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1 CE - Conformiteitsverklaring
Pos : 2.2 /10 Konformitätser kl ärung/01 H ersteller (für EG-Konformitätser kl ärung) @ 0\mod21_7.doc x @ 5360 @ @ 1

Benaming:

TRANS MOBIL TM Kraan

Typ:

TM-150-D-A-XL

Bestel-Nr.:

52220012

Hersteller:

Probst GreiftechnikVerlegesysteme GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 6
D-71729 Erdmannhausen
info@probst.eu www.probst.eu

Pos : 2.3 /10 Konformitätser kl ärung/05 neu_MRL_2006/42/EG ( vor her 98/37/EG) @ 0 \mod39_7.doc x @ 5192 @ @ 1

Desbetreffende bepalingen, waaraan de machine voldoet.
2006/42/CE (machinerichtlijn)
Pos : 2.4 /10 Konformitätser kl ärung/10 Allgemei n D IN EN ISO 12100 ( Ang elehnt an folg. har mon. Nor men) @ 0\mod40_7.doc x @ 5206 @ @ 1

Gebaseerd op de volgende geharmoniseerde normen (in
uittreksels)
DIN EN ISO 12100
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpprincipes - Risicobeoordeling en risicovermindering (ISO 12100:2010).
Pos : 2.5 /10 Konformitätser kl ärung/15 neu_Allgemein_DIN EN ISO 13857 ( vor her EN 294) @ 0\mod42_7.doc x @ 5220 @ @ 1

DIN EN ISO 13857
Zekerheid van machines ― Zekerheidsafstand voor het vermijden van gevaarlijke delen met het boven en onder lichaam
(ISO 13857:2008).
DIN EN 349
Minimale afstand ter voorkoming van het kneuzen van lichaamsdelen (ISO 13854)..
Pos : 2.7 /99 F ormati erungsmodul e/1 ===Seitenwec hs el=== (nach jedem Kapi tel ende) @ 0\mod8_7.doc x @ 5164 @ @ 1
Pos : 2.8 /10 Konformitätser kl ärung/60 Vakuum_D IN 45635- 13 @ 2\mod563_7.doc x @ 5430 @ @ 1

DIN 45635-13
Geluidsmeting bij machines (compressoren).
Pos : 2.9 /10 Konformitätser kl ärung/61 Vakuum_D IN EN 1012-1 u. -2 @ 2\mod562_7.doc x @ 5416 @ @ 1

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2
Compressoren en vacuümpompen; veiligheidseisen deel 1 en 2
Pos : 2.10 /99 For matier ungs module/1 ===Seitenwechsel=== (nac h j edem Kapitelende) @ 0\mod8_7.doc x @ 5164 @ @ 1
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Pos : 2.11 /10 Konfor mitäts er klär ung/58 El ektr _DIN EN 60204-1 @ 0\mod47_7.doc x @ 5248 @ @ 1

DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Veiligheid van machines, elektrische uitrusting van industriële machines. Deel 1: Algemene aanvrage.
Pos : 2.12 /10 Konfor mitäts er klär ung/54 El ektr _2006/95/EG (ehemals 73/23 EWG) @ 2\mod558_7.doc x @ 5374 @ @ 1

2006/95/EG (Richtlijn voor laagspanning)
Pos : 2.13 /10 Konfor mitäts er klär ung/52 El ektr _ 2004/108/EG (ehemals 89/336/EWG) @ 2 \mod559_7.doc x @ 5388 @ @ 1

2004/108/EG (Elektromagnetische compatibiliteit)
Pos : 2.14 /10 Konfor mitäts er klär ung/56 El ektr _DIN EN 55014-1 u. -2 (IEC /CISPR 14-1 u. -2) @ 2\mod561_7.doc x @ 5402 @ @ 1

DIN EN 55014-1 (IEC/CISPR 14-1)
Elektromagnetische compatibiliteit – eisen aan huishoudelijke apparaten; elektrisch gereedschap en soortgelijke
apparaten. Deel 1: emissies.
DIN EN 55014-2 (IEC/CISPR 14-2)
Elektromagnetische compatibiliteit – eisen aan huishoudelijke apparaten; elektrisch gereedschap en soortgelijke
apparaten. Deel 2: immuniteit
Pos : 2.15 /10 Konfor mitäts er klär ung/900 neu_Angaben z um Unterz eic hner + D okubevollmäc htigter @ 0\mod55_7.doc x @ 5346 @ @ 1

Autoriseerde persoon voor EC-dokumentatie:
Naam: J. Holderied
Adres: Probst GreiftechnikVerlegesysteme GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; D-71729 Erdmannhausen

Handtekening, gegevens over ondertekenaar:

Erdmannhausen, 16-5-2018..........................................................................
(M. Probst, directeur)

Pos : 3 /99 F ormati erungs modul e/1 ===Seitenwec hs el=== (nach jedem Kapi tel ende) @ 0\mod8_7.doc x @ 5164 @ @ 1
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Pos : 4 /99 ger ätespez. Module/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/gemeins ame Module/g emei ns ame M odul e Vakuumgeräte/Kap. Sicherheit ( Vorl age) @ 2\mod472_7.doc x @ 10894 @ 122232223 @ 1

2 Veiligheid
2.1

Veiligheidsinstructies
Levensgevaar!
Geeft een gevaar aan. Als dit niet voorkomen wordt, zijn de dood en zwaar letsel het gevolg.
Gevaar

Opgelet

Verbod

2.2

Gevaarlijke situatie!
Geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze niet voorkomen wordt, kunnen letsel of schade
het gevolg zijn.
Verbod!
Geeft een verbod aan. Als men zich hier niet aan houdt, zijn de dood en zwaar letsel of schade
het gevolg.

Veiligheidsaanduidingen

VERBODSTEKENS
Symbool

Betekenis

Bestel-Nr.:

Nooit onder een zwevende last gaan staan.
Levensgevaar!
2904.0210
2904.0209
2904.0204

30 mm
50 mm
80 mm

Te grijpen goederen altijd alleen in het midden
vastpakken.

2904.0058

Alllen Diesel – geen Bio-Diesel gebruiken!

2904.0483

Betekenis

Bestelnumm Formaat:
er:

De handen kunnen vastgeklemd raken.

2904.0221
2904.0220
2904.0107

WAARSCHUWINGEN
Symbool
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GEBODSTEKENS
Symbool

Betekenis

Bestelnr.:

Formaat:

2904.0665
2904.0666

30 mm
50 mm

Oorbeschermers dragen.

29040298

50 mm

ATTENTIE!

2904.0687

Ø 50 mm

Betekenis

Bestelnr.:

Formaat:

Functiehendel voor vacuüm – en gebruik bij rijden

2904.0478

185x30 mm

Joystick voor mastuitlijning

2904.0477

50x50xmm

Vóór de inbedrijfstelling van het apparaat de
bedieningshandleiding lezen.

Filterelement elke dag met perslucht uitblazen. Filterelement
niet uitkloppen!!!
Bij sterke vervuiling vervangen.

Bedieningsinstructies
Symbool

7 / 45

Zwenkrichting begrenzen (bij werk in de directe nabijheid van 2904.0682
wegen – GEVAAR voor ongevallen met voertuigen)

100x132

De opgave van het maximale laadvermogen op het
typeplaatje van de zuigplaat heeft prioriteit!

2904.0730

95x250 mm

De opgave van het maximale laadvermogen is afhankelijk van
het tegengewicht en de radius

2904.0731

95x75 mm
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2.3

Functie- en visuele controle

Gevaar

Gevaar

●

Het apparaat moet vóór ieder gebruik worden gecontroleerd op functie en toestand.

●

Onderhoud, smering en verhelpen van storingen mogen uitsluitend plaatshebben als het apparaat is
stilgezet!

●

Bij manco's met betrekking tot de veiligheid mag het apparaat pas opnieuw worden ingezet nadat het
manco volledig opgeheven is.

●

Bij alle scheuren, spleten of beschadigde onderdelen van welke delen van het apparaat dan ook moet
onmiddellijk ieder gebruik van het apparaat worden gestopt.

●

De bedieningshandleiding voor het apparaat moet altijd in te zien zijn op de plaats van gebruik.

●

Het op het apparaat aangebrachte typeplaatje mag niet worden verwijderd.

●

Onleesbare instructieplaten moeten worden vervangen.

2.3.1

Algemeen
●

Gevaar

●
Verbod

Verbod

2.4

Het is alleen toegestaan dichtbij de
grond met de machine te werken. Het is
verboden de machine boven mensen te
zwenken.
Als de machine in gebruik is mogen zich
geen mensen in het werkgebied
ophouden!
Tenzij dat absoluut noodzakelijk is op
grond van de wijze waarop de machine
wordt gebruikt, bijv. door de machine
met de hand te voeren (aan de
handgrepen).

●

Alleen machines met handgrepen mogen
met de hand gevoerd worden.

●

In het algemeen is het verboden zich
onder zwevende lasten op te houden.
Levensgevaar!!

Gevaar

●

Lasten nooit dwars trekken of slepen.

●

De goederen nooit excentrisch optillen:
kiepgevaar.

●

Vastzittende lasten niet met de machine
losscheuren.

●

Het is verboden de vastgegrepen
goederen (last) schoksgewijs op te tillen
of te laten zaken, bijv. veroorzaakt door
snel met de draagmachine/hefwerktuig te
rijden over een hobbelig terrein!
De vastgegrepen goederen kunnen
wegglijden.

Verbod

Instructies voor het bedrijf van de gebruiker

Het hefapparaat 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.

Er kunnen in deze omstandigheden gevaren ontstaan voor:
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●

lijf en leven van de gebruiker en derden,

●

het apparaat en overige materiële waarden van de gebruiker.
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2.5

Instructies voor het installatie-, onderhouds- en bedieningspersoneel

!
!111

Het apparaat 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 apparaat 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.
2.6

Eisen aan de opstellocatie

Attentie

2.7

●

Het hefapparaat mag niet in ruimten met explosiegevaar worden gebruikt.

●

De omgevingstemperatuur moet tussen +0 °C en +40 °C liggen (bij onder-/ 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.

Bijzondere gevaren

Gevaar:

●

Werkzone voor onbevoegde personen,
met name kinderen, ruim beveiligen.

●

Werkzone voldoende verlichten.

●

Voorzichtig bij natte, bevroren of vervuilde bouwmaterialen.

●

Voorzichtig bij onweer!

●

Het is verboden bij weersomstandigheden onder 3 °C (37,5 °F) met het apparaat
te werken! Er bestaat het gevaar dat de te grijpen goederen afglijden door
natheid of bevriezing.

●

Omdat de last door onderdruk aan de zuigplaten van het apparaat wordt vastgehouden, valt zij omlaag
zodra de onderdruk uitvalt.

●

Dit kan gebeuren als de vacuümgenerering uitvalt. Een ingebouwd reservoir houdt de onderdruk in dit
geval nog gedurende een korte veiligheidstijd (afhankelijk van de dichtheid van het oppervlak van het
werkstuk) in stand.

●

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 zuigaansluiting kijken, als het apparaat ingeschakeld is. Ogen kunnen naar binnen worden gezogen.

Verbod

Gevaar:
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2.8

Graafmachines en andere draagapparaten

●

Het gebruikte draagapparaat moet zich in
bedrijfsveilige staat bevinden.

●

Het maximaal toegestane draagvermogen van het
draagapparaat mag in geen geval worden
overschreden!

2.9

Verbod

●

Uitsluitend daarmee belaste,
gekwalificeerde en gecertificeerde personen
mogen het draagapparaat / graafmachine
bedienen.

●

De bediener van het draagapparaat moet
voldoen aan de wettelijk voorgeschreven
kwalificaties.

!

Werkplekken

2.10

De werkplek van de gebruiker bevindt zich vóór de bedieningsgreep.

●

De gebruiker moet zodanig staan dat hij de vacuümmanometer altijd in het oog kan houden.

Instructies voor de bediener van het hefapparaat

!111

2.11

●

●

Als gebruiker moet u vóór inbedrijfstelling van het hefapparaat geïnstrueerd zijn. U moet de
bedieningshandleiding en met name het hoofdstuk "Veiligheid" 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.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag bij de bediening van het apparaat altijd:
●

veiligheidsschoenen (met stalen neus),

●

stevige werkhandschoenen.

●

Oorbescherming

2.12

Gedrag ingeval van nood
Er is een noodgeval:

Gevaar
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●

als de energie plotseling uitvalt (uitvallen van spanning c.q. perslucht)  apparaat schakelt uit,

●

als de vacuümdruk daalt tot beneden -0,42 bar in het rode bereik van de manometer.

Zet de last zo mogelijk direct neer. Als dat niet meer mogelijk is, verwijdert u zich onmiddellijk uit de
gevarenzone. De last zal omlaagvallen!
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2.13

Veiligheidsvoorzieningen controleren

Het hefapparaat beschikt over de
●
volgende veiligheidsvoorzieningen: ●

Manometer met rode aanduiding voor gevarenzone (optioneel)
Waarschuwingsvoorziening (akoestisch c.q. optioneel elektronisch)

Veiligheidsvoorzieningen
controleren:



bij onderbroken gebruik aan het begin van elke werkploeg of

●

bij doorlopend gebruik eens per week

Manometer controleren:

●

Hefapparaat inschakelen.

●

Hefapparaat op een steenplaat of iets dergelijks zetten en steenplaat
aanzuigen.

Attentie: Steenplaat uitsluitend aanzuigen, niet optillen! De steenplaat kan bij de
controle losraken en omlaagvallen.
●
Attentie

Als de onderdruk afgenomen is, maakt u een lek bij de afdichtlip van de
zuigplaat.

De onderdruk bij de manometer neemt af. Als de wijzer de rode gevarenzone
bereikt (– 0,42 bar).
Zuigslangen en
-klemmen controleren:
Vacuümreservoir controleren:

Controleer of alle zuigslangen en slangklemmen vastzitten, evtl. vastdraaien.
Controleer alle zuigslangen in het hoofdstuk „Onderhoud“ onderdeel
„Dichtheidscontrole“.
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.

2.13.1

Niet voorgeschreven gebruik
Alle transporten met het apparaat die niet volgens de voorschriften zijn, zijn ten strengste verboden!

Verbod

●

Transport van mensen en dieren.

●

Transport van materiaalpakketten, voorwerpen en materialen die niet in deze handleiding omschreven staan.

2.13.2

Eigenmachtige modificaties
Eigenmachtige modificaties aan het apparaat of het gebruik van eventueel zelfgebouwde
extra voorzieningen vormen een gevaar voor lijf en leven en zijn daarom in beginsel verboden!!

