)  

 Hefslang zodanig omwikkelen met plakband (Coroplast) dat 

de hefslang bij de slangcilinder (afbeelding 9) c.q. draai-

invoer (afbeelding 10, 11) afgedicht is (plakband ca. 2 x 

compleet om de hefslang wikkelen) 

 Slangklemmen op hefslang spannen en met een 

momentsleutel met 10 Nm vastdraaien (afbeelding 12) 

 Beschermdop op de draaduiteinden van de slangklemmen 

plaatsen. 

  
Afbeelding 1 Afbeelding 2 

   
Afbeelding 3 Afbeelding 4 

 

 

 
Afbeelding 5 Afbeelding 6 

  
Afbeelding 7 Afbeelding 8  

   
Afbeelding 9 Afbeelding 10 

  
Afbeelding 11  Afbeelding 12 

 

 

 

Serienummer 
 

Afmeting hefslang 

 

 

 

 

 
Artikelnummer hefslang  
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5 Bediening 
5.1 Veiligheidsinstruct

ies 

De lokale veiligheidsvoorschriften gelden; in de Bondsrepubliek Duitsland onder andere 

OPV VBG 9a "Lastopneemvoorzieningen...". De volgende veiligheidsinstructies heffen 

deze niet op, maar moeten als aanvulling worden gezien. 

  Veiligheidsschoenen dragen. 

 Vóór het transport van gevaarlijke goederen moet navenante beschermende 

kleding worden aangetrokken. 

 Het maximale draagvermogen van het apparaat mag niet worden overschreden. 

Op het typeplaatje bij de bedieningsgreep letten. 

 Niet onder de last gaan staan. Altijd buiten de gevarenzone van de last blijven. 

 Nooit personen of dieren met de last of het hefapparaat transporteren! 

 Uitsluitend werken bij goed zicht over de gehele werkzone. Op andere 

personen in de werkzone letten. 

 Last nooit over personen heen transporteren. 

 Nooit over opgetilde lasten heen buigen. 

 Bedieningsgreep van het hefapparaat niet achterlaten, zolang een last wordt 

opgetild. 

 Lasten nooit scheef trekken of slepen/schuren. 

 Vastzittende lasten niet met het hefapparaat lostrekken. 

 Bij stroomuitval regelgreep onmiddellijk geheel op "Heffen" zetten, zodat de 

last niet omlaagvalt.  

Het restvacuüm zorgt er dan voor dat het slanghefapparaat langzaam met de 

last omlaag gaat. 

 Uitsluitend geschikte lasten aanzuigen en heffen (eigen stabiliteit en porositeit 

controleren). 

 Hefapparaat wordt in kraanbanen met eindaanslagen ingezet: 

bij het botsen tegen een eindaanslag kunnen sterke horizontale krachten 

optreden, die het werkstuk in horizontale richting kunnen laten losraken. 
 

 

 Als de hefeenheid (hefslang) de aangezogen last niet kan optillen, mag in 

geen geval worden geprobeerd om de last te ondersteunen; de 

houdkracht van de grijper kan ontoereikend zijn. Last kan omlaagvallen 

Kans op verwondingen. 

5.2 Lasten optillen, 

omlaagbrengen, 

neerleggen 

De onderstaande bedieningsstappen moeten door een gekwalificeerde 

mechanicus vóór de eerste inbedrijfstelling door het bedieningspersoneel, worden 

gecontroleerd.  

Hierbij herkende manco's moeten vóór aanvang van het werk volledig worden 

opgeheven. 

De zweeftoestand zonder last moet ingesteld worden vóór de inbedrijfstelling. 

 
 

  

 

Heffen: 

 

 

 Zuiggrijper direct boven de last positioneren. 

 Regelhendel (1) omlaag drukken. De vacuümhefslang ontspant zich en de 

zuiggrijper gaat omlaag. 

 Zuiggrijper op de last zetten. Hierbij op gelijkmatige verdeling van de last letten. 

 De regelhendel (1) langzaam omhoog drukken. De last wordt aangezogen. 

Attentie: De regelhendel (1) mag max. 90 seconden op ”Heffen”  blijven staan, 

 omdat anders 

 de ventilator schade kan oplopen en kan uitvallen, 

aanspraak op fabrieksgarantie vervalt! 

 onnodig energie wordt verspild. 
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Zweeftoestand met last 

instellen 

 

 

 

 

 

Door omzetting van de instelschroef (2) wordt de zweeftoestand met last ingesteld 

(opgepast, niet verwisselen met de zweeftoestand zonder last). 

 Verdraaien met de wijzers van de klok mee zweeftoestand wordt gereduceerd. 

 Verdraaien tegen de wijzers van de klok in zweeftoestand wordt langer 

Attentie: De zweeftoestand met last dient zich niet in de hoogste stand van de 

hefslang te bevinden, omdat anders bij aangezogen last 

 de ventilator schade kan oplopen en kan uitvallen, 

aanspraak op fabrieksgarantie vervalt! 

 onnodig energie wordt verspild. 
 