Verbod

Pos : 5 /99 F ormati erungs modul e/1 ===Seitenwec hs el=== (nach jedem Kapi tel ende) @ 0\mod8_7.doc x @ 5164 @ @ 1
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Pos : 6 /15 Allgemeines (Pflic htmodule)/05 Bes ti mmungsgemäß er Eins atz (Pflic ht-M odule) /00 Ü berschrift Stufe 1: Allgemei nes @ 0\mod14_7.doc x @ 6414 @ 1 @ 1

3 Algemeen
Pos : 7 /15 Allgemeines (Pflic htmodule)/05 Bes ti mmungsgemäß er Eins atz (Pflic ht-M odule) /00 Ü berschrift Stufe 2: Bes ti mmungsgemäß er Eins atz @ 0\mod350_7.doc x @ 6442 @ 2 @ 1

3.1

Gebruik volgens de voorschriften
Pos : 8 /99 ger ätespez. Module/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/Trans M obil (TM 150 b 5222.0003)/TM 150 b (52220003)_Bestgem Einsatz @ 3 \mod_1284965043051_7.doc x @ 31119 @ @ 1

Het apparaat „Trans Mobil“ (TM-150-D-A-XL) is een mobiel transport – en legapparaat voor het transporteren
van een complete pallet bouwmaterialen (tot maximaal 1500 kg) en voor het optillen en verplaatsen van
betonelementen, natuurstenen, trottoirbanden, platen enz. tot maximaal 150 kg met de desbetreffende
zuigplaten (bij de vacuümslanghefeenheid).
Dit apparaat is standaard voorzien van de volgende elementen:
●

Vacuümslanghefapparaat incl. standaardzuigplaat met een hefvermogen van 150 kg.

●

Instelbare mast (bij vacuümverplaatseenheid). Mast kan worden aangepast aan de oneffenheid van het
terrein (ca. +/- 10 garden).

●

Knikgiek met „SAFESTOP“. Het zwenkbereik van de knikgiek kan bij het verplaatsen van bv. trottoirbanden
bij straten worden geblokkeerd voor het bereden gedeelte van de straat (ter voorkoming van
verkeersongevallen).

●

Pallethefeenheid, uitgerust met 2 vorktanden (werklengte: 1090 mm in afstand verstelbaar; hefhoogte: 340
mm; hefvermogen min.: 1500 kg

Op grond van de dieselmotor is het verboden het apparaat (TM 150 b) in gesloten ruimten of in zones met
explosie- en brandgevaar te gebruiken!
Pos : 9 /15 Allgemeines (Pflic htmodule)/05 Bes ti mmungsgemäß er Eins atz (Pflic ht-M odule) /04_Allgemein_Bes t.gemäß er Ei nsatz @ 0\mod92_7.doc x @ 6400 @ @ 1

●

Het apparaat mag uitsluitend voor het in de handleiding omschreven voorgeschreven gebruik met
inachtneming van de geldige veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende wettelijke bepalingen en de
bepalingen van de conformiteitsverklaring worden gebruikt.

●

Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is verboden!

●

De op de plaats van gebruik geldende wettelijke veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften moeten
bovendien worden aangehouden.

De gebruiker moet voor elk gebruik zeker zijn dat:
●

het toestel geschikt is voor de voorziene toepassing, dat het zich in de juiste stand bevindt en dat de te
heffen lasten mogen gehoffen worden.

In geval van twijfel contacteert u best de fabrikant voor in gebruikname van het toestel.
Pos : 10 /15 Allgemeines ( Pflichtmodule)/05 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflic ht-Module) /40_Sc hlauc hheber _Ar b. nur im bodenah Bereic h+nic ht über 1,8m @ 3\mod_1267545958883_7.doc x @ 30039 @ @ 1

Met dit apparaat mag uitsluitend in de buurt van de grond worden gewerkt.
De last mag niet hoger dan 1,8 m worden opgetild!
Pos : 11 /15 Allgemeines ( Pflichtmodule)/05 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflic ht-Module) /31_Vakuum_allgem_ Hi nweis auf Tragfähig der Saugpl atten @ 3\mod_1327996458716_7.doc x @ 40618 @ @ 1

Er mogen uitsluitend zuigplaten van fabrikant PROBST worden gebruikt!!!
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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 de toegestane en de aangegeven draaglast van de zuigplaten is ten strengste
verboden!!! Gevaar: omlaagvallen van de last (steenplaat)!

Pos : 12 /15 Allgemeines ( Pflichtmodule)/05 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflic ht-Module) /45_Sc hlauc hheber _Ver wend v. SPS m. geri ng. T K als HE ist ver boten @ 3\mod_1309870668845_7.doc x @ 34709 @ @ 1

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).
Pos : 13 /15 Allgemeines ( Pflichtmodule)/05 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflic ht-Module) /30_Vakuum allgem_Eigenstabilität u. D urchbieg en wg. Br uc hgef. d. Steinpl. @ 3\mod_1326179120837_7.doc x @ 40568 @ @ 1

●

De last (steenplaat) die moet worden aangezogen en
getransporteerd, moet voldoende eigen stabiliteit bezitten,
omdat anders tijdens het optillen gevaar voor breuk
bestaat!

●

Steenplaten mogen bij het optillen in geen geval doorbuigen
– met name bij dunne en grote steenplaten moet daarop
worden gelet!

●

Over het algemeen mogen lasten (steenplaten) uitsluitend
in het midden worden aangezogen, omdat de last anders
scheef aan het apparaat hangt; dit kan leiden tot breuk van
de last - speciaal bij het optillen van grote steenplaten met
een kleine zuigplaat.

●

Standaardzuigplaten zijn niet geschikt voor het transport
van glasruiten!
Pos : 14 /15 Allgemeines ( Pflichtmodule)/05 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflic ht-Module) /20_Nic ht- Greifger äte_Verbot_NICHT ER LAU BTE TÄT IGKEITEN @ 3\mod_1250497850608_7.doc x @ 29058 @ @ 1

NIET TOEGESTANE TOEPASSINGEN:
Het eigenhandige ombouwen van het apparaat of het inzetten van eventueel zelfgebouwde toevoegingen kunnen
gevaarlijk zijn voor de gebruiker en diens omgeving en zijn dus ten stelligste verboden!
De draagkracht en het grijpbereik van het apparaat mogen niet overschreden worden.
Het is ten strengste verboden om niet-geschikte ladingen met het apparaat te transporteren:
●

Transporteren van mensen en dieren.

●

Transporteren van bouwstofpakketten, objecten en materialen, die niet in deze handleiding beschreven staan.

●

Het ophangen van lasten met o.a. koorden en kettingen aan het apparaat.

Pos : 15 /99 For matier ungs modul e/1 ===Seitenwechsel=== (nac h j edem Kapitelende) @ 0\mod8_7.doc x @ 5164 @ @ 1
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Pos : 16 /15 Allgemeines ( Pflichtmodule)/10 Übersic ht und Aufbau/00 Übersc hrift Stufe 2: Ü bersicht und Aufbau @ 0\mod29_7.doc x @ 6456 @ 2 @ 1

3.2

Overzicht en opbouw

Pos : 17 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/Tr ans M obil (TM 150 b 5222.0003)/TM 150- b (5222.0003) _Übersicht+Techn. D aten @ 3\mod_1284970878009_7.doc x @ 31135 @ @ 1

1

Onderstel met treeplank voor chauffeur

7

Vacuümtoevoerslang

2

Aandrijving (Diesel motor)

8

Hefeenheid

3

Controller

9

Vacuümbedieningseenheid

4

Vacuümvoorziening

10

Zuigplaat

5

Mast

11

Vorktanden (van pallethefeenheid)

6

Knikgiek

12

Parkeerpositie voor vacuüm-bedieningseenheid
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3.1

Technische gegevens
Hefvermogen

Draagvermogen

*

Nettogewicht

1.500 kg

ca. 1.540 kg

Type:

Aandrijving

Kraanvlucht

TM-150-D-A-XL

Dieselmotor 9,6 kW

3.000 mm

150 kg

Totale breedte

Totale hoogte
(in transportstand)

Totale lengte
(in transportstand)

Maximale loopsnelheid

1.910 mm

2.280 mm

2.300 mm

~ 2,2 km/z

vacuümhefeenheid

**

* Maximaal draagvermogen (heflast van de vorktanden) voor het transporteren van een complete pallet van
bouwmaterialen tot maximaal 1500 kg

** With more powerful lifting hose unit, proper suction plate etc. and platform for counterweight TM-GGP
(42220070) upgradeable to 200 kg lifting capacity when fully extended and up to 250 kg at reduced outreach of
500 mm.

**

Mit stärkerer Hubeinheit, entsprechender Saugplatte und Gegengewichtspodest TM-GGP aufrüstbar auf bis
zu 200 kg bei voller Ausladung und bis zu 250 kg bei um 500 mm verminderter Ausladung.
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Definitie van het maximale draagvermogen

Maximaal draagvermogen (heflast van de vorktanden) zonder montage
van de vacuümcomponenten bedraagt max. 2000 kg

Maximaal draagvermogen (heflast van de vorktanden) wordt gereduceerd
door het netto gewicht van de montage van de vacuümcomponenten tot
1500 kg.

Pos : 18 /99 For matier ungs modul e/1 ===Seitenwechsel=== (nac h j edem Kapitelende) @ 0\mod8_7.doc x @ 5164 @ @ 1
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Pos : 19 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/Tr ans M obil (TM 150 b 5222.0003)/TM 150- b_5222.0003_Bedi enung @ 3\mod_1285060036801_7.doc x @ 31168 @ 1222234334432 @ 1

4 Bediening

4.1

Starten van de aandrijving
Vóór de inbedrijfstelling moeten alle veiligheidsinstructies (pictogrammen) in acht worden genomen en
begrepen! Om gebruikers en machine te beschermen tegen beschadigingen.
Absoluut bijgevoegde bedieningshandleidingen van de HATZ-Dieselmotors – 1D81C en de rupsbandheftruck TP2000 (van HINOWA) in acht nemen!
Vóór iedere inbedrijfstelling moet het oliepeil bij het apparaat worden gecontroleerd en zo nodig worden
bijgevuld  Afb. A+B. (Details zie bijgevoegd bedieningshandleiding „Hinowa“).
Zie hiervoor ook de overige onderhoudsinstructies van de bedieningshandleidingen van de HATZ-dieselmotor –
1D18C.

Afb. B
Afb. A
Olie dagelijks controleren  oliepeilstok uittrekken.

Dagelijks luchtfilter op vervuiling controleren en indien
nodig reinigen.

Afb. C
Afb. D
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1.) Afdekkap openen. (Afb. 1).

2.). Hoofdschakelaar inschakelen (verticaal positioneren
(Afb. 2)

Afb. 1

Afb. 2

Voordat de dieselmotor gestart kan worden, moet
eerst de keuzeschakelaar van stuureenheid I op "Hand"
werden gezet (en in deze positie gelaten).
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3.) HATZ-dieselmotor starten. Schakelaar op „ON“ zetten
(). Contactsleutel insteken en draaien () ( Afb. 3).

Afb. 3
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4.). Motortoerental regelen ( ). ( Afb.4)

Afb. 4
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4.2

Rijden met het onderstel - Algemeen

5.) Maak u vertrouwd met de bedieningshendels bij het
onderstel. (Details zie bijgevoegde bedieningshandleiding
„Hinowa“) ( afb. 5)

Afb. 5

7.) Treeplank van chauffeur omlaagklappen. ( Afb. 7)

6.) Om met het apparaat (TM) te rijden de desbetreffende
aangeduide functiehendel gebruiken  zie symboolsticker (
afb. 6)

Afb. 6

8.) Om te rijden gaat de bediener op de treeplank staan.
( Afb. 8)

Afb. 7

Afb. 8
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9.) Het vacuümslanghefapparaat moet absoluut
iedere keer als er met het apparaat (TM) wordt
gereden, worden geborgd tegen rondzwenken
( Afb.9 ) Kans op verwondingen!

10.) Beide veergrendels () moeten ingeklikt
zijn, zodat het vacuümslanghefapparaat niet uit
de houder kan glijden. ( Afb.10)

Afb. 10
Afb. 9
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4.3

Montage van de giek
Voordat de dieselmotor gestart wordt, moet eerst
de keuzeschakelaar van stuureenheid I op "Hand"
werden gezet (en in deze positie gelaten).

Abf. 0

(Afb. 0)

1.) Om de giekarm rechtop te zetten eerst de dieselmotor
starten (zie hoofdstuk „Starten van de aandrijving“). (
Afb. 1)

Afb. 1
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2.) Regelknop voor het rechtop zetten van de giekarm naar
achteren (naar de bediener) duwen. ( Afb. 2+2A+3)

Afb. 2A

Afb. 2
Alternatief: -automatische modus gebruiken
Indien de keuzeschakelaar op "Auto" wordt gezet,
gaat de giekarm "automatisch" naar boven. (zie de
afbeelding hiernaast "Afb. 2B")
Daarbij dient er absoluut op toegezien te worden
dat er zich niemand in de gevarenzone bevindt.
Verwondingsgevaar!
Om de automatische modus te stoppen, moet de
keuzeschakelaar weer op "Hand" worden gezet.

Afb. 2B
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3.) Giekarm eerst ca. 45° rechtop zetten. ( Afb. 3)

4.) Blokkering van de giekarm vrijzetten. Hiervoor kabel naar
beneden trekken (zie )

Afb. 3

Afb. 4

5.) Giekarm geheel uitklappen ( afb. 5), tot het voorste en
achterste deel van de giekarm één lijn vormen.

6.) Blokkering van de giek opheffen, zodat de giekarm voor
de volgende montagewerkzaamheden onbuigzaam star is
voor de volgende montagewerkzaamheden. Hiervoor kabel
naar beneden trekken (afb. 6 zie )

Afb. 5

Afb. 6
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7.) Hefslang is met beveiligingsrubber tegen rondzwenken
bevestigd aan de beweegbare giekhaak. Hefslang losmaken
van deze borging en op de grond leggen ( Afb. 7)

Afb. 7

9.) Hefslang in het koppelingsgedeelte (van de hefeenheid)
steken ( Afb. 9)

Afb. 9
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8.) Hefeenheid aan de beweegbare giekhaak hangen.
( Afb. 8)

Afb. 8

10.) Snelspansluiting sluiten
( Afb. 10)
ATTENTIE: Kans op verwondingen van de handen!

Afb. 10
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11.) Giekarm volledig rechtop zetten op 90°.
Zet hiertoe de keuzeschakelaar weer op "Hand" en duw de
regelknop naar achteren (naar de bediener). ( Afb. 11+12)

12.) - - - - -

Afb. 12

Afb. 11
Alternatief: -automatische modus gebruiken
Indien de keuzeschakelaar op "Auto" wordt
gezet, gaat de giekarm "automatisch" naar boven.
(zie de afbeelding hiernaast "Afb. 11B")
Daarbij dient er absoluut op toegezien te worden
dat er zich niemand in de gevarenzone bevindt.
Verwondingsgevaar!
Om de automatische modus te stoppen, moet de
keuzeschakelaar weer op "Hand" worden gezet.

Afb. 11B
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4.4

Ausrichten des Mastes

13.) Het apparaat moet vóór ieder gebruik worden
14.) Het schietlood aan het bovenste uiteinde van de mast
aangepast aan de schuinte van het terrein waarop het wordt dient als oriëntatie op de schuinte van het terrein
ingezet. Dit gebeurt via het uitlijnen van de mast.
( Afb. 14 zie ).
Zet hiertoe de keuzeschakelaar weer op "Hand" en duw de
regelknoppen naar rechts, links of naar voren of achteren.
( Afb. 13+12)

Afb. 14

Afb. 13
Alternatief: -automatische modus gebruiken
Indien de keuzeschakelaar op "Auto" wordt gezet,
lijnt de mast zich altijd weer "automatisch" uit op
de helling van het terrein. (zie de afbeelding
hiernaast "Afb. 14A")

Afb. 14A
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15.) Bedieningseenheid met zuigplaat verbinden. Beide
snelspansluitingen van de bedieningseenheid aan de
inhanghaak bij de zuigplaat hangen.  Afb. 15

Afb. 15
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16.) Beide snelspansluitingen van de bedieningseenheid
sluiten (naar beneden klappen) – zodoende is de zuigplaat
vast verbonden met de bedieningseenheid. ( Afb. 16)

Afb. 16

NL

Bedrijfshandleiding
TM-150-D-A-XL

4.5

Vacuümverplaatsing

1.) Om met het vacuümslanghefapparaat te werken de
navenant aangeduide functiehendel gebruiken  zie
symboolsticker. ( Afb. 1+1A)

VAKUUM

Afb. 1

2.) Beide veergrendels () openen bij houder voor
vacuümslanghefeenheid. (Afb. 2)

Afb. 1A

3.) Vacuümslanghefeenheid langzaam uit houder nemen. (
Afb. 3). Verwondingsgevaar!

Afb. 2
Afb. 3
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4.) Motortoerental regelen. ( Afb. 4)

Afb. 4

7.) Beide karabijnhaken (van het hefslangcorset) openen
(zie  afb. 6), en verder naar boven in het hefslangcorset
hangen. (zie  Afb. 7)

Afb. 6
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5.) Motortoerental zodanig afstellen dat manometer bij
vacuümbedieningseenheid ten minste -0,42 bar aangeeft,
zodra een last wordt aangezogen.( Afb. 5)

Afb. 5

8.) Hefslang is nu vrijgegeven om te werken.

Afb. 7
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0

4.5.1

Zweeftoestand bij bedieningseenheid instellen

4.5.1.1

Zweeftoestand zonder last instellen

De zweeftoestand zonder last moet ingesteld worden vóór de inbedrijfstelling.
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 veranderd worden van positie.
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
Draaien tegen de wijzers van de klok in

 klep wordt verder geopend.
 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!

●

Bedieningseenheid midden boven de last/trottoirband
positioneren en regelhendel (1) naar beneden drukken.
Hefeenheid ontspant zich en bedieningseenheid gaat omlaag.

●

Bedieningseenheid midden op de last/trottoirband plaatsen.

●

De regelhendel bij de bedieningseenheid langzaam omhoog
drukken. De last wordt aangezogen en de hefeenheid trekt
zich samen.
De bedieningshendel mag max. 90 seconden op ”zuigen/heffen” blijven staan, omdat anders de ventilator
schade kan oplopen en kan uitvallen, (aanspraak op fabrieksgarantie vervalt!) en onnodig energie wordt
verspild.
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4.5.2

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
De bedieningshendel mag max. 90 seconden op ”zuigen/heffen” blijven staan, omdat anders de ventilator
schade kan oplopen en kan uitvallen, (aanspraak op fabrieksgarantie vervalt!) en onnodig energie wordt
verspild.
Zweeftoestand met last moet zich niet in de hoogste stand van de hefeeenheid bevinden, omdat anders de
ventilator schade kan oplopen en kan uitvallen, (aanspraak op fabrieksgarantie vervalt!) en onnodig energie
wordt verspild.
●

Last/trottoirband voorzichtig naar de plaats van
bestemming transporteren en bij de gewenste positie
neerzetten, daartoe de regelhendel (1) langzaam naar
beneden drukken. De hefeenheid ontspant zich en de
bedieningseenheid gaat omlaag met de last.

●

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 (trottoirband) neerzetten, bedieningseenheid hierbij
licht opkiepen en ontdoen van last/trottoirband.

Overige details zie bijgevoegde bedieningshandleiding Bedieningseenheid/hefeenheid.

Afbeelding A
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4.5.3

Klepstoter instelling

De stoter aan de bovenkant van de zuigplaat (montagekant bedieningseenheid) is
af fabriek ingesteld op 63 mm en geborgd met een contramoer.
Deze afstand mag in geen enkele omstandigheid worden veranderd,
omdat anders de aangezogen steen omlaag kan vallen. Gevaar voor
ongevallen!

aanbouwzijde bedieningseenheid
klepstoter

Door de ingebouwde klepstoter wordt de klep (2), die de
zweeftoestand zonder last instelt, bij het plaatsen van de zuigplaat
op een last/boordsteen helemaal geopend.
Daardoor wordt het aanzuigen aanzienlijk vergemakkelijkt.
Bovendien is het een stuk veiliger bij het optillen van poreuze
materialen of bij het opnemen van een last buiten het zwaartepunt.

Indien de klepstoter bij zeer stoffige, vervuilde boordstenen/platen/enz. vaak geklemd raken, dan kan bij wijze
van uitzondering ook zonder klepstoter gewerkt worden.
Voorwaarde daarvoor zijn zeer luchtdichte materialen. Dit moet echter door de gebruiker afzonderlijk getest
worden.
In geval van twijfel moet ALTIJD met klepstoter gewerkt worden en moet deze vaker gereinigd worden.
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Bij uitval van de motor valt de last/trottoirband er niet af (terugslagklep).
Door restvacuüm gaat de bedieningseenheid/hefeenheid met de aangezogen last/trottoirband langzaam naar beneden.
Vastzittende lasten/trottoirbanden niet lostrekken!
Geen werkonderbrekingen (pauzes) met aangezogen last/trottoirband houden, gevaar voor oververhitting van de vacuümventilator!!!
Motortoerental zodanig regelen dat er een minimumvacuüm van – 0,42 bar aanwezig is.
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4.5.3.1

Zwenkbereik vastleggen (360°)

1.) Aan kabel trekken () om de vergrendelingshendel bij de 2.).Het vergrendelingsmechanisme beweegt de twee
tandkransen los te maken (om giek met 360° te zwenken.). bouten bij de draaipunten (achteraan en in het midden bij de
( Afb. 1 + afb. 2)
giekarm – zie ) ( Afb. 2)

Afb. 2

Afb. 1
3.) Beide steekbouten bij de giekscharnieren wegnemen () 4.). ( Afb. 4)
om de giekarm met 360° te zwenken. ( Afb. 3 + afb. 4)

Afb. 3
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4.5.3.2

Zwenkbereik vastleggen (begrensd)
Een werkbereik van 360° is bij werkzaamheden pal; bij straten niet toegestaan – gevaar voor ongevallen met
voertuigen doordat de vacuümhefeenheid uitzwenkt naar de rijweg.
Het zwenkbereik van de giekarm moet hiertoe voor het gevaar lopende gedeelte (bereden straat) door
steekbouten bij de giekarm begrensd worden.

5.) Om de werkzone naar één kant te begrenzen (rechts in de rijrichting() moet de giekarm naar de linkerkant worden
bewogen en worden begrensd door beide steekbouten in te steken.
 Afb. 5 en afb. 5A

Afb. 5
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6.) Om de werkzone naar één kant te begrenzen (links in de rijrichting) () moet de giekarm naar de rechterkant worden
bewogen en worden begrensd door beide steekbouten in te steken.
 Afb. 5 en afb. 5A
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4.5.4

Hantering - algemeen

1.) Last aanzuigen. ( Afb. 1)

Afb. 1

2.) Last (trottoirband) naar het legpunt brengen.
( Afb. 2)

Afb. 2

3.) Last (trottoirband) neerleggen en nieuwe trottoirband
van pallet halen. (Afb. 3)

Afb. 3
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4.6

Beschadiging zuigplaat
Voorkoming van beschadigingen:

4.7

●

Om beschadigingen (scheuren, materiaalafslijting) van de rubberen afdichting bij de zuigplaat te voorkomen
dient op het volgende te worden gelet:

●

Tijdens het werk met het apparaat moet er algemeen op gelet worden dat de zuigplaat noch bij het optillen,
neerzetten c.q. transporteren van producten andere producten of overige voorwerpen raakt c.q. daartegen
stoot.

●

Omdat anders eventueel de rubberen afdichting door de zuigplaat kan worden beschadigd (gevaar voor
verlies van de zuigkracht). Het product (steenplaat) zou daardoor kunnen vallen. Gevaar voor ongevallen!

Einde van het werk
Het is aanbevolen om de dieseltank 's avonds volledig te vullen. Aangezien er anders mogelijk de volgende dag
startproblemen (sterke rookvorming) kunnen optreden. Afhankelijk van condenswater dat zich eventueel
door temperatuurschommelingen ('s nachts) in de dieseltank heeft gevormd.

Wanneer het werk wordt stilgelegd, moet de accuhoofdschakelaar absoluut ingedrukt worden.
a) zodat de motor niet door onbevoegden gestart kan worden (diefstalbeveiliging)
b) om het apparaat te ontkoppelen van het stroomcircuit.
1.) Afdekkap openen. (Afb. 1).

Afb. 1
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9.) Accuhoofdschakelaar uitschakelen (op horizontale
positie letten (Afb. 2)). Vervolgens afdekkap (Afb. 1) weer
afsluiten.

Afb. 2
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4.8

Transport

Het apparaat kan o. a. op een aanhangwagen worden getransporteerd (met inachtneming van de afmetingen en het
toegestane totale gewicht).
1.) Het is ten strengste verboden het apparaat met
opgetilde giekarm te transporteren.
( Afb. 1) Gevaar voor ongevallen!

2.) Bij het transport moet de giekarm volledig
worden opgeklapt en onderaan in de houder
worden gepositioneerd (zie ). ( Afb. 2)

Afb. 1
Afb. 2
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3.) Bij het transport moet de
vacuümslanghefeenheid inclusief toevoerslang
worden losgekoppeld van het apparaat (TM). (
Afb. 3) Gevaar voor ongevallen!

4.) Toevoerslang met beveiligingsrubber borgen tegen
rondzwenken aan de beweegbare giekhaak ( Afb. 4)

Afb. 4

Afb. 3

5.) Om het apparaat (TM) op een aanhanger te laden kan
het met een desbetreffend draagapparaat (bv.
graafmachine) aan het kraanoog () worden gehangen en
opgetild. ( Afb. 5)

6.) - - - - - - - -

Afb. 5
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7.) Het apparaat (TM) moet bij ieder transport (op
aanhanger of vrachtauto) voldoende en veilig met
sjorriemen worden geborgd. Oog voor sjorriemen zie  (
Afb. 7)

Afb. 7

8.) Oog () voor sjorriemen onder treeplank van chauffeur
(bij TM).
( Afb. 8)

Afb. 8

Pos : 21 /99 For matier ungs modul e/1 ===Seitenwechsel=== (nac h j edem Kapitelende) @ 0\mod8_7.doc x @ 5164 @ @ 1
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Pos : 22 /35 Wartung und Pfl ege/00 Ü bersc hrift Stufe 1: _Wartung und Pfl ege @ 0\mod17_7.doc x @ 5864 @ 1 @ 1

5 Onderhoud en verzorging
Pos : 23 /35 Wartung und Pfl ege/05 Wartung/00 Ü berschrift Stufe 2: Wartung+Text allg. (nur mec han. Ger äte) @ 0\mod27_7.doc x @ 7128 @ 2 @ 1

5.1

Onderhoud
Om onberispelijke functie, bedrijfsveiligheid en levensduur van het toestel te garanderen, moeten de in de
tabel opgesomde onderhoudswerkzaamheden volgens de aangegeven perioden worden uitgevoerd
Er mogen enkel originele vervangonderdelen gebruikt worden om de garantie te kunnen behouden.
Hierbij moet erop worden gelet, dat alle werkzaamheden uitsluitend buiten bedrijf mogen plaatsvinden!
Om verwondingen te vermijden, moet er bij alle werkzaamheden gecontroleerd worden of het toestel
zichzelf niet per ongeluk sluiten kan.
Pos : 24 /35 Wartung und Pfl ege/05 Wartung/Wartung MECH ANISCH @ 0 \mod78_7.doc x @ 7156 @ 2 @ 1

5.2

Mechanisme

Onderhoudsperiode

Uit te voeren werkzaamheden

Eerste inspectie na
25 bedrijfsuren



Alle bevestigingsschroeven controleren c.q. aantrekken
(mag alleen door een deskundige uitgevoerd worden).

Alle 50 bedrijfsuren



Alle bevestigingsschroeven aantrekken (let erop dat de schroeven volgens
de geldige koppelmomenten van de bijbehorende vastheidklassen
aangetrokken worden).



Alle aanwezige veiligheidselementen (zoals splitpennen) controleren op hun
correcte werking, en defecte beveiligingselementen vervangen.



Controleren of alle scharnieren, geleidingen, bouten en tandwielen correct
werken, indien nodig bijstellen of vervangen.



Grijparmen (indien voorhanden) op slijtage controleren en reinigen, indien
nodig vervangen.



Boven- en onderkant van de glijlagers (indien voorhanden) bij geopende
machine met een spatel invetten.
Alle smeernippels (indien beschikbaar) met vetsmeerapparaat smeren.


Minstens 1x per jaar
(bij moeilijke gebruiksomstandigheden
controleperiode verkorten)



Controle van alle ophangpunten, alsmede bouten en lassen. Controle op
scheuren, slijtage, corrosie en functieveiligheid door een deskundige.

Pos : 25 /35 Wartung und Pfl ege/15 R eparatur en/00 Ü berschrift Stufe 2: R eparatur en @ 0\mod24_7.doc x @ 7282 @ 2 @ 1

5.3

Reparaties

Pos : 26 /35 Wartung und Pfl ege/15 R eparatur en/Reparaturen @ 0\mod118_7.doc x @ 7296 @ @ 1



Reparaties aan het toestel mogen uitsluitend door personen worden uitgevoerd die daarvoor de noodzakelijke kennis
en competentie bezitten.



Voordat opnieuw in gebruik wordt genomen, moet een buitengewone controle door een deskundige worden
uitgevoerd.
Pos : 27 /35 Wartung und Pfl ege/20 Prüfungspflic ht/00 Ü bersc hrift Stufe 2: Pr üfungs pflic ht @ 0\mod119_7.doc x @ 7100 @ 2 @ 1
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5.4

Controleplicht
Pos : 28 /35 Wartung und Pfl ege/20 Prüfungspflic ht/Prüfungspflicht @ 0 \mod22_7.doc x @ 7114 @ @ 1

●

De ondernemer dient ervoor te zorgen dat het apparaat ten minste eens per jaar door een deskundige
wordt gekeurd en dat vastgestelde manco’s worden verholpen ( zie BGR 500).

●

De desbetreffende wettelijke bepalingen en de bepalingen van de conformiteitsverklaring dienen in acht
te worden genomen!

●

Deze vignetten van de technische keuringsdienst kunnen bij ons worden gekocht. (Bestelnr.:
2904.0056+Tüv-sticker met jaartal)

●

Wij adviseren om het vignet van de technische keuringsdienst „VEILIGHEIDSKEURING“ goed zichtbaar
aan te brengen nadat de keuring is uitgevoerd en manco’s zijn verholpen.