Omlaagbrengen, 

neerleggen 

 

 

 

 Regelhendel (1) langzaam naar beneden bewegen - "Omlaagbrengen". De 

vacuümhefslang ontspant zich en de zuiggrijper gaat met de last omlaag. 

 Regelhendel niet abrupt tot aan de aanslag naar beneden drukken en 

tegelijkertijd de bedieningsbeugel (3) vasthouden. De last kan anders plotseling 

omlaagvallen, omdat het vacuüm geheel wordt verminderd. 

 Last op de gewenste plaats laten zakken. 

 Om de last neer te zetten de regelhendel volledig naar beneden drukken, 

kleppenkast licht kantelen en optillen. 
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6 Foutopsporing, remedie 
 Het vacuümslanghefapparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd geschoold 

personeel, mechanici en elektriciens worden geïnstalleerd en onderhouden. 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door 

gediplomeerde elektriciens worden uitgevoerd. 

Controleer na reparatie- of onderhoudswerkzaamheden in elk geval de 

veiligheidsvoorzieningen zoals omschreven  in hoofdstuk "Veiligheid". 

Als de last niet kan worden getild, loopt u even de volgende lijst door om de fout 

te vinden en op te heffen. 
 

 

Fout Remedie 

Draairichting van de motor verkeerd Fasen van de ventilatoraansluiting ompolen 

Het vereiste vacuüm wordt niet bereikt.  Toevoerslang en slanghefapparaat op dichtheid 

controleren 

 Grijpermontage controleren 

 Stoffilterpatroon en filters van de 

bedieningseenheid reinigen c.q. vervangen. 

Het gewicht van de last is te hoog Last verminderen, ander hefgereedschap gebruiken 

De last is te poreus of buigslap Kan niet worden opgetild, evt. andere zuiggrijper 
gebruiken 

Toevoerslang is beschadigd. Nieuwe slang aanleggen of beschadigde plaats eruit 
snijden, resterende stukken koppelen met buisnippel 
en slangklemmen. 

Hefslang is beschadigd.  Nieuwe hefslang aanbrengen 

Aansluiting zuiggrijper lekt Afdichtrubber bij de slangcilinder controleren, evt. 
vervangen 

Zuiggrijper lekt Afdichtrubber bij de zuiggrijper controleren, evt. 
vervangen. 

De last valt af bij het dalen A.u.b. ruggespraak houden met de fabrikant. 

Het vacuüm wordt bereikt maar de JUMBO kan 
geen poreuze lasten optillen. 

A.u.b. ruggespraak houden met de fabrikant. 

De bedieningseenheid van het slanghefapparaat 
hangt als de ventilator loopt, ook zonder last in de 
bovenste blokpositie en kan niet worden verlaagd 
door de regelhendel te gebruiken. 

 Instelschroef voor de zweeftoestand zonder last 

verder naar binnen draaien naar rechts. 

 Stoffilter van de bedieningseenheid reinigen of 

vervangen 
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7 Onderhoud 
7.1 Algemene 

instructies 

Het vacuümslanghefapparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd geschoold 

personeel, mechanici en elektriciens worden geïnstalleerd en onderhouden. 

Controleer na reparatie- of onderhoudswerkzaamheden in elk geval de 

veiligheidsvoorzieningen zoals omschreven  in het hoofdstuk "Veiligheid". 
 

7.2 Reinigen U kunt de onderhoudsprocessen met de desbetreffende onderhoudsintervallen 

vinden in onze servicetabel. 

Gebruik koude reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen (geen wasbenzine 

of bijtende vloeistoffen gebruiken. De toevoer- en hefslang zouden daardoor gaan 

lekken c.q. worden daardoor vernield). 

Zuiggrijper ten minste eens per week reinigen van aanhechtende voorwerpen en 

vuil zoals kleefstof, lijm en spaanders, stof enz. Gebruik voor het reinigen 

glycerine. Beschadigde of versleten zuiggrijpers (scheuren, gaten, golfvorming) 

onmiddellijk vervangen. 
 

7.3 Keuring door 

expert 

Om te voldoen aan de ongevalpreventievoorschriften moeten de kraaninstallatie 

en het hefapparaat ieder jaar door een expert worden gecontroleerd. De fabrikant 

biedt als speciale service een inspectiecontract aan voor een jaarlijkse controle 

met een bewijs van een deskundige, binnen Duitsland. 

 

 

7.4 Servicetabel 
 Interval 

 dage- 
lijks 

wekelijks maande- 
lijks 

1/2- 
jaarlijks 

Jaarlijkse 
controle 

Slanghefapparaat 
Is de hefslang in goede staat (niet poreus, 
geen schuurplaatsen, geen gaten en zodoende dicht) ? 

  X  X 

Is de bevestiging van de hefslang in orde? 
(Juiste positie draadklem, afdichting) 

    X 

Kan de draai-invoer gemakkelijk worden bewogen?   X  X 

Loopt de regelhendel licht?   X  X 

Zitten alle koppelingen vast, slangklemmen enz.?     X 

Zitten type- en draaglastplaatje nog op het apparaat?     X 

Is de bedieningshandleiding nog aanwezig en  
bekend aan de arbeiders? 