De keuring door de deskundig moet absoluut worden gedocumenteerd!

Apparaat
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Pos : 29 nullHinweise zum T ypensc hild / Ver mi etung PROBST- Ger äten @ 0\mod480_7.doc x @ 5906 @ 22 @ 1

5.5

Instructie m.b.t. het typeplaatje
Het apparaattype, apparaatnummer en bouwjaar 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.
Bij het gebruik bij het hefgereedschap/draagapparaat (bv. kraan, kettingtakel, vormheftruck, bagger) moet
ook rekening worden gehouden met het op het typeplaatje aangeduide eigen gewicht.

Voorbeeld:
5.6

Instructie m.b.t. verhuur/uitlenen van PROBST apparaten
Bij iedere uitlening/verhuur van PROBST apparaten moet absoluut de daarbij horende originele handleiding
worden meegeleverd (indien de taal van het land van de betreffende gebruiker afwijkt, dient bovendien de
desbetreffende vertaling van de originele handleiding te worden meegeleverd)!

=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
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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 De veiligheidsinstructies in deze handleiding zijn als volgt aangeduid:
in deze handleiding
Wijst op een direct dreigend gevaar. Wanneer u dit niet mijdt, kunnen de dood
of zeer ernstig letsel het gevolg zijn.

1.4 Eisen aan de
opstellocatie

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer u deze niet mijdt, kan licht
of gering letsel het gevolg zijn.
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).

1.5 Voorgeschreven
gebruik

BA 30.11.02.00094

Waarborg door passende bedrijfsinterne instructies en controles dat de
omgeving van de werkplek steeds schoon en overzichtelijk is.
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!
Stand 08.2012 / status 05
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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.

BA 30.11.02.00094
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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
1.11 Gedrag ingeval van
nood

Draag bij de bediening van het apparaat altijd veiligheidsschoenen.
Er moet voordat gevaarlijke goederen worden getransporteerd, navenante
veiligheidskleding worden aangetrokken.

BA 30.11.02.00094

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.

Stand 08.2012 / status 05
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1.12 Veiligheidsvoorzienin In de draai-invoer van het hefapparaat is een terugslagklep ingebouwd. Hij
voorkomt dat de last bij stroomuitval van de zuiggrijper valt.
gen controleren

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

BA 30.11.02.00094
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3 Omschrijving
3.1 Bestanddelen

Het hefapparaat bestaat in hoofdzaak uit:
Pos. Benaming
Opmerkingen
1
Koppelingselem
Aansluiting op locatie
ent
2
Draai-invoer
Aansluiting op locatie
3
Hefslang
Aansluiting op locatie
4
Bedieningseen
Met regelhendel
heid
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.
BA 30.11.02.00094
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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 Hiermee kan de ventilator worden in- en uitgeschakeld. Een geïntegreerde
overstroombeveiliging voorkomt beschadigingen van de ventilatormotor door te hoge
elaar
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 Het vacuümslanghefapparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd geschoold
personeel, mechanici en elektriciens worden geïnstalleerd en onderhouden.
installatie
Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door
gediplomeerde elektriciens worden uitgevoerd.

Ventilator installeren



Draairichtingcontrole

Vóór inbedrijfstelling absoluut de draairichting van de ventilator conform
afzonderlijke handleiding controleren.

Vacuümventilator conform afzonderlijke handleiding installeren.

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.

BA 30.11.02.00094
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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!

BA 30.11.02.00094
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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. draaiinvoer (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

BA 30.11.02.00094

Artikelnummer hefslang
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5 Bediening
5.1 Veiligheidsinstruct De lokale veiligheidsvoorschriften gelden; in de Bondsrepubliek Duitsland onder andere
OPV VBG 9a "Lastopneemvoorzieningen...". De volgende veiligheidsinstructies heffen
ies
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.



5.2 Lasten optillen,
omlaagbrengen,
neerleggen

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.
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:

BA 30.11.02.00094




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.
Stand 08.2012 / status 05
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Zweeftoestand met last Door omzetting van de instelschroef (2) wordt de zweeftoestand met last ingesteld
(opgepast, niet verwisselen met de zweeftoestand zonder last).
instellen
 Verdraaien met de wijzers van de klok meezweeftoestand wordt gereduceerd.
 Verdraaien tegen de wijzers van de klok inzweeftoestand 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

BA 30.11.02.00094



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.

Stand 08.2012 / status 05
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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
Draairichting van de motor verkeerd
Het vereiste vacuüm wordt niet bereikt.

Het gewicht van de last is te hoog
De last is te poreus of buigslap
Toevoerslang is beschadigd.

Hefslang is beschadigd.
Aansluiting zuiggrijper lekt
Zuiggrijper lekt
De last valt af bij het dalen
Het vacuüm wordt bereikt maar de JUMBO kan
geen poreuze lasten optillen.
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.

BA 30.11.02.00094

Remedie
Fasen van de ventilatoraansluiting ompolen



Toevoerslang en slanghefapparaat op dichtheid
controleren
 Grijpermontage controleren
 Stoffilterpatroon en filters van de
bedieningseenheid reinigen c.q. vervangen.
Last verminderen, ander hefgereedschap gebruiken
Kan niet worden opgetild, evt. andere zuiggrijper
gebruiken
Nieuwe slang aanleggen of beschadigde plaats eruit
snijden, resterende stukken koppelen met buisnippel
en slangklemmen.
Nieuwe hefslang aanbrengen
Afdichtrubber bij de slangcilinder controleren, evt.
vervangen
Afdichtrubber bij de zuiggrijper controleren, evt.
vervangen.
A.u.b. ruggespraak houden met de fabrikant.
A.u.b. ruggespraak houden met de fabrikant.



Instelschroef voor de zweeftoestand zonder last
verder naar binnen draaien naar rechts.
 Stoffilter van de bedieningseenheid reinigen of
vervangen

Stand 08.2012 / status 05
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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- wekelijks maande- 1/2lijks
lijks
jaarlijks

Jaarlijkse
controle

Slanghefapparaat
Is de hefslang in goede staat (niet poreus,
geen schuurplaatsen, geen gaten en zodoende dicht) ?
Is de bevestiging van de hefslang in orde?
(Juiste positie draadklem, afdichting)
Kan de draai-invoer gemakkelijk worden bewogen?
Loopt de regelhendel licht?
Zitten alle koppelingen vast, slangklemmen enz.?
Zitten type- en draaglastplaatje nog op het apparaat?
Is de bedieningshandleiding nog aanwezig en
bekend aan de arbeiders?
Zit het handvat c.q. de bedieningsbeugel vast?
Is de filtermat bij de bedieningseenheid nog aanwezig
en gereinigd?
Controle van dragende onderdelen (bv. ophanging van de
Jumbo) op vervorming, slijtage, roest of overige beschadiging.

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Functie
Kan het apparaat zonder aangezogen last goed omhoog en
omlaag worden gebracht? (Instelling van de klep in de
bedieningseenheid)
Kan bij de JUMBOSPRINT de zweeftoestand met last
goed worden ingesteld? (Verdraaien van de instelschroef bij de
bedieningseenheid)
Functioneert de terugslagklep bij stroomuitval?
Is het keuringsvignet van de OPV (=
ongevalpreventievoorschriften) vernieuwd?
Algemene toestand van het apparaat

BA 30.11.02.00094
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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 verkoopen 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:

BA 30.11.02.00094

- Onderdeel

=O

- Slijtdeel

=S

- Slijtdeelmodule, bevat slijtdelen

= SM
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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

2171.0008

E

20

1

Stellschraube

Adjusting screw

4210.0403

E

24

1

Zugfeder

Tension spring

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

Spring (pressure)

2170.0044

E

59

1

Ventilklappe

Valve flap

4210.0558

E

64

2

Druckfeder

Spring (pressure)

2170.0045

E

65

1

O-Ring

O-ring seal

2155.0087

V

66

1

Rändelmutter

Knurled nut

2019.0021

E

75

4

Tension hook

2106.0011

E

76

2

Spannverschluss

Tension lock

2106.0004

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

Spannhaken für
Spannverschluss

Z 066 OI

Z 081 HI

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts

8

7

6

5

4

3

2

1

3000
2507
1500

max. Tragfähigkeit
200 kg
max. carrying capacity
440 lb

E

ca. 2683

ca. 2666

HE 150
Hubkraft 150 kg
lifting capacity 330 lbs

ca. 2286
Transportmaß / transport dimension

E

F

ca. 2508

F

max. Tragfähigkeit
250 kg
max. carrying capacity
550 lb

D

D

ca. 2454
Transportmaß / transport dimension

ca. 1340
ca. 1860
ca. 1906

C

C

B

B

Installation carrier TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Tragkraft 200 / 250 kg
Lifting capacity 440 / 550 lbs

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

1510,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 22.1.2013
Gepr.

Name
Ralf.Northe

Benennung

TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Ausführung Diesel Automatik

mobiles Transport- und Verlegegerät für Bordsteine und
Platten, mit Knickausleger
WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

D52220012

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

42220128
siehe separate Liste
see separate list

E

E

D

D

siehe separate Liste
see separate list
42100132

42100132
C

C

42100568

siehe separate Liste
see separate list
42100539
B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

1511,1 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 22.1.2013
Gepr.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Trans Mobil TM150-D-A-XL,
Mob.Transp.- u. Verlegegerät

f. Bordsteine u. Platten m. Knick-Ausleger, verbreitert
WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E52220012

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

42220110
siehe separate Liste
see separate list
42220142
siehe separate Liste
see separate list
E

E

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

D

D

42220153
siehe separate Liste
see separate list

C

C

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

1481,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 22.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220128

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

4

5

2

3

1

21050017
42220132

siehe separate Liste
see separate list
F

F

42200417

42220135

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

20110001
30300024
20100016
33250132
33250133
20530012

20000017
20000018

E

42300012
21050017

42200101

42200331
21010051

42200017

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

D

30310209
20100015
20400002
20400002
20000013

21050017

E

42220164

siehe separate Liste
see separate list

20530012
30300024
42220062

D

20000251
42220152

42220129

siehe separate Liste
see separate list

C

C

20100018
42220057

33250130
33502964
20440008
20000026

B

B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 6.5.2013

A

Gepr. 25.2.2016

Name
Ralf.Northe
R.Northe

Benennung

Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220153
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

A

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

42220130

20450008
E

E

20000016

20000035

20000018
42220085

21070105
D

D

20400003

20400003
C

C

42220063

20000036
20440008
42220063

B

B

20100016

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

67,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 4.2.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Konsole kompl. für TM150-XL

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220129

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

siehe separate Liste
see separate list
42220138

E

E

21350025

siehe separate Liste
see separate list
42220136

D

D

21350025
C

C

33250115
20440006
20000025

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

92,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 14.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Ausleger kompl. TM150-XL

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220135

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

42220039

3

2

1

21070105
20400020

21000100

F

4

F

20000016

20530012

20000013
42220096
20100014

20000016

41500064

20400020

20000130

42220105
E

20100015

42220106

E

21070105

21070105
20540024

20100004

20000016

42220060

42220061

20000009
20000009

D

20100014

D

42220137
20100014
20000016
20400020

C

C

21070105

20000013
42220096

42220059

B

B

20100015

20000130

Bei Änderungen Rücksprache TB !

20100014

Gewicht:

57,2 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 30.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Auslegerarm TM150-XL hinten kompl.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220136

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

42710050
F

F

20100017

33250188

20100017
E

E

33250188

42220139
D

D

20000074

20000074

20100016

42220140
C

C

20000061

24100277
42200042

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

34,6 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 14.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Knickausleger Vorderteil TM150-XL kpl.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220138

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

20530079
F

20000159

42220134

F

42200001
20400002
20000008

20450008
20100018
20100018
20450008
E

E

20000159

20000013
20400002
20100015

20530079

30310208
20530012
21460028

30300005
D

D

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

C

C

20530012

42220133

30300005

B

B

21460028

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

108,6 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 24.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Mast kompl. TM150-XL

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220132

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

6

7

4

5

2

3

1

F

F

E

E

D

D

20100015
21650001
20040004

C

C

21000075

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
A

Datum
Name
Erst. 20.11.2013 Ralf.Northe

42220120

Gepr. 9.3.2015

M.Wunder

siehe separate Liste
see separate list

6

A

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220164

Zust. Urspr.

7

Vakuum-Gebläseeinheit
für Trans Mobile TM-150-XL

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse und HD-Motor

1

8

Benennung

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

6

7

8

33170037
21100001

F

2

3

F

25200008

42200277

33170042

E

E

22140426

22140021 22140074

22140031

33503903

33250160

22160044
21050004

33170081

20100014

21060002

21410003
21110020

27150002
22040007

42200071

20000002

D

42200029

22130001

22140449
22140128
22140031

1

20100015
20400002
20100015
22600005
20100015

33170041
22140146
22140249

21410001
42220200
21110002
22140423
33170044
33170082

D

4

5

33100141

22140426

25050002

22140426

C

20000026
20530072
20100017

42200441

22140418 20040043

C

25000008

B
B

20000021
20100005
20000014
20450006
21070001

20000012
42220029
A

7

Datum
Erst. 26.6.2012

42200032

20440004
42200027
21070075
8

© all rights reserved conform to ISO 16016

Gepr. 9.9.2015

Michael.Wunder
M.Wunder

5

4

Gebläseeinheit für TM-2
ohne Schalldämmkasten

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220120

2
1

Zust. Urspr.

6

Benennung

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse
und HD-Motor, Vacuvane Gebläse

20000010

20040014

Name

3

Ers. f.

2

A

Blatt
1
von 1

Ers. d.

1

8

7

6

5

4

3

2

1

21050003
42220084

20000008

20400002

F

F

33050001

20000009

20000127
24900017

21050003
20000008
E

E

33503517
20000126
20400001

20000002

33503562

20400001

20400001
20100014

20400001
20100014

D

D

33503562
20000126
20400001
20400001
20100014

C

C

21050003
20100014
20400001

20040012
20100015

B

20000008

33503562
20250082

20100014

B

20400001
42200384

20100014

20400002
20000009
Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

16,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 25.4.2013
Gepr.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Umbauteile auf TM-D-A-XL

Steuersäule, Steuerung
WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220110

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

4

5

2

3

1

F

F

26100032

20000126
42220148
26200015

E

24100067
24100067
24100013
24100013
24110009
20000002
24200021

D

20400001
33010047

24100092
24100067
24100092
20100014

21050150
42220089
42220146

22600057

D

21990003
20000009

24100353

20200035
21070001
42220078
20040010

24100352

C

E

20440004
20000013
33500064

C

20000126
33700594
20450017
20000018

24100226

B
B

20100016
20100015
42220144

A

siehe separate Liste
see separate list

© all rights reserved conform to ISO 16016

20100014
20100015

42220143

Datum
Erst. 23.1.2013
Gepr. 27.7.2016

Name
Ralf.Northe
I.Krasnikov

Benennung

Umbauteile auf TM-D-XL
bestehend aus D-Motor,

Pumpe, Batterie,Halterung, HD-Schaltplan und Abgasrohr
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220142

1

Zust. Urspr.

8

7

6

A

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

8

7

6

5

4

3

2

1

20020006
21600015
20100015
F

42220145

26990003

F

E

E

D

D

C

C

B

B

20040004

21650001
20100015

Bei Änderungen Rücksprache TB !

21990003
Meterware
meter ware

Gewicht:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 4.2.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

6,9 kg

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Haube TM 150-D-XL komplett

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220144

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

4

5

2

3

1

F

F

21020009

E

E

D

D

21050070

20390001

C

C

21000115
21020009

B
B

21050070

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 13.7.2018

A

Gepr. 13.7.2018

Name
R.Seidel
R.Seidel

Benennung

Bolzen mit Handgriff mit
Seilsicherung und Karabiner
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42200417
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

A

von 1
Ers. d.

1

A52220010
A52220011
A52220012
A52220014

TM-150-B-XL
TM-150-D-XL
TM-150-D-A-XL
TM-150-D-A-SILENT-XL

29040220

29040682

29040107

29040204

Auf beiden Seiten/
On both sides

Auf beiden Seiten/
On both sides

Auf beiden Seiten/
On both sides

Auf beiden Seiten/
On both sides

29040731

29040730

29040107
Auf beiden Seiten/
On both sides

P 04.03.2019_V3

29040220
Auf beiden Seiten/
On both sides

1/3

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

A52220010
A52220011
A52220012
A52220014

TM-150-B-XL
TM-150-D-XL
TM-150-D-A-XL
TM-150-D-A-SILENT-XL

29040107

29040483
Gilt für 52220011, 0012, 0014

29040687

29040451

29040028

29040540

Nur für/only for

Nur für/only for

A52220012
A52220014

A52220010
A52220011

29040477
29040585
29040477
P 04.03.2019_V3

29040540
2/3

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

A52220010
A52220011
A52220012
A52220014

TM-150-B-XL
TM-150-D-XL
TM-150-D-A-XL
TM-150-D-A-SILENT-XL
Nur für/only for

A52220010
A52220011
29040666

29040056

Nur für/only for

A52220012
A52220014

29040755

P 04.03.2019_V3

3/3

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.
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INTRODUCTION
• This manual is made to permit customers to properly employ Hinowa hydraulic
units on the machines they have designed.
• Read this manual with care before making mechanical and hydraulic connec‐
tions between the Hinowa hydraulic unit and your machine.
• Continuous improvements in Hinowa products may lead to have illustrations in
the manual that do not match exactly with the parts that are used.
• No matter where you live or work do not hesitate to contact our engineering
department which is at your full disposal for all useful information and, in case,
to furnish you with any genuine spare parts you may require: these are the only
spare parts that guarantee quality and perfect interchangeability.
• To submit a correct request for the spare parts needed, it is necessary to quote
the undercarriage serial no. on every order.

4
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DECLARATION OF INCORPORATION

Preliminary remark: The product hydraulic unit is a partly completed
machinery which cannot in itself perform a specific and autonomous
application, as it is without any tools, utensils or other parts for a spe‐
cific application. Therefore, in conformity with the provisions of the
Machinery Directive, Chapter 1, Article 1, this product does not fall
within the scope of this directive and is not subject to the provisions in
Chapter 1, Article 5 and Chapter 2, Article 8. As per Annex II, point B
(see Chapter 1, Article 4, point 2) this product is only intended to be
incorporated into or assembled
with other machinery, thereby forming machinery to which the
Machinery Directive applies.
Given this,
The HINOWA S.p.A. Company
Via Fontana ‐ 37054 NOGARA (VR) ‐ ITALY
Tel. +39 0442 539100 ‐ Fax +39 0442 539075

STATES
That it is forbidden to put HINOWA hydraulic units series TS in service
before the machine in which they have been incorporated has been stat‐
ed to comply with the provisions of Machinery Directive (EEC directive
2006/42) and subsequent modifications.

MUTP2000171893021216
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NOMENCLATURE
To make the safety warnings and the operation and maintenance instructions easier
to understand, the names of the various parts of the tracked forklift are listed here
below:

9
10

8
11

5

4
6

3
7

2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6

Idler roller assembly
Tracked undercarriage chassis
Roller
Traction wheel
Travel reductin gear oil
Track
Forks
Platform
Hydraulic oil tank
Lifting guides
Swing cylinders

MUTP2000171893021216
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12

14

15
13

12
13
14
15

Control lever guard
Lifting cylinder
Hydraulic distributor
Lifting points

MUTP2000171893021216
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CONTROL STATION
The control station is the position at the rear of the machine where the operator
stands (on the platform), securely anchored to the control levers.

WARNING
ATTENZIONE
The operator must control the machine from the control station. The maximum
possible protection has been provided, taking in consideration that the machine
can also be used off‐road; nonetheless if the operator does not stand in the speci‐
fied position his/her lower limbs may be crushed by the tracks.

8
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INFORMATION ON SAFETY
To avoid accidents, before starting work and before performing any maintenance
operations, all the precautions and warnings contained in this manual must be
read, understood and observed.
This is the safety warning symbol.
When this symbol is identified on the machine or
in this manual, care must be taken to avoid the risk
of potential personal injuries.
Observe the suggested precautions and the
instructions.

The words DANGER and WARNING are used together with the safety warning
symbol.
The word DANGER indicates potential situations
of danger that may be the likely cause of serious
injuries or death. In addition, serious damage may
also be caused to the machine.
The word WARNING indicates potential situa‐
tions of danger, which if not avoided may cause
minor damage or personal injuries.
This wording may also be used when there is only
the risk of damaging the machine.
This message is used in situations where, unless
the due precautions are taken, the life of the
machine may be affected.

DANGER
PERICOLO

WARNING
ATTENZIONE

IMPORTANT
IMPORTANTE

Hinowa has carefully analysed the risks deriving from the normal use and mainte‐
nance of the machine. Nonetheless, improper use and maintenance performed
using unsuitable equipment by persons who are not appropriately trained may
bring about situations of serious danger to the operator.

MUTP2000171893021216
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PICTOGRAMS ON THE TP2000
1) READ THE MANUAL (POS. 8 ‐ TABLE 01)
Carefully read the contents of this manual before com‐
missioning, use, maintenance, refuelling or other opera‐
tions on the machine.
Label position: in front of the operator on the distributor
support.
2) MACHINE WORKING (POS. 13 ‐ TABLE 01)
Keep outside of the operating range of the moving
machine.
Label position: right‐ and left‐hand side of the lifting gui‐
des.
3) TRAVELLING DIRECTION (POS. 5 ‐ TABLE 01)
This label indicates the recommended travelling direction,
so that impact with any obstacles to be driven over can be
dampened by the shock absorbers connected to the idler
roller.
Label position: tracked undercarriage chassis.
1‐
07063600

4) DISTRIBUTOR CONTROLS, TP2000, FIXED UNDERCARRIAGE, PETROL ENGINE (POS.
TABLE 01)
Label position: distributor
guard.
AKUU

5) SAFETY DISTANCE (POS. 21 ‐ TABLE 01)
This label warns anyone in the vicinity to be careful and
keep a safe distance from the working machine as the lifted
loads may cause serious harm or damage to people.
Label position: on the lifting guides.

10
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6) HYDRAULIC OIL (POS. 16 ‐ TABLE 01)
Label position: on the hydraulic oil tank.

06059800

7) CLOTHING AND PROTECTIVE EQUIPMENT
(POS. 4 ‐ TABLE 01)
When using the machine or performing maintenance,
wear a hard hat, glasses, safety footwear, gloves and
acoustic earmuffs.
Label position: in front of the operator on the distribu‐
tor guard.

9) HYDRAULIC OIL FILTER (POS. 12 ‐ TABLE 01)
Indicates the position of the hydraulic oil filter.
Label position: in front of the operator on the hydrau‐
lic oil tank, under the distributor guard.

10) HYDRAULIC OIL LEVEL INDICATOR (POS. 7 ‐ TABLE 01)
Indicates the position of the hydraulic oil level indi‐
cator.
Label position: in front of the operator on the hydrau‐
lic oil tank.

Indicates the points to be used for lifting the machine.

0 6 0 4 40 00 A

12) LIFTING POINTS (POS. 6 ‐ TABLE 01)

Label position: near the anchorage eyelets on the forklift
guide.

MUTP2000171893021216
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15) MAX. LOAD PERMITTED (POS. 22 ‐ TABLE 01)
Indicates the maximum load permitted and
the maximum vertical and horizontal distance
from the forks.
It is forbidden to exceed the capacity limit
and the indicated distance of the loadʹs centre
of gravity from the forks.
Label position: on the distributor support.

16) AVOID LIFTING PEOPLE (POS. 14 ‐ TABLE 01)
Indicates that it is forbidden to get on the lifting forks and to
use the forklift as a lifting platform.
Label position: at the level of the lifting guides.

17) NO MAINTENANCE WITH MOVING PARTS
(POS. 18 ‐ TABLE 01)
Indicates that no maintenance operations may be
performed when there are moving parts.
Label position: in front of the operator on the hydraulic
oil tank.

18) DANGER OF CUTTING THE UPPER LIMBS
(POS. 15 ‐ TABLE 01)
Indicates that the operator must pay the utmost atten‐
tion to the moving parts during work.
Label position: at the level of the lifting guides / in front
of the operator on the distributor guard.

12
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19) HOT SURFACE ‐ RISK OF BURNING (POS. 10 ‐ TABLE 01)
Indicates that the operator must pay the utmost atten‐
tion to the hot surfaces of the machine.
Label position: near the exhaust silencer.

06056300

20) CRUSHING HAZARD FEET (POS. 23 ‐ TABLE 01)
Indicates areas where there is a danger of crushing
lower limbs for the operator.
06041200A

Label position: tracked undercarriage chassis.

REPLACE THE LABELS AND THE PLATES IF THEY ARE DAMAGED.
FAILURE TO HEED ANY WARNINGS, DUE TO THE DAMAGE, LOSS OR NON‐OBSERVAN‐
CE OF A SAFETY LABEL, MAY CAUSE SERIOUS ACCIDENTS.
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SAFETY AND ACCIDENT PREVENTION
1

GENERAL PRECAUTIONS
DANGER
PERICOLO

1.1

CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS

Before performing any operation on the machine, implement all the safety stan‐
dards, precautions and instructions described in the manual.
1.2

FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS

Read all the safety messages in this manual and the safety signs on the machine.
Check that the safety signs are in good condition, replacing any missing or dama‐
ged signs.
Make sure that when replacing any components or fitting new equipment, the
safety signs are correct.
Learn the correct way to operate the machine and use the controls.
Do not allow any unauthorised or not specifically trained persons to operate and/or
perform maintenance on the machine.
1.3

CLOTHING AND PROTECTIVE EQUIPMENT

Avoid wearing loose clothing, rings, watches or anything else that may get caught
in moving parts. Also avoid wearing oil‐ or fuel‐stained garments, as these are rea‐
dily flammable.
When using the machine or performing maintenance, wear a hard hat, glasses and
safety footwear, a mask, gloves and acoustic earmuffs.
When working for a period of 8 hours with a noise level over 85 dBA, always wear
suitable ear protection.
1.4

UNAUTHORISED MODIFICATIONS

It is strictly prohibited to make any modifications to the machine that may compro‐
mise its operation and safety. Hinowa is not liable for any injuries or damage cau‐
sed by unauthorised modifications.
1.5

SAFETY VALVES

It is strictly prohibited to modify and/or tamper with the safety and control valves
on the hydraulic system. Hinowa is not liable for any damage to people, things and
to the machine when the standard adjustments of the hydraulic valves are changed.

MUTP2000171893021216
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PRECAUTIONS FOR USE
2

THE PRECAUTIONS TO BE TAKEN BEFORE STARTING WORK

2.1

SAFETY IN THE WORKPLACE

DANGER
PERICOLO
Before starting the engine, carefully check the conditions of the ground where the
machine will be working to look for any irregularities that may make the work dan‐
gerous or the machine unstable.
Always look out for people who enter the machineʹs working area.
Use suitable signs to warn people before moving the machine, and prevent anyone
from approaching the working zone when the machine is operating.

WARNING
ATTENZIONE
The machine is NOT fitted with a protective structure against overturning or the
falling of objects from above.
Before starting work, make sure there is no risk of overturning or falling objects
that may directly or indirectly hit the operator.

16
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PRECAUTIONS TO BE ADOPTED WHEN WORKING
DANGER
PERICOLO

3.1

PRECAUTIONS WHEN STARTING THE ENGINE

Check your machine carefully by walking around it befo‐
re starting the engine.
Warn any people nearby that you are about to start the
machine. Do not allow anybody to climb onto the machi‐
ne.

3.2

PRECAUTIONS WHEN DRIVING

To avoid the possibility of accidents or loss of control, do not climb onto the forklift;
stand on the platform behind it and hold the grips tightly.
Keep children and animals away from the working area to avoid injuries due to
contact with the machine.
Use the tracked forklift at night only if the working area is suitably lit.

3.3

PRECAUTIONS WHEN TRANSPORTING THE LOAD

To avoid accidents or overturning, observe the load limits specified in this manual.
Make sure that the load is still and that it does not protrude from the outline of the
forklift or impede the operatorʹs view. Keep the load away from the exhaust silen‐
cer.
To avoid overturning, do not change the direction of travel when operating on slo‐
pes.
Do not travel uphill or downhill on inclines with a gradient exceeding 20°. Before
transporting the load on slopes, make sure that there is no risk of overturning.
Take care when using the machine in reverse, as in this situation the risk of falling
or sliding increases.
On steep declines, always travel at minimum speed. Never travel downhill in rever‐
se, and pay special attention when the gradient changes.

MUTP2000171893021216
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TRANSPORTING THE MACHINE

Strictly heed the local regulations when transporting the machine on public roads.
Use a truck or trailer suitable for transporting the machine.
Always unload and load the machine on a solid and flat surface.
Remember to use a ramp or a loading platform to load/unload the machine.
Never select the quick speed control during these operations.
Avoid steering when driving up or down a ramp, as this is extremely dangerous. If
steering is unavoidable, first return to the ground or the loading platform, then
change direction and start driving again.
Never operate any levers other than the gear levers when driving up or down a
ramp to avoid the risk of the machine losing balance.
At the top end of the ramp when reaching the bed of the vehicle there is a change in
slope.
Take care when driving over this section.
Secure the chains or cables to the chassis of the machine.
Read the chapter on transport.
3.5

PARKING THE MACHINE SAFELY

Park the machine on a wide and level area, where the ground is firm, with the forks
completely lowered.
If this is not possible and you need to park on a slope, place chocks under the
tracks.
3.6

EMERGENCIES

React promptly if a fire breaks out.
Before starting work, find out where the first aid kit and the extinguishers are kept
in the working area, so as to be able to react promptly in the event of fire or acci‐
dents.
Keep the emergency telephone numbers for doctors, ambulance, hospital and fire
brigade near your telephone.
3.7

PROTECTIVE GARMENTS

Wear tight‐fitting clothes and use safety equipment suitable for the job at hand.
3.8

PROTECTION AGAINST NOISE

Extended exposure to noise may cause injuries or loss of hearing.
Use suitable equipment, such as earplugs or earmuffs, to protect yourself against
unbearable or deafening noise.