    X 

Zit het handvat c.q. de bedieningsbeugel vast?     X 

Is de filtermat bij de bedieningseenheid nog aanwezig  
en gereinigd? 

  X  X 

Controle van dragende onderdelen (bv. ophanging van de 
Jumbo) op vervorming, slijtage, roest of overige beschadiging. 

   X  

Functie 

Kan het apparaat zonder aangezogen last goed omhoog en 
omlaag worden gebracht? (Instelling van de klep in de 
bedieningseenheid) 

  X  X 

Kan bij de JUMBOSPRINT de zweeftoestand met last  
goed worden ingesteld? (Verdraaien van de instelschroef bij de 
bedieningseenheid) 

    X 

Functioneert de terugslagklep bij stroomuitval?   X  X 

Is het keuringsvignet van de OPV (= 
ongevalpreventievoorschriften) vernieuwd? 

    X 

Algemene toestand van het apparaat     X 



Componenten vacuümslanghefapparaat 

Hefeenheid met bedieningseenheid 
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8 Instructies m.b.t. 

het typeplaatje 

Op het typeplaatje staan enkele belangrijke gegevens m.b.t. het 

vacuümslanghefapparaat aangegeven. 

Het typeplaatje is aan de buitenkant van het apparaat aangebracht en vast 

daarmee verbonden. 

Op het typeplaatje staan de volgende gegevens aangegeven: 

 

   

 

 

 

 

 

Apparaattype  
Apparaatnummer 
Ordernummer 
Maximaal draagvermogen 
Netto gewicht 

 

 

 

 

Het apparaattype en apparaatnummer zijn belangrijke opgaven voor de 

identificatie van het apparaat. Zij dienen bij bestellingen van onderdelen, 

aanspraken op fabrieksgarantie en overige aanvragen m.b.t. het apparaat altijd 

mee worden aangegeven. 

Het maximale draagvermogen geeft aan voor welke maximale belasting het 

apparaat ontworpen is. Het maximale draagvermogen mag niet worden 

overschreden. 
 

 

 

9 Opslag 

 Als u het vacuümslanghefapparaat niet gebruikt, behoudt u de productkwaliteit het 

beste door een vakkundige opslag; deze houdt in: 

 

 Product reinigen (zie 7.2) en laten drogen als het nat is 

 Product in een ruimte opslaan, waar bescherming tegen vocht en vorst 

gewaarborgd is; advies: in het opslagkoffer van de fabrikant 

 Opslagtemperatuur +0 – 40 °C 

Hernieuwde inbedrijfstelling volgens hoofdstuk 4 Installatie uitvoeren 

 

 

10 Fabrieksgarantie, vervangende en aan slijtage onderhevige onderdelen 

 Wij verlenen voor dit apparaat fabrieksgarantie volgens onze Algemene verkoop- 

en leveringsvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor onderdelen, voor zover het gaat om 

door ons geleverde originele onderdelen. 

Voor schade die door het gebruik van andere dan originele onderdelen of originele 

accessoires ontstaat, is iedere aansprakelijkheid onzerzijds uitgesloten. 

Van de fabrieksgarantie uitgesloten zijn alle aan slijtage onderhevige onderdelen 

(slijtdelen). 

Op de volgende lijst staan de belangrijkste onderdelen en slijtdelen vermeld. 

 

Legenda: - Onderdeel = O 

 - Slijtdeel = S 

 - Slijtdeelmodule, bevat slijtdelen = SM 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

 

Dreheinheit / Rotation Unit 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. Menge /  

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3  G 2“ - L 56 - D 66,3  2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG  4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0  2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring  4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing  2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5  2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB  2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net  2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling  4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube  2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. 
HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129  

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

 

Ventileinheit / Valve Unit 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

Pos. Menge /  

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl.  4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap  4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining  4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk  4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide  4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide  4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush  4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw  4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat  2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit  4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw  2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM  2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap  4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal  2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut  2019.0021 E 

75 4 Spannhaken Tension hook  2106.0011 E 

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal  4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap  4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle  4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod  4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 



Schmalz Blower SB-M
► 50/60 Hz, -270/-275 mbar

LpA = 70.5/73.2 dB(A)

Schmalz Blower SB-L
► 50/60 Hz, -345/-345 mbar

LpA = 74/77 dB(A)

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y

year

No

min-1

kW
m /h3

mbar

type

speed
power required
inlet capacity
max.vacuum

Hzfrequency

D-72293 Glatten
www.schmalz.com

WN 87.1-34 

m /h3
MAX. V

mbarMAX. VACUUM

DIN EN ISO 3744
KpA = 3 dB(A)

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d’uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Οδηγίες χρήσης
取扱説明書
사용설명서

Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi 
Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
El Kitabi
Инструкция по эксплуатации
使用说明书

dynamic installation 
� � J. Schmalz GmbH

static inst.