18
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4

OPERATING INSTRUCTIONS

4.1

OPERATING POSITION AND CONTROLS

E

D

C

B

A

07063600

F

AKUU

A‐
B ‐
C ‐
D‐
E ‐
F‐

Carriage R travel control lever
Fork swing control lever
Fork lifting control lever
Carriage L travel control lever
2nd travel speed lever
Vakuum

MUTP2000171893021216
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4.2 MOVING THE MACHINE TP2000
4.2.1 UNDERCARRIAGE OPERATION

‐ Travelling in a straight line
Move both levers forwards to travel in a straight line.
Pull both levers backwards to travel in reverse.

‐ Steering to the right or left
To turn right, move the left lever forwards.
To turn left, move the right lever forwards.

‐ Turning on the spot
Move one lever forwards and the other lever backwards.

20

MUTP2000171893021216

O P E R AT I O N

4.2.1.1

AND MAINTENANCE MANUAL

TP2000

2ND TRAVEL SPEED

To engage the 2nd travel speed, shift the lever to the position shown. Use this con‐
trol only when travelling on level and compact ground.

4.2.1.2 SWING FUNCTION

‐ To swing the load forwards, push the lever forwards.
‐ To swing the load backwards, pull the lever backwards.
4.2.1.3 LIFTING FUNCTION

‐ To lift the forks, pull the lever backwards.
‐ To lower the forks, push the lever forwards.

MUTP2000171893021216
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4.2.2 PRECAUTIONS FOR USE

WARNING
ATTENZIONE
This forklift is not provided with a light unit, therefore it is forbidden to use it
when visibility is scarce.

ATTENZIONE
WARNING
Before starting the engine, make sure that all the distributor levers are in neutral
position.

DANGER
PERICOLO
Do not allow anyone in the area where the machine works and moves.
Operate the FORKLIFT TP2000 ONLY FROM THE CONTROL POSITION.
The FORKLIFT Hinowa TP2000 has been designed for handling palletized goods or
boxes. The handled material must not weigh more than 2000Kg with a maximum
distance of 500 mm between the centre of gravity of the load and the horizontal and
vertical plane of the forks. The loads handled must be firm and compact, correctly
positioned on standard pallets measuring 1000x1200mm or 800x1200mm, the maxi‐
mum height of the load to be transported cannot exceed 1800mm (make sure that
the centre of gravity of the load to be transported is at a maximum distance of
500mm from the horizontal and vertical plane of the forks).
The operator must always look in the direction of travel, in such a way as to check
the route and avoid accidents. If transporting goods that hinder visibility, proceed
in reverse; if this is not possible a second operator must walk before the forklift,
keeping a safety distance, and the driver must proceed very slowly and stop the
machine if he/she cannot see his/her colleague.
Make sure that the ground is firm enough to support the machine.
Take care to prevent the machine from overturning when you work on frozen
ground. Increases in temperature soften the ground, making it unstable.
Before use, check that the carriage sliding and supporting area on the machine is
free of debris or other material that may hinder its movement.

22
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THE

LOAD TO BE LIFTED CANNOT WEIGH MORE THAN 2000 KG AND THERE MUST BE A
MAXIMUM DISTANCE OF 500 MM BETWEEN THE CENTRE OF GRAVITY OF THE LOAD AND
THE HORIZONTAL AND VERTICAL PLANE OF THE FORKS.
IT IS FORBIDDEN TO EXCEED THE CAPACITY LIMIT AND THE INDICATED DISTANCE OF THE
LOADʹS CENTRE OF GRAVITY FROM THE FORKS.

WARNING
ATTENZIONE
AVOID OPERATING THE LOAD HANDLING LEVERS WHILE TRAVELLING.

4.2.2.1 DO NOT WORK IN DANGEROUS AREAS

DANGER
PERICOLO
Due to specific manufacturing difficulties, the FORKLIFT TP2000 cannot be fitted
with guards against the risk of material falling from above and the risk of overtur‐
ning.
Make sure that in the working area there is no risk of overturning or of material fal‐
ling from above.

MUTP2000171893021216
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4.2.2.2 HANDLING THE LOAD
Only pallets in perfect conditions and not exceeding the indicated dimensions can
be loaded; the load must be compact and homogeneous and its weight and the
distance of its centre of gravity from the forks must be as indicated.
Approach the load to be handled and brake smoothly in such a way as to stop the
carriage near the load. Swing the forks forwards so that the mast is in vertical posi‐
tion.

WARNING
ATTENZIONE
The forks must be swung forwards very slowly, to prevent the carriage from
overturning and the load from sliding off the forks.
Move slowly forwards, taking care to avoid damaging the load and stop as soon as
the end of the fork comes into contact with the load.
Check that the centre of gravity of the load is in the middle of the two fork tines.
Lift the load.
At this point swing the forks backwards, so that the load is as near the operator as
possible.
Make sure that the way is free and proceed with the transport operation. Now
drive carefully, accelerating and decelaring slowly and reducing speed in bends.
Note: When travelling on slopes, the load must lead (be on the uphill side); it is
absolutely forbidden to travel horizontally and to turn while the machine is
moving uphill or downhill.
Avoid parking or stopping the machine on slopes.

WARNING
ATTENZIONE
When transporting particularly bulky loads, whose height exceeds the height of
the control levers, pay the utmost attention to the position of your hands on the
controls.
Any abrupt movement of the load may cause your upper limbs to be crushed
between the distributor support and the load itself.
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4.2.2.3 OPERATIONS ON SOFT GROUND
Avoid driving on very soft ground that is not hard enough to support the machine
safely.
ALWAYS MAKE SURE THERE IS NO RISK OF OVERTURNING.
The machine is not fitted with a protective structure against overturning.

4.2.2.4 AVOID OPERATING ON SLOPES
Warning: manoeuvring on slopes is dangerous. Reduce travelling speed to avoid
tilting or sliding.
Where possible, avoid turning on slopes. If it is necessary to turn on a slope, try to
do this in an area with firm and reasonably level ground.
Avoid crossing inclines to prevent the danger of overturning.
Pay special attention when the gradient changes, travelling at the minimum possi‐
ble speed.

4.2.2.5 PARKING AND STOPPING ON SLOPES
Warning: parking and stopping on slopes is very dangerous. If parking or stop‐
ping on a slope is unavoidable, take the following precautions:
1. Always check that the ground is firm enough to ensure the stability of the
machine.
2. When stopping on a slope, even for a short
period of time, place chocks underneath the
tracks on the downhill side.
3. Before attempting to travel up an incline, make
sure the gradient is not over 20° and that the
engine and the hydraulic oil have warmed up
sufficiently. Otherwise, the slow movement of
the machine on a steep hill may cause problems.

MUTP2000171893021216
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4.3.2.6 TOWING THE MACHINE

IMPORTANT
IMPORTANTE
The machine must not be towed.
Any attempt to tow the forklift may damage the transmission.
4.2.2.7 TRANSPORTING THE MACHINE
LOADING THE MACHINE ON A TRUCK WITH LOW BED.
Always load and unload the machine on a firm and level surface.
Warning: remember to use a ramp or a loading platform to load/unload the
machine.
1. The ramps must be strong enough to support the weight of the machine. Make
sure that the gradient of the ramp is less than 20°.
2. The ramps must be wide and strong enough and must have a suitable slope for
the machine to drive on.
3. Before loading the machine, fully clean the ramp and the platform. Ramps or
platforms that are dirty with oil, mud or ice are slippery and dangerous.

GRADIENT INFERIORE
BELOW 20° A 15°
INCLINAZIONE

WARNING: during colder periods let the machine warm up before loading/unloa‐
ding it.
ATTENTION:
1. Avoid steering when driving up or down a ramp, as this is extremely dange‐
rous. If steering is unavoidable, first return to the ground or the low loading
platform, then change direction and start driving again.
2. Do not operate any lever other than the gear levers when driving up or down
a ramp to prevent the machine from losing balance.
3. At the top end of the ramp, when the forklift reaches the bed of the truck, the
gradient changes. Take care when driving over this section.
4. Drive the machine slowly on the ramp.
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5. The centre line of the machine must coincide with the centre line of the trailer.

IMPORTANT
IMPORTANTE
Secure the chains or cables to the chassis of the machine. Never place the
chains or cables over or against the hydraulic hoses.
6. Place chocks in front of and behind the tracks.
7. Secure all corners of the machine to the trailer with a chain or cable, using a sui‐
table load securing device.
During transport, turn the fuel valve to position OFF and make sure that the engine
remains level so as to avoid fuel leaks. Petrol fumes or leaks may catch fire.
PRECAUTIONS FOR TRANSPORTING THE MACHINE WITH RUBBER TRACKS
When transporting a machine with rubber tracks, remember to fasten the chassis of
the right and left tracks securely to the floor of the truck, using metal cables and
soft protectors.
Do not allow the metal cables to come into direct contact with the rubber tracks.

MUTP2000171893021216
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4.2.2.8 LIFTING THE MACHINE
To lift the machine correctly, observe the following safety precautions:
‐
The machine must not be carrying any load.
‐
Position the machine on a level surface.
‐
The operator must abandon the driving position when the machine is going to
be lifted.
‐
Check that the work area is clear.
‐
Use sufficiently strong cables to support the weight of the machine as indica‐
ted on the CE plate.
LIFTING POINTS
There are two lifting points on the trucklift. Both are positioned on the upper part
of the lifting guides.
A

A

4.2.2.9 USING THE RUBBER TRACKS
Avoid the following situations when working with an undercarriage with rubber
tracks:
1. Do not manoeuvre the machine on hard, rocky and uneven surfaces, such as
river stones, gravel, etc..
2. Do not leave the rubber tracks directly exposed to the sun for more than 3
months.
3. Where possible avoid improper steering operations on asphalt and concrete, as
this will cause the tracks to wear out. In addition, avoid manoeuvring on bitu‐
men roads when the surface temperature exceeds 60° C, as this causes wear on
the tracks as well as damage to the road surface.
4. Manoeuvring with a loose track on an uneven surface may cause the detachment
of and/or damage to the rubber track.
5. The rubber tracks are only for use on soft ground, and not on hard and abrasive
surfaces such as sand, stones, minerals, etc. Using the rubber tracks on these sur‐
faces may cause deformation and premature wear.
6. Prevent the rubber track from coming into contact with sharp concrete edges etc..
7. Rubber tracks must never come into contact with fuels or synthetic oils. If this
does occur, however, immediately clean the track.
8. The rubber tracks should not be used near the sea, as the salty air or saline envi‐
ronments in general affect the adhesion between the rubber and the metal core.
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5

MAINTENANCE

5.1

CORRECT INSPECTION AND MAINTENANCE PROCEDURES

TP2000

• Learn how to perform correct maintenance on the trucklift and follow the inspec‐
tion procedures as illustrated in this manual.
• Carry out the maintenance operations on solid and level ground.
• Never lubricate or grease nor carry out maintenance on the machine while it is
on.
• Securely support the undercarriage if this needs to be lifted for maintenance
work.
• Pay attention when carrying out maintenance on the hydraulic system, as the oil
is very hot after work.
• There is high pressure in the circuits not only during but also after work.
• Keep all the components in good conditions and make sure they are correctly
installed.
• Repair any damage immediately and replace any worn or broken parts.
• Remove any deposits of fat, oil or debris.
• Check that there are no oil leaks and/or damaged hydraulic pipes or hoses.
• Use the recommended lubricants. Do not mix together lubricants made by diffe‐
rent manufacturers.
• Only use original Hinowa spare parts.
• Keep the grease nipples of the track tensioners and the pins of the hydraulic
cylinders clean.
• The routine maintenance intervals refer to normal working conditions. If working
in heavy‐duty conditions, maintenance must be carried out more frequently.
• Dispose of the lubricants ecologically. Careless disposal of lubricants may harm
the environment. Before disposing of the lubricants, refer to the local waste
disposal legislation in force.
• Use suitable reservoirs when draining the lubricants. Do not use food or drink
containers that someone may drink from by mistake.
Do not pour the lubricants onto the ground, into the sewers or into puddles,
canals or other water courses. Observe the laws in force on environmental protec‐
tion when disposing of the lubricants.

MUTP2000171893021216
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5.2 HYDRAULIC SYSTEM
INTERVAL
NO.

Qty.

1

HYDRAULIC
OIL

2

HYDRAULIC
OIL FILTER

3

TRAVEL AND
ROTATION
REDUCTION
GEAR OIL

1
DAY

1
MONTH

1
YEAR

•

Check level
Change

l 35

*•

Change

1

*•

•
•
•

Check level
Change

3
MONTHS

l.0.5
EA.

*•

•

* FIRST CHANGE

5.2.1

HYDRAULIC OIL

D

Check
To check the hydraulic oil level, place the
machine on a level surface and check that the
oil level is around half way up the gauge A. If
not, top up through the filler cap B positioned
under the distributor guard.

A
B

Change
To change the hydraulic oil, proceed as follows:
‐ open the filler cap B positioned under the distribu‐
tor guard;
‐ unscrew the drain plug C on the bottom of the
tank;
‐ completely drain the oil contained in the tank.
Carefully clean the tank before filling with new oil.
Screw on the drain plug C and fill the tank throu‐
gh the filler cap B; do not mix oils made by diffe‐
rent manufacturers.

C

To ensure unaltered performance of your forklift, only use HINOWA HYDRAULIC
EP EXTRA oil.
The recommended filtering gauge is ß10 (>2).
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HYDRAULIC OIL FILTER

Change
The hydraulic oil filter D is located at the top of the hydraulic oil tank, behind the
distributor guard. Before opening the filter cover, remove the filler cap B (see photo‐
graph Par. 5.3.1) to avoid overpressurizing the tank.
To access this, after removing the distributor guard, remove the screws on the filter
cover and replace the cartridge.
5.2.3

TRAVEL REDUCTION GEAR OIL

Checking the reduction gear oil level
The reduction gear oil level should be checked
every 100 hours. Stop the reduction gear with the
plugs aligned on the horizontal axis. Remove the
plugs as shown in Fig. A and check that the oil
level reaches the same height. If not, top up throu‐
gh one of the openings, using the other as level
reference.

A

Changing the reduction gear oil

The oil should be changed for the first time after
100 hours of operation, and the following times
every 1000 hours of operation. To change the oil,
proceed as follows:
‐ stop the reduction gear with the plugs aligned
vertically to the ground, as illustrated in Fig. B;
‐ remove both plugs and drain the oil completely;
‐ then position the reduction gear with the plugs
aligned on the horizontal axis (Fig. A) and fill
through one of the openings, using the other as
level reference.

B

IMPORTANTE
IMPORTANT
Avoid using different oils in terms of characteristics and brand.
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Choosing the reduction gear oil
For the reduction gears, gear oils are recommended with EP additives, and visco‐
sity grade ISO VG150 or SAE 80W/90.
In the event of significant variations in temperature, synthetic lubricants are recom‐
mended, with EP properties, minimum viscosity index 165 and viscosity grade
VG150 and VG220.

ISO 3448

VG100

VG150

VG320

VG150‐200

‐20°C +5°C
IV 95min

+5°C +40°C
IV 95min

+30°C +50°C
IV 95min

‐30°C +65°C
IV 165min

In any case, the oils chosen should not be subject to rapid ageing at the correspon‐
ding operating temperatures. The continuous operating temperature must not
exceed 90°C.
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5.3 MAINTENANCE ON THE RUBBER TRACKS

5.3.1

CHECKING THE TRACK TENSION

Stop the machine on firm and level ground. Lift the machine and support it secu‐
rely and safely by placing stable supports under the chassis of the undercarriage.
At the centre roller on the undercarriage, measure the distance A of the bottom of
the roller from the rigid inner part of the rubber tracks. The tension of the track is
normal if A is between 10 and 15 mm.
If the tension of the track is not within the values specified above, too loose or too
tight, follow the procedure illustrated in the paragraph below.

A

5.3.2

OPERATIONS FOR LOOSENING/TIGHTENING THE TRACK

The grease contained in the hydraulic track is under pressure. For this reason, do
not loosen the grease valve 1 more than one turn; if the valve is too loose, the grease
may be released due to pressure, placing the operator at risk. Never loosen the
grease nipple 2.
When gravel or mud gets stuck between the cogwheel and the links of the track,
remove it before loosening the track.
1. To loosen the track, slowly unscrew valve 1 anticlockwise, no more than one
turn. One turn of valve 1 is sufficient to loosen the track.
2. If the grease does not start to be drained, rotate the track slowly.
3. When the right track tension has been found, turn valve 1 clockwise and tighten
it. Remove all traces of grease.
4. To tighten the track, connect a grease gun to the grease nipple 2 and add grease
until the tension of the track is within the specified values.
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2

1
DANGER
PERICOLO
It is not normal for the track to remain tight after valve 1 has been turned anti‐
clockwise, or for the track to be still loose after grease has been added through the
grease nipple 2.In any case, never attempt to remove the tracks or disassemble the
tensioner cylinder, as the pressure of the grease inside the track is very dangerous.

5.3.3

CHECKING THE RUBBER TRACKS

The structure of the rubber track is shown in Fig. A. The steel wires and the metal
core are embedded in the rubber. The track grooves are designed to ensure stability
when travelling on soft ground. These are located on the bottom part in contact
with the ground, while the wheel guides inside the track prevent it from coming off
the guide rollers.
GROOVE
SCULTURA

Fig. A
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Cause of damage
A) Breakage of the steel wires
Excessive tension will cause the steel wires to break under the following conditions:
‐ when stones or foreign matter accumulate between the track and the chassis of the
undercarriage;
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‐ when the track comes off its guide;
‐ in the event of considerable friction, such as rapid changes in direction.
B) Wear and breakage of the metal cores
As for the breakage of the steel wires described above, excessive tension may cause
the metal cores to bend or break, together with one of the following causes:
‐ improper contact between the cogwheel and the track;
‐ rotation of the inside rollers;
‐ operation on sandy ground.
C) Separation of the metal cores
The metal core acts as the ʹadhesiveʹ for the rubber between the core itself and the
steel wires.
Separation may be caused by excessive tension,
as for the breakage of the wires, for the fol‐
lowing reasons:
‐ the metal cores have been rolled up by the
worn cogwheel as shown in the figure. When
such wear and abrasions are found, the
cogwheel must be replaced as soon as possible.
WORN PARTS
PARTI USURATE
In the case of breakage as described in para‐
graphs A‐B‐C, the track must be replaced, as
this damage causes a complete loss of operabi‐
lity.
D) Abrasion and cracks due to fatigue
1. Cracks at the base of the track patterns occur due to fatigue, since the rubber is
bent by the cogwheel and the idler roller, as shown in photo 4 (see the appen‐
dix).
2. Cracks and bends on the edge of the rubber are due to
the fact that the track is operated on curbs and sharp
concrete edges.
CRACK

3.
Cracks and abrasion on the rubber along the line
of the guide rollers are due to fatigue from the compression of the rubber by the
weight of the wheel, together with operation on sandy ground, or repeated and
sudden changes in direction, as shown in photos 6‐8‐9 (see the appendix).
4. Abrasion of the track patterns may be caused by rotation on concrete, gravel or
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hard surfaces (see photo 7 in the appendix).
The damage described in paragraph D points 1, 2, 3 is not considered fatal for the
track, and the track can continue to be used, even if with gradual and progressive
damage.
The progression of the damage indicated in point 3 leads to the exposure of the
metal cores, and if such exposure covers more than half of the circumference of the
track, then the track should be replaced. It can in any case still be used.

E) Cracks due to external factors
Cracks on the outside surface of the track (the part in contact with the ground) are
very often due to contact with gravel, sharp stones, sharp materials such as metal
sheet, nails and glass, which cause cuts as shown in photo 10 (see the appendix).
Considering the properties of rubber, this is unavoidable, even if it depends on the
operating conditions.
Cracks on the inside surface of the circumference and on the edge of the rubber are
due to the contact of the track with the structure of the undercarriage or with sharp
concrete edges, as shown in photos 12 and 13 (see the appendix).
The increase in the extent of the cracks is relatively small.
Even if it seems in bad conditions, the track can still be used for heavy‐duty applica‐
tions.

5.3.4

REPLACING THE RUBBER TRACKS

DANGER
PERICOLO
The grease contained in the hydraulic track is under pressure.
For this reason, do not loosen the grease valve 1 more than one turn; if the valve is
too loose, the grease may be released due to pressure, placing the operator at risk.
Never loosen the grease nipple 2.
When gravel or mud gets stuck between the cogwheel and the links of the track,
remove it before loosening the track.
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Removing the rubber track

2

1. Stop the machine on firm and level
ground, lift it and support it securely
and safely.

1

2. To loosen the track, slowly unscrew
valve 1 anticlockwise, giving it no more
than one turn. One turn of valve 1 is suf‐
ficient to loosen the track.
5

3. If the grease does not start to be drained,
slowly rotate the track.
52

02

02

BH

19

4. Insert 3 steel tubes (4) into the track, in
the space between the rollers. Turn the
sprocket in reverse (5) so that the steel
tubes move with the track and are cau‐
ght in the idler roller.
Exert lateral force (6) to slide the track
and lift it up from the idler roller.

4

6

DANGER
PERICOLO
Installing the rubber track
1. Before assembling the tracks, make sure that the lifted machine does not repre‐
sent a danger and that the working conditions are safe.
2. Make sure that the grease contained in the hydraulic cylinder has been released.
3. Mesh the links of the track with the cogwheel and position the other end of the
track on the idler roller.
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4. Turn the sprocket (7) in reverse, pushing
the bottom of the track inside the chassis
(8).
5. Using a steel tube, position the track and
turn the sprocket again.

7

52

02
02

BH

19

6. Make sure that the links of the track are
correctly meshed on the cogwheel and the
idler roller.
8

7. Adjust the tension of the track (see para‐
graph 5.4.2 ‐ Operations for loosening/tighte‐
ning the track).
8. Rest the tracked undercarriage on the ground.

5.4 CHECKING THE TIGHTNESS OF NUTS AND BOLTS
The parts and the nuts and bolts that may become loose must be checked based on
the use of the forklift.
Pay special care to the components of the chassis, such as the idler rollers, travel
reduction gears, sprockets and guide rollers. Check tightness as per the fol‐
lowing table.
Thread diameter
mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30

38

Distance between
idler roller and
sprocket
mm
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5

kgm

1,3
3,2
6,5
11
17,5
27
37
53
73
92
135
184

± 0,15
± 0,3
± 0,6
± 1
± 2
± 3
± 4
± 6
± 8
± 10
± 15
± 20

MUTP2000171893021216

O P E R AT I O N

5.5

AND MAINTENANCE MANUAL

TP2000

STORING THE MACHINE

1. Inspect the machine. Repair any worn or damaged parts. Install new parts
where necessary.
2. Clean the filtering elements of the air filter.
3. Lubricate all the greasing points.
4. Place the tracks on stable blocks. Lubricate the pins of the track links with oil
(except for rubber tracks).
5. Wash the machine.
6. To prevent rust, paint the parts where required.
7. Store the machine in a dry and protected place. If stored outdoors, cover with a
tarpaulin.
Using the machine after storage
WARNING: only start the engine in a well‐ventilated place.
1.
2.
3.
4.

Fill the fuel tank. Check all the fluid levels.
Start the engine and run at medium revs for a few minutes before starting work.
Operate all the hydraulic parts various times.
Carefully check the entire system before operating the machine with a full load.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

6.1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

TP2000

UNDERCARRIAGE
Track width ................................................................................................................250 mm
Support rollers per side ........................................................................................................5
Travel speed......................................................................................................1,5 ‐ 2,2 km/h
OPERATING WEIGHT
Operating weight excluding operator (fixed undercarriage) ................................845 kg
PERFORMANCE
Gradeability ..........................................................................................................20° (36,4%)
Capacity ......................................................................................................................2000 kg
Max distance from the centre of gravity allowed ................................................500 mm
Max lifting height............................................................................ ..........................300 mm
Sound power level at operator’s ear ....................................................................86 dB (A)
Measured sound power level ..............................................................................102 dB (A)
Vibrations transmitted to the operatorʹs hand/arm system during
normal off‐road use of the machine (HAV) ..................................................Aw 1,75 m/s2
Vibrations transmitted to the operatorʹs body as a whole during
normal off‐road use of the machine (WBV)..................................................Aw 1,13 m/s2
STANDARD FEATURES
‐ Second travel speed
‐ Non‐slip platform
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6.2 HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM
6.2.1 KEY TO THE HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM

1
2
3
4

42

‐
‐
‐ Drain filter
‐ Distributor HC‐D9/5

5
6
7
8

‐
‐
‐
‐

Reduction gear, L track
Swing cylinders
Reduction gear, R track
Lifting cylinder
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APPENDIX

PHOTO NO. 1
CUT STEEL WIRES

PHOTO NO. 2
ABRASION AND
BREAKAGE OF THE
STEEL CORES

PHOTO NO. 3
SEPARATION OF THE
STEEL CORE

MUTP2000171893021216

43

O P E R AT I O N

TP2000

AND MAINTENANCE MANUAL

PHOTO NO. 4
BREAKAGE OF THE
TRACK PATTERN CAU‐
SED BY BENDING STRESS
(CURVING) ON THE RUB‐
BER

PHOTO NO. 5
BREAKAGE ON THE OUT‐
SIDE PART OF THE RUB‐
BER UNDER THE EDGE OF
THE STEEL CORE

PHOTO NO. 6
BREAKAGE ON THE INSI‐
DE PART OF THE RUBBER
ON THE SIDE OF THE
STEEL CORE
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PHOTO NO. 7
ABRASION OF THE
TRACK PATTERN

PHOTO NO. 8
ABRASION OF THE RUB‐
BER DUE TO THE GUIDE
WHEELS (INITIAL
STAGE)

PHOTO NO. 9
ABRASION OF THE RUB‐
BER DUE TO THE GUIDE
WHEELS (FINAL STAGE)
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PHOTO NO. 10
CUTS DUE TO SHARP
MATERIAL ON THE OUT‐
SIDE PART OF THE RUB‐
BER

PHOTO NO. 11
BREAKAGE AND ABRA‐
SION ON THE OUTSIDE
PART OF THE RUBBER
CAUSED BY HARD
GROUND

PHOTO NO. 12
CUT ON THE INSIDE
EDGE OF THE RUBBER
DUE TO SHARP MATE‐
RIALS OR HARD, SHARP
EDGES
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PHOTO NO. 13
BREAKAGE OF THE INSI‐
DE PART OF THE RUB‐
BER CAUSED BY CON‐
TACT WITH THE
UNDERCARRIAGE
CHASSIS
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Een nieuwe HATZ dieselmotor gaat voor U werken
Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door de producent van de
machine is ingebouwd en getest, bestemd. ieder ander gebruik kan schade aan o.a. de machine of
motor veroorzaken. Voor de hieruit onstaane gevaren en risico’s kan HATZ geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Deze aansprakelijkheid ligt bij de gebruiker of bediener.
Bij een verantwoord gebruik van de motor hoort ook het uitvoeren van het periodiek onderhoud en
reparaties op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Het nalaten of niet volledig uitvoeren
hiervan leidt tot motorschade.
Lees, vóór de eerste start, deze handleiding door. Daarmee voorkomt U onnodige ongevallen. Bovendien zal het doorlezen van de handleiding U helpen de motor op de juiste manier te bedienen, te
onderhouden en daardoor langdurig inzetbaar te houden.
Geef deze handleiding aan iedere gebruiker of bediener ter inzage en aan de volgende eigenaar van de
motor als deze, of de machine verkocht wordt.

Om U met raad en daad ter zijde te staan, heeft HATZ een wereldwijde HATZ service organisatie opgebouwd. De dichtstbijzijnde HATZ vestiging vindt U in het bijgaande service-adressen boekje.

Gebruik alleen originele HATZ onderdelen. Alleen deze onderdelen voldoen aan de fabrieksspecificaties en kwaliteit. De bestelnummers kunt U vinden in het bijgaande onderdelenboekje. Let daarbij op
de onderdelen- en pakkingsets van tabel M00.
Veranderingen voorbehouden.
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Dit symbool staat voor belangrijke aanwijzingen betreffende de veiligheid.
Let hier goed op om mens en materieel niet aan gevaren bloot te stellen.
Altijd geldt de wetgeving voor het land waarin de motor gebruikt wordt.
2

1.

Belangrijke tips voor het veilig bedienen van de motor

HATZ dieselmotoren zijn economisch, robuust, hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar. De fabrikant van het produkt waarvan de motor een deel geworden is, zal eventuele voorschriften ter beveiliging van zijn produkt naleven. De motor is een deel van zijn produkt.
Desondanks ter aanvulling enige aanwijzingen tot een nog betere beveiliging.
Al naar gelang de toepassingen en de inbouw van de motor kan het voor de fabrikant en de bediener
nodig zijn om beveiligingen aan te bouwen om ongelukken bij ondeskundig gebruik te voorkomen.
B.V.:
– Onderdelen van het uitlaatsysteem almede de buitenkant van de motor worden tijdens het gebruik
vanzelfsprekend heet, en mogen tijdens het gebruik en het afkoelen na het gebruik niet aangeraakt
worden.
– Verkeerde bedrading resp. verkeerde bediening van de elektrische inrichting kan „vonken“ veroorzaken en moet worden vermeden.
– Draaiende delen moeten na inbouw van de motor in installaties tegen aanraking beschermd
worden.
Voor aandrijving van ventilatoren en dynamo’s kunnen door HATZ beveiligingen geleverd worden.
– Het is noodzakelijk voor het starten van de motor de juiste startprocedure uit de handleiding te
bestuderen, en de instructies goed op te volgen, in het bijzonder bij motoren met slingerstart.
– Vóór de start kontroleren, of alle beveiligingen aangebracht zijn.
– De motor mag alleen door personen bediend, onderhouden en gerepareerd worden, die daartoe
geschoold zijn.
– Mechanische startinrichtingen dienen niet door kinderen of minder krachtige personen bediend te
worden.
– De voordelen van veiligheidslingers zijn alleen dan werkzaam wanneer het gebruik ervan volgens
voorschrift, vermeld in deze handleiding, uitgevoerd wordt.
– Aanzetslinger en startsleutels tegen onbevoegd gebruik beschermen.
– Laat de motor nooit in een afgesloten, of slecht geventileerde ruimte lopen.
Uitlaatgas niet inademen! Kans op vergiftiging!
– Brandstoffen en Smeermiddelen kunnen giftige bestanddelen bevatten. Zie hiervoor de voorschriften van de producent hiervan.