�

�-�

� �

43 kg
95 lbs

SB-M

MAX 
-520mbar

-520mbar

-520mbar ► max. 90s

≥60s
-100mbar 

≤90s

-p

VACUUM

SB-M -355/-375mbar (50/60Hz)
SB-L -445/-400mbar (50/60Hz)

24h 

MAX
VACUUM

1
2

1 + 21

dynamic installation 
� � J. Schmalz GmbH

static inst.

�

�-�

� �

62,5 kg
137 lbs

SB-L

AIR

40°C/104°F

40°C/104°F

0°C/32°F
INLET AIR

-10°C/14°F

A
A

max.
800m

max. 90%

%

A > 100mm
A > 4"

1

5 5

6 7

2 3

2006/42/EG

DIN EN ISO 14001:2005

4.1 4.2
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Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 6
71729 Erdmannhausen, Germany
 http://www.probst-handling.com 
e-mail: info@probst-handling.com

Super Blower VGE-SB-L-4 DG EU+USA
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8.1

8.4

2-3 Min

OFF
O0 =OFF

I
O

n=0min-1

BA C

-p

VACUUM

Ø 50mm

9

L1 L2 L3

I > I > I >

U1 V1 W1

M
3

L1 L2 L3

U1 V1 W1

M
3

Provide 
motor protection switch

8.2 8.3
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Piktogramm-Legende
Seite / Page 1/1

1. Warnhinweise
Elektrische Spannung
kann tödlich sein. 
Arbeiten an der Elektrik nur 
durch ausgebildete Elektro-
fachkraft

Gefährliche Spannung
nach ANSI Z535 
(American National 
Standards Institute)

Elektrofachkraft
gekennzeichnete Arbeits-
schritte dürfen nur durch 
ausgebildete  Elektrofachkraft 
erfolgen

Automatischer Anlauf 
möglich. Bei Servicearbeiten 
das Gerät stets stromlos 
schalten.

Heiße Oberflächen
führen zu Verbrennungen. 
Vor Wartungarbeiten Gerät 
abkühlen lassen.

Achtung
Bei Nichtbeachtung kann die 
Pumpe erheblich beschädigt 
werden

2. Verbote
Pumpe arbeitet ölfrei
Ansaugung von Ölnebel 
vermeiden

Gekennzeichnete Stellen 
nicht belasten

Flüssigkeiten
dürfen nicht gefördert werden

Explosive Stoffe
dürfen nicht gefördert werden

Brennstoffe
dürfen nicht gefördert werden

Giftstoffe
dürfen nicht gefördert werden

Aufstellung
unzulässige Einbaulage

3. Gebote
Schutzbrille aufsetzen Schutzhandschuhe 

tragen
Gehörschutz aufsetzen
Info über Schallpegel
z.B. 85 dB(A)

4. Hinweise
Wirkprinzip
Drehschieberpumpe
Nur Luft ist als Fördermedium 
zulässig AIR

Wirkprinzip
Seitenkanalgebläse
Nur Luft ist als Fördermedium 
zulässig

Wartungsarbeiten
gekennzeichnete Arbeits-
schritte regelmäßig ausführen.

Lagerung / Aufstellung Pum-
pe vor Nässe schützen

max.
800m

Aufstellung
Kenndaten gelten bis zu 
einer Höhe von 800m i +

weitere Informationen
(optionale Daten)
- Typenschilder
- Internet

-p

VACUUM

Ausführung
Vakuumpumpe +p

PRESSURE

Ausführung
Verdichter

Sicherheitsventil

werksseitiges Drehfeld
rechtsdrehend als Vorausset-
zung für Pumpenanschluß =OFF

=ON

Schaltintervall
nicht mehr als 10x pro Stunde

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Motorschutzschalter
vorsehen

gekennzeichnete Bereiche mit 
Druckluft ausblasen

3000 h

Wartungsintervall
hier für Schiebermessung  
nach 3.000 Betriebstunden.
(Mindestmaß beachten)

Wartung (Filter)
je nach Staubanfall reinigen 
verstopfte Patronen erneuern 
alte Patrone entsorgen

Jean.Holderied
Probstlogo
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Pictogram legend
Seite / Page 1/1

1. Warning Notice
High Voltage
Only qualified staff may work 
on electronic components

High  Voltage
according to ANSI
American, National
Standards Institute

Qualified Staff
Marked operations may only 
be executed by qualified 
electricians

Automatic Start-Up
When servicing the device 
must be turned off

Hot Surface
will cause burns. 
Let device cool down before 
maintenance

Note
Ignoring notices will cause 
severe damage to the pump

2. Interdiction
Pump works without oil 
Avoid absorption of oil fumes

Marked areas
may not be subject to 
weight

Liquids
may not be conveyed

Explosive substances
may not be conveyed

Flammable Substances may 
not be conveyed

Toxic Substances
may not be conveyed

Assembly
Incorrect fitting position

3. Rules
Wear protective goggles Wear protective gloves Wear  protective earmuffs 

Sound level information
e.g. 85 dB (A)

4. Advice
Active principle
Rotary vane pump 
Only air may be conveyed

AIR

Active principle
side channel fan only air may 
be conveyed

Maintenance
Regularly execute the
marked procedures

Storing / Assembly
Protect pump from humidity

max.
800m

Assembly
Characteristic data is valid up 
to 800m above sea level i +

Further Information
(optional Data)
- name plate
- Internet

-p

VACUUM

Specification
Vacuum pump +p

PRESSURE

Specification
Compressor

Safety valve

Factory-made Revolving field 
clockwise as pre-requisite for 
pump attachment =OFF

=ON

Switch interval
Not more than 10x per hour

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Arrange Motor-circuit switch

Blow out marked areas with 
air pressure

3000 h

Maintenance interval
Observe minimum vane 
measurement every 3.000 
hours

Filter Maintenance
Service according to dust 
accumulation exchange 
old cartridge dispose

Jean.Holderied
Probstlogo
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1. Avertissements
Tension dangereuse
Seul un spécialiste en électri-
cité formé peut travailler sur le 
dispositif électrique

Tension dangereuse
selon ANSI Z525
(American National
Standards Institute)

Spécialiste en électricité
Seul un spécialiste en électricité 
formé peut effectuer les opérati-
ons identifiées.

Démarrage automatique
Lors des travaux de service, 
toujours mettre l’appareil hors 
tension

Surfaces brûlantes
Provoquent des brûlures.
Avant tout travail de 
maintenance, laisser refroidir.

Attention
Le non-respect génère des 
dommages importants à la 
pompe

2. Interdictions
La pompe fonctionne sans 
huile
Eviter l’aspiration de brouillard 
d’huile

Ne pas charger 
les endroits identifiés de cette 
façon

Ne pas véhiculer de 
liquides

Ne pas véhiculer de
matières explosives

Ne pas véhiculer de
combustibles

Ne pas véhiculer de matières 
nocives

Installation
Position d’installation non au-
torisée

3. Conseils
Porter des lunettes de pro-
tection

Porter des gants de
protection

Porter une protection 
auditive
Information sur le niveau
sonore p.ex. 85 dB(A)

4. Consignes
Principe de fonctionnempent
Pompe à vide rotative 
Seul de l’air est permis en tant 
qu’agent AIR

Principe de fonctionnement
Soufflante à canal latéral
Seul de l’air est permis en tant 
qu’agent

Travaux de maintenance
Exécuter régulièrement les 
opérations de travail identi-
fiées

Stockage/installation 
Protéger la pompe de 
l’humidité max.

800m

Installation
Les données ne sont valable 
que jusqu’à une hauteur de 
800m i +

Autres informations 
(Données en option)
- plaquettes de type
- Internet

-p

VACUUM

Version
Pompe à vide +p

PRESSURE

Version
Compresseur

Soupape de sécurité

Champ rotatif à droite
usine comme condition 
préalable au branchement de 
la pompe

=OFF

=ON

Intervalle de commutation 
pas plus de 10x par heure

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Prévoir un disjoncteur
moteur

Souffler à l’air comprimé les 
zones indiquées

3000 h

Intervalle de maintenance
ici pour mesure de tiroir toutes 
les 3.000 heures.
Veiller à la cote minimale.

Maintenance (filtre)
Selon la poussière, nettoyer 
Remplacer les cartouches col-
matées Eliminer les anciennes 
cartouches

Jean.Holderied
Probstlogo
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1. Segnali di pericolo e avvertimento
Tensione pericolosa
Gli interventi sui componenti 
elettrici sono riservati ad un 
elettrotecnico abilitato

Tension dangereuse
selon ANSI Z525
(American National
Standards Institute)

Spécialiste en électricité
Seul un spécialiste en électricité 
formé peut effectuer les opérati-
ons identifiées.

Partenza automatica 
Togliere sempre la tensione 
di alimentazione prima di 
effettuare interventi di manu-
tenzione.

Elevate temperature
sulle superfici possono provo-
care ustioni. Far raffreddare 
prima di effettuare interventi di 
manutenzione.

Attenzione
La mancata osservanza pro-
voca gravi danni alla pompa

2. Divieti
La pompa funziona a secco
Evitare l’aspirazione di nebbia 
d’olio

Non collocare pesi
sulle zone contrassegnate

Vietato l’uso per trasporto di 
liquidi

Vietato l’uso per trasporto di 
sostanze esplosive

Vietato l’uso per trasporto di 
sostanze combustibili

Vietato l’uso per trasporto di 
sostanze tossiche

Installazione
Posizione non consentita

3. Prescrizioni
È prescritto l’uso di occhiali 
protettivi

È prescritto l’uso di guanti 
protettivi

È prescritto l’uso di disp.i di 
prevenz.acustica
Informazioni sul livello di 
pressione acustica, ades. 85 
dB(A)

4. Indicazioni
Principio difunzionamento
Pompa a palette 
È consentito solo il trasporto 
di aria AIR

Principio di funzionamento
Soffiante a canale laterale 
È consentito solo il trasporto 
di aria

Lavori di manutenzione
Eseguire periodicamente gli 
interventi

Stoccaggio/Installazione 
Proteggere la pompa 
dall’acqua max.

800m

Installazione
I dati caratteristici valgono 
solo fino ad un’altitudine di 
800 m i +

Ulteriori informazioni
(dati opzionali)
- targhe
- Internet

-p

VACUUM

Esecuzione
Pompa per vuoto +p

PRESSURE

Esecuzione
Compressore

Valvola di sicurezza

Per il collegamento della 
pompa è richiesto un campo 
rotante destrorso predispo-
sto dalla fabbrica

=OFF

=ON

Numero diazionamenti 
non superiore a 10 all’ora

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Predisporre un salvamotore

Soffiare con aria compressa 
le zone contrassegnate

3000 h

Intervallo di manutenzione 
per misurazione con calibro a 
corsoio ogni 3.000 ore d’eserci-
zio.Rispettare la misura minima

Manutenzione (filtri)
A seconda della produzione di 
pulviscolo, pulire con aria com-
pressa le cartucce o sostituirle se 
completamente intasate.
Predisporre lo smaltimento delle 
vecchie cartucce a norma di legge.
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1. Señales de Advertencias
Tensión peligrosa
Trabajos en la electricidad 
sólo por personal técnico 
especializado

Tensión peligrosa
Según ANSI Z535 
(American National
Standards Insitute)

Personal electricista especia-
lizado
pasos de trabajo caracterizados 
deberán efectuarse sólo por per-
sonal electricisra especializado

Arranque automático 
En trabajos de servicio
mantener el aparato
siempre desconectado

Superficie caliente
Induce a quemaduras.Antes 
de los trabajos de mantenimi-
ento dejar enfriar

Atención
La no observación induce a 
deterioro considerable de la 
bomba

2. Prohibiciones
La bomba trabaja libre de 
aceite
Evitar aspiración de neblilla 
de aceite

No sobrecargar
puntos marcados

Líquidos
no deberán ser transportados

Materiales explosivos
no deberán ser transportados

Combustibles
no deberán ser transportados

Substancias tóxicas
no deberán ser transportadas

Ubicación
Situación de inatalación
no admisible

3. Obligaciones
Usar gafas de protección Usar guantes de protección Usar protectores de oídos

Información sobre nivel acú-
stico, por ejemplo, 85 dB(A)

4. Advertencias
Principio de efecto
Bomba con rotor de aletas 
Como medio de transporte se 
admite sólo aire AIR

Principio de efecto
Soplado de canal lateral
Como medio de transporte se 
admite sólo aire

Trabajos de mantenimiento
ejecutar con regularidad los 
pasos de trabajo marcados

Almacenamiento/ubicación
Proteger bomba ante 
humedad max.

800m

Ubicación Datos de 
caracterización sirven 
solamente hasta una altura de 
800 m. i +

Más informaciones
(datos opcionales)
- placa indicadora de tipo
- internet

-p

VACUUM

Versión
Bomba de vacío +p

PRESSURE

Versión
Compresor

Válvula de seguridad

Campo de giro de parte de la 
empresa de giro a la derecha 
como condición previa para 
conexión de bomba

=OFF

=ON

Intervalo de conexión
no más de 10 veces porhora

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Interruptorguardamotor
prever

Soplar sectoresmarcados con 
airecomprimido

3000 h

Intervalo de mantenimiento
Aquí para medición de corredera 
cada 3.000 horas de servicio. 
Observar la media mínima

Mantenimiento (filtro)
Limpiar dependiendo de la
cantidad de polvo 
Renovar cartuchos atascados 
Eliminar todos los cartuchos

Jean.Holderied
Probstlogo
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1

6
32
35
40

118
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
320
324
325
330
331
332
333
334
335
336
420
422
423
425
510
511
513

MOTOR*
WÄLZLAGER (MOT)
KABELVERSCHRAUBUNG
SCHLAUCHSTUTZEN
DÜSE
GUMMIPUFFER
WÄLZLAGER
GEHÄUSE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
PASSFEDER
TRANSPORTVORRICHTUNG
SCHRAUBE
SCHRAUBE
LAUFRAD
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
GEHÄUSEDECKEL
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
GEWINDEFLANSCH
SCHRAUBE
DICHTUNG
ANSCHLUSSSTÜCK
VENTILDECKEL
ABBLASEVENTIL
O-RING
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
SCHRAUBE
SCHALLDAEMPFERGEHÄUSE
SIEBROHR
DÄMPFERMATTE
DICHTUNG
FUSS
GUMMIFORMTEIL
GUMMIFORMTEIL

MOTOR*
BALL BEARING (MOT)
CABLE GLAND
HOSE CONNECTOR
NOZZLE
RUBBER BUFFER
BALL BEARING
PUMP BODY
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
KEY
TRANSPORT DEVICE
SCREW
SCREW
IMPELLER
WASHER
SCREW
HOUSING LID
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
FLANGE
SCREW
GASKET
FITTING
VALVE COVER
BLOW-OFF VALVE 
O-RING SEAL
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
SCREW
SILENCER HOUSING
STRAINER TUBE
SILENCER SPONGE
GASKET
FOOT
RUBBER BUSHING
RUBBER BUSHING

Pos Beschreibung Description Designation

MOTEUR*
ROULEMENT A BILLES (MOT)
PASSE-CÂBLE À VIS
CONNEXION TUYAU
GICLEUR
AMORTISSEUR EN CAOUTCH.
ROULEMENT A BILLES
CORP DE POMPE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
CLAVETTE
DISPOSITIF DE TRANSPORT
VIS
VIS
ROUE
RONDELLE
VIS L
COUVERCLE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
BRIDE
VIS
JOINT
RACCORD
COUVERCLE DE SOUPAPE
SOUPAPE D‘ÉCHAPPEMENT 
JOINT TORIQUE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
VIS
CORPS DE LA SILENCIEUX
GRILLE POUR SILENCIEUX
MOUSSE POUR SILENCIEUX
JOINT
PIED
PROTECTION EN CAOUTCH.
PROTECTION EN CAOUTCH.

Bestell-Nr. / Ident No. / 
No.Identification

42689257605000GV
90661000000
95003200000
93920135000
96433900000
74131500000
90661940000
00010260300
91146800000
91146900000
91147000000
91147100000
94774200000
02510060300
94650800000
94650500000
00060260300
96061200000
90180500000
00020160300
90750060300
00360060300
00780160200
94651300000
90750260200
01660260200
04020260200
72750599597
91311740000
90750660300
00360560300
94650900000
00740160200
90760080000
90770650000
90750160200
01510060300
95193100000
95193200000

* Drehstrommotor, Schutzart IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Auf  Anfrage, auch Motoren mit anderen Spannungen 
erhältlich.

* Three-phase motor, type of protection  IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Motors with other tensions available.

* Moteur triphasé, mode de protection  IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Sur demande, moteur avec une autre tension dispo-
nible.
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Index 02

1

6
32
35
40

118
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
320
324
325
330
331
332
333
334
335
336
420
422
423
425
510
511
513

MOTOR*
WÄLZLAGER (MOT)
KABELVERSCHRAUBUNG
SCHLAUCHSTUTZEN
DÜSE
GUMMIPUFFER
WÄLZLAGER
GEHÄUSE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
PASSFEDER
TRANSPORTVORRICHTUNG
SCHRAUBE
SCHRAUBE
LAUFRAD
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
GEHÄUSEDECKEL
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
GEWINDEFLANSCH
SCHRAUBE
DICHTUNG
ANSCHLUSSSTÜCK
VENTILDECKEL
ABBLASEVENTIL
O-RING
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
SCHRAUBE
SCHALLDAEMPFERGEHÄUSE
SIEBROHR
DÄMPFERMATTE
DICHTUNG
FUSS
GUMMIFORMTEIL
GUMMIFORMTEIL

MOTOR*
BALL BEARING (MOT)
CABLE GLAND
HOSE CONNECTOR
NOZZLE
RUBBER BUFFER
BALL BEARING
PUMP BODY
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
KEY
TRANSPORT DEVICE
SCREW
SCREW
IMPELLER
WASHER
SCREW
HOUSING LID
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
FLANGE
SCREW
GASKET
FITTING
VALVE COVER
BLOW-OFF VALVE 
O-RING SEAL
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
SCREW
SILENCER HOUSING
STRAINER TUBE
SILENCER SPONGE
GASKET
FOOT
RUBBER BUSHING
RUBBER BUSHING

Pos Beschreibung Description Designation

MOTEUR*
ROULEMENT A BILLES (MOT)
PASSE-CÂBLE À VIS
CONNEXION TUYAU
GICLEUR
AMORTISSEUR EN CAOUTCH.
ROULEMENT A BILLES
CORP DE POMPE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
CLAVETTE
DISPOSITIF DE TRANSPORT
VIS
VIS
ROUE
RONDELLE
VIS L
COUVERCLE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
BRIDE
VIS
JOINT
RACCORD
COUVERCLE DE SOUPAPE
SOUPAPE D‘ÉCHAPPEMENT 
JOINT TORIQUE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
VIS
CORPS DE LA SILENCIEUX
GRILLE POUR SILENCIEUX
MOUSSE POUR SILENCIEUX
JOINT
PIED
PROTECTION EN CAOUTCH.
PROTECTION EN CAOUTCH.

Bestell-Nr. / Ident No. / 
No.Identification

42689201605000GV
90661000000
95003200000
93920135000 
95312200001
74131500000
90661940000
00010460500
91146800000
91146900000
91147000000
91147100000
94774200000
02510060300
94650800000
94650500000
00060160500
96061200000
90180500000
00020360500
90750060500
00360060500
00780160200
94651300000
90750260200
01660260200
04020260200
72750599597
91311810000
90750260400
00360560400
94650900000
00740160200
90760080000
90770650000
90750160200
01510060400
95193200000
95193200000

* Drehstrommotor, Schutzart IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Auf  Anfrage, auch Motoren mit anderen Spannungen 
erhältlich.

* Three-phase motor, type of protection  IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Motors with other tensions available.

* Moteur triphasé, mode de protection  IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Sur demande, moteur avec une autre tension dispo-
nible.
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Eigengewicht / Dead Weight:

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:

lbs

lbs

kg / 

Product Name:

kg / 

JM-VARIO-150-E  Vacuum Slab Laying Machine 

1587

330

720

150

 ca. 1783 

 c
a.

 1
78

3 

 ca. 3299  ca. 3876 

 c
a.

 3
71

0 
 c

a.
 3

71
0 

Arbeitsbereich / 
Working Area

 c
a.

 3
13

2 

 ca. 3876 

 ca.1495  ca.1955  ca.260 
 ca. 3710 

 c
a.

 3
43

8 

 ca. 1300 
 ca. 1703 

 ca. 1563 

 c
a.

 1
40

6 

 c
a.

 3
25

9 

 ca. 3416 

Transportmaße / Transport Situation:

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

    

16.4.2019

9.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Jumbomobil JM-VARIO-150-E

D52000021
        

1

1

EU-Version

    

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

Ersatzteile auf Anfrage
spare parts at inquiry

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual

42101368

42100884

42000155

42100132

42100539

42100007

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

    

16.4.2019

9.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Jumbomobil JM-VARIO-150-E

E52000021
        

1

1

EU-Version

    

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

20100019

42100879

20000040

20390001

20000010

20000010

42200149

20400101

42101283

42200333

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
2

1

18.1.2018

30.4.2014 Ralf.Northe

R.Northe
Nachrüstsatz Jumbomobil JM 150-e-K
 mit Knickausleger inkl. Ausleger

E42100884
        

1

1

    

    

Datum



42101219

20900001

21700011

30360002

30360002

21700011

31600008

20100015

31600008

20100015

20000130

20350005

20100014 21600025

20350006

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

3

31.3.2017

31.3.2017 I.Krasnikov

I.Krasnikov
Halterung Stützbeinsicherung

E42100879
        

1

1

für JM zu Knickausleger

    

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

30340034

42200446

42200042

42300012

21050017

42200034

21600025

21010051

21050088

30340034

20000036

20540021

20540021

21590068

21350026

21050017

21590068

21400026

21400027

20400101

21400026

20440008

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

3
2

1

7.5.2019

22.5.2012 Perumal.Hurth

R.Seidel
Knickausleger Jumbo BV

E42200333
        

1

1

Ausladung 3450 mm, Tragfähigkeit 150 kg

    

Datum



20100015

21350006

20100014

20000126

20000012

20000007

21070062

33500026

21720001

21020013

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

    

15.9.2016

25.7.2012 M.Kaltenbach

I.Krasnikov
Fahrwagen kompl. für Hubeinheit TM

E42200042
        

1

1

    

    

Datum



4200006525200008

20000045
20400002

25000008

20110005

20110005

21050017

42000066

25050007

20000020 25300071

33500593

20100016

20000020
20400003

20460010
20000009

20090022

E4210136820400003

20020080
20400031
20100023

20460010

20000009

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

    

16.4.2019

8.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Vakuumgebläseeinheit Super Blower

E42101368
        

1

1

VGE-SB-L 4 DG kompl. mit Gehäuse,
EU-Version

    

Datum



P 24.07.2019_V0

A52000021 JM-VARIO-150-E 
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E 
A52000024 JM-VARIO-200-E

1 / 4
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040107
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040730

29040204

29040383

29040666

29040056

29040599
Auf beiden Seiten/on 

both sides

Nur bei/only for
200-E | 52000019
200-B | 52000020

29040207
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040298

29040204



A52000021 JM-VARIO-150-E 
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E 
A52000024 JM-VARIO-200-E

P 24.07.2019_V0 2 / 4
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040687



A52000021 JM-VARIO-150-E 
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E 
A52000024 JM-VARIO-200-E

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

P 24.07.2019_V0 3 / 4

29040772 29040771

29040705

Linke Seite der Maschine / 
left side of the machine

Rechte Seite der Maschine / 
right side of the machine

29040704



Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

P 24.07.2019_V0 4 / 4

A52000021 JM-VARIO-150-E
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E
A52000024 JM-VARIO-200-E

29040384 29040385

29040666

Typenschild Hubeinheit

Typenschild Bedieneinheit

Typenschild Fahrgestell



 
 

Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.com 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

Onderhoudsbewijs 
De garantie voor dit apparaat wordt enkel toegekend wanneer de voorgeschreven onderhouds- 
werken (door een geautoriseerde werkplaats) uitgevoerd werden.  
Na iedere onderhoudsbeurt moet het onderhoudsblad (met handtekening en stempel) onmiddellijk aan ons 

doorgestuurd worden.1).                                                  1) per e-mail aan. service@ probst-handling.com / per fax of post 
 

Gebruiker: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Apparaatype: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Artikel-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparaat -Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Bouwjaar: _ _ _ _ 
 

 

Garantiewaarborg na 25 bedrijfsuren 
Datum: Onderhoudstype: Onderhoud door firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

 

Garantiewaarborg na 50 bedrijfsuren 
Datum: Onderhoudstype: Onderhoud door firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

 

 

Garantiewaarborg 1x  per jaar 
Datum: Onderhoudstype: Onderhoud door firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

 
 
 
 

 