3

Belangrijke tips voor het veilig bedienen van de motor
– Schoonmaak- onderhoud- en reparatiewerkzaamheden alleen bij afgezette motor uitvoeren.
– Tanken alleen bij afgezette motor.
Bij open vuur of vonken of tijdens het roken nooit tanken, of brandstof overgieten of morsen.
– Benzine, kerosine, en andere lichtontvlambare stoffen uit de buurt van de motor houden omdat
de uitlaat tijdens het lopen van de motor erg warm wordt.
– Bij werkzaamheden aan een draaiende motor alléén goed passende kleding dragen.
Draag geen halskettingen, armbanden of anderszins wat tegen bewegende (motor)onderdelen
aan kunnen komen, of zich hier omheen wikkelen.
– Let op de op de motor aangebrachte instructie- en waarschuwingsstickers en zorg dat deze in
leesbare toestand zijn. Indien de stickers ontbreken of niet meer leesbaar zijn, bestel dan nieuwe
bij uw Hatz dealer.
– Voor iedere ondeskundige wijziging aan de motor en daaruit voortvloeiende schade kunnen
wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
Alleen regelmatig onderhoud, overeenkomstig de aanwijzigingen in de handleiding, garanderen
een betrouwbare inzet van de motor.
In twijfelgevallen, vóór het in bedrijf nemen, kontakt opnemen met de dichtsbijzijnde
„HATZ“-vestiging.
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2.

Beschrijving

Motor 1D41 • 1D50 • 1D81 • 1D90 S / Z

2391 / 12

2391 / 7

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Koelluchttoevoer
Luchtfilter
Dekompressiehefboom
Stophefboom
Koelluchtafvoer
Geluiddemper
Steun aanzetslinger
Cilinderkopdeksel
Doseerinrichting voor koudstart
Hijsbeugel

5

Tankdop
Olieaftapstop
Olieaftapstop
Toerenverstelhefboom
Olievulopening met peilstok
Brandstoffilter
Smeeroliefilter
Typeplaatje
Tankaftap
Toevoer verbrandingslucht

Beschrijving
Geïsoleerde uitvoering motor 1D41C • 1D81C • 1D90 C

2392 / 1

2392 / 4
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Zijdekse
Dekompressiehefboom
Doseerinrichting voor Koudstart
Luchttoevoer
Smeeroliefilter
Inspectieluik
Beplating
Opening aanzetslinger
Hijsbeugel

6

Geluiddemper
Luchtafvoer
Centrale stekker + aansluiting accu
Stophefboom
Toerenverstelhefboom
Olieaftapstop
Olievulopening met peilstok
Typeplaatje

3.

Algemene beschrijving

3.1.

Technische gegevens

Type

1D41.

1D50.

1D81.

1D90.

Uitvoering

S, Z, C

S, Z

S, Z, C

S, Z, C

Soort

Luchtgekoelde viertakt dieselmotor

Inspuitssysteem

directe inspuiting

Aantal cilinders

1

1

1

1

Boring/slag

mm

90 / 65

97 / 70

100 / 85

104 / 85

Slagvolume

cm³

413

517

667

722

Inhoud motorblok zonder filter
met filter

ca. ltr.
ca. ltr.

1,1
1,2 1)

1,4
1,5 1)

1,8
1,9 1)

1,8 1)
1,9 1)

Verschil tussen max - min

ca. ltr.

0,4 1)

0,5 1)

0,9 1)

0,9 1)

Smeerolieverbruik
(na de inlopperiode)
Smeeroliedruk
Olietemperatuur 100 ± 20 °C

1)

1)

1)

ca.

1% van het
brandstofverbruik bij vollast

bar

bij 850 min-1 min. 0,6

Draairichting op het
vliegwiel gezien

tegen de klok in

Klepspeling (10 - 30 °C)
Inlaat
Uitlaat

mm
mm

0,20
0,20

0,10
0,20

0,10
0,20

0,30
0,30

Max. toelaatbare helling
in alle richtingen

max.

30° 2)

30° 2)

30° 2)

30° 2)

Massa (incl. tank, luchtfilter, uitlaat
en electrostartinrichting)
Uitvoering S
Uitvoering Z
Uitvoering C

ca. kg
ca. kg
ca. kg

75
77
96,5

76
78
–

89
91
121

90
92
122

Uitvoering S: Standaard motor, 50% primaire massakrachtencompensatie
Z: Standaard motor, 100% primaire massakrachtencompensatie
C: Geluidgedempte motor, 100% primaire masskrachtencompensatie
1)

Deze waarden zijn een indicatie. Maatgevend is de max. markering op de oliepeilstok.

2) Overschrijding

van deze waardes leidt tot schade aan de motor.

7

3.2.

Transport

3.4.

Het hijsoog is alleen geschikt voor
transport van de motor met alle door
„HATZ“ leverbare extra componenten. Het
hijsoog is niet geschikt voor het ophijsen van
komplete machines (zie 2).

3.3.

Belasting van de motor

Het gebruik van de motor waarbij gedurende
langere tijd geen belasting wordt afgenomen kan
op het lopen van de motor een negatieve invloed
hebben.
Wij bevelen daarom aan om als minimale motorbelasting 15 % aan te houden. Na zulk laagbelast gebruik is het beter de motor voor het stopzetten nog gedurende een korte tijd behoorlijk
zwaar te belasten.

Het inbouwen

De „Leidraad voor motorkeuze en inbouw“ bevat
alle noodzakelijke aanwijzingen voor het geval
dat de door U gekozen motor nog nooit in een
dergelijke machine ingebouwd werd.
Deze leidraad is bij Uw dichtstbijzijnde HATZ vertegenwoordiging verkrijgbaar.

3.5.

Typeplaatje
+CO KG
MOTORENFABRIK HATZGMBH
D-94099 RUHSTORF

TYP

START

STOP

+

F<
– 10 N
<
M – 0.35 Nm

KENNZ.

MOTOR / FABRIK NO.

ABE /AUSF.

MIN-1

PV

NH

CM 3

F<
– 120 N
<
M – 12.6 Nm
70°

MADE IN GERMANY

4

Het typeplaatje bevindt zich op het motorblok
resp. op de geluidsgedempte omkasting
(hfdst. 2) en toont de volgende gegevens van de
motor.

3

Bij de toerenverstelhefboom en stophefboom dienen de toelaatbare krachten en momenten niet overschreden te worden. Het overschrijden leidt tot beschadiging
van de inwendige aanslagen en de regulateur.

➀ Type
➁ Kenteken bij een in specifieke uitvoering
gebouwde motor.
➂ Motornummer
➃ Maximaal ingesteld motortoerental
Zorg als U met vragen heeft of onderdelen wilt
bestellen dat U deze gegevens bij de hand heeft.
(zie ook het onderdelenboekje, blz. 1)

8

Bij het vullen van smeerolie resp. bij kontrole
oliestand dient de motor horizontaal te staan.

4.

Bediening

4.1.

Voorbereiding voor de eerste start

Alle motoren worden zonder brandstof en
smeerolie geleverd.

4.1.1. Smeerolie
Geschikt zijn alle merkolieën die tenminste aan
de volgende specificaties voldoen:
ACEA - B2 / E2 of hoogwaardiger
API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4 of
hoogwaardiger

1

Indien motorolie van een mindere kwaliteit toegepast wordt dient het olieverversinterval tot
150 bedrijfsuren teruggebracht te worden.

6

– Peilstok „1“ uitnemen en smeerolie bijvullen
tot „max“ markering op de peilstok
(hoofdstuk 3.1).

Viscositeit

50

10

32

0

14

-10

-4

-20

-22

-30

-40

-40

40

20

30

68

4.1.2. Oliebadluchtfilter
15W/40

30

10W/40

40

86

10W/30

50

104

10W

122

OIL: SAE...

5W/40

°C

5W/30

°F

2

5

Kies smeerolie met een voor de temperatuur bij
koudstartcondities aanbevolen viscositieit.

3

1

2393 / 6

7

– Onderbak demonteren en tot markering „1“
met smeerolie vullen.
– Onderbak monteren en daarbij de dichtring
controleren op de juiste positie „2“ als ook de
juiste positie van de klemmen „3“.
9

4.1.3. Brandstof
Alleen bij stilstaande motor brandstof
bijvullen.
Tank nooit in de buurt van vonken of open
vuur, niet roken tijdens het tanken. Alleen
schone brandstof en schone trechter/jerrycan
gebruiken. Morsen van brandstof dient voorkomen te worden.
Alle dieselolie die aan één van de onderstaande
eisen voldoen, kunnen toegepast worden.
EN 590 of
BS 2869 A1 / A2 of
ASTM D 975 - 1D / 2D

2287 / 11

9

– Als er geen brandstoftank op de motor opgebouwd is, of de tank ligt lager dan de motor,
pomp dan met de handbiening van de opvoerpomp met zo lang tot de brandstof hoorbaar
via de retourleiding weer naar de tank terugloopt.

1

2286 / 2

8

– Vul de tank helemaal vol, voor de eerste start
of bij geheel leeggedraaide tank, met dieselolie.
De ontluchting van het systeem geschiedt, bij
boven de brandstofpomp gemonteerde tank,
automatisch.

2292 / 4

10

– Bij geheel geïsoleerde motoren manchet „1“
naar de zijkant drukken.
Na het vóórpompen manchet weer op normale
plaats brengen zodat het geheel goed afgedicht wordt.

10

Bij lage temperaturen tijdig petroleum met de
dieselolie vermengen.
Laagste omgevings- Percentage petroleum
temperatuur bij het
zomerwinterstarten in °C
brandstof
brandstof
0
–10
–15
–20

tot
tot
tot
tot

–10
–15
–20
–30

20 %
30 %
50 %
–

–
–
20 %
50 %

1

4.1.4. Mechanische oliedrukbewaking
(niet in standaard uitvoering)

11

– Bij aktivering hefboom „1“ circa 15 sec. indrukken.

Een aktivering van de mechanische oliedrukbewaking is nodig wanneer:
• voor de eerste keer de brandstoftank gevuld
wordt of bij een lege brandstoftank.
• automatisch afgeslagen motor door onvoldoende smeerolie.
• na het tornen van de motor voor het starten
bij lage omgevingstemperatuur.
(zie hoofdstuk 4.2.4.)
• na het vervangen van de brandstoffilter,
hoofdst. 5.4.1.
– Vul de brandstoftank. (zie hoofdstuk 4.1.3.)
– Controleer het smeeroliepeil. (Hoofdst. 5.2.1.)

1
2392 / 12

12

– Bij geïsoleerde motoren Stift „1“ circa 15 sec.
indrukken.
– Bij motoren met opvoerpomp gelijktijdig enige
malen met de hand doorpompen.
(Afb. 9 en 10)
– Motorbeplating weer aanbrengen.
Afdichting beplating kontroleren.

11

050 145 00

L3 / 250

13

14

Deze aanwijzingen over de bediening van de mechanische oliedrukbewaking zijn als pictogramsticker ook op de motor aangebracht.

Nooit startspray’s gebruiken.

N.B.
Ondanks deze oliedrukbeveiliging dient na
iedere 8 tot 15 bedrijfsuren het oliepeil gekontroleerd te worden, Hoofdst. 5.2.1.

4.2.

4.2.1. Voorbereidingen voor de start
– Motor, indien mogelijk, van de machine waar
deze is opgebouwd loskoppelen. Schakel de
machine op onbelast.

Starten

START

Laat de motor nooit in een afgesloten,
of siecht geventileerde ruimte lopen.
Vergiftigingsgevaar !
Vóór het starten kontroleren dat niemand zich
in het gevarengebied van de motor resp. machine bevindt. Kontroleren of alle beveiligingen bevestigd zijn.

STOP
2
START
1

Aanzetslinger in juiste stand aanbrengen.
Afgebroken handvaten, versleten startpennen
enz. vervangen.
Lager tussen aanzetslinger en steun licht invetten.

STOP
2396 / 3

15

– Zet de toerentalverstelhefboom „1“ in de stand
START of in de middenpositie tussen de
START- en STOP stand in. In het laatste geval
rookt de motor minder kort na het starten.
– Let er op dat de stophefboom „2“, indien gemonteerd, in de stand START staat.
12

1

5x
0
050 252 00.874

2283 / 4

16

18

Als de dekompressiehefboom tot aan de aanslag
„1“ gedraaid is, duurt het vijf omwentelingen
voordat de motor weer kompressie maakt en
aan kan slaan.

4.2.2. Het starten
1

Voorbereiding voor de start,
zie hoofdstuk. 4.2.1.

0

2292 / 6

17

– Dekompressiehefboom tot aan aanslag „1“
draaien. In deze stand is automatische dekompressie geheel ingeschakeld (Afb. 16 en 17).

19

Voor juiste startpositie t.o.v. de motor,
zie Afb. 19.

13

– Aanzetslinger met beide handen vastpakken en
met toenemende snelheid draaien. Wanneer de
dekompressiehefboom stand „0“ bereikt heeft,
moet de hoogst mogelijke snelheid bereikt
zijn. Zodra de motor start, aanzetslinger uit de
slingersteun nemen.

3

– Treedt tijdens het starten door onvoldoende
krachtig slingeren een terugslag op, waarbij de
motor onder bepaalde omstandigheden in
tegengestelde draairichting kan aanslaan, laat
dan de startslinger onmiddelijk los en stop de
motor. (zie hoofdstuk 4.3.)

2

1

2395 / 4

Gevaar door meedraaiende
startslinger.

20

– Handgreep „1“ altijd met beide handen beetpakken.

– Wacht tot de motor volledig tot stilstand is
gekomen, en begin dan met een nieuwe startprocedure.

– Aanzetslinger eerst langzaam draaien totdat
pal ingrijpt. Daarna met toenemende snelheid
draaien. Wanneer dekompressiehefboom
stand 0 bereikt heeft, moet de hoogste snelheidbereikt zijn. Zodra de motor start, aanzetslinger verwijderen.

Veiligheid
Meer veiligheid bij het handstarten wordt verkregen bij toepassing van een „HATZ“ veiligheidsslinger.

De kracht tussen motor en aanzetslinger moet tijdens het starten voortdurend aanwezig zijn en mag niet onderbroken
worden.
M.a.w. handgreep goed vasthouden en met
kracht doordraaien.

4.2.3. Starten met veiligheidsslinger
(Niet in standaard uitvoering)
Voorbereiding voor de start, zie hoofdstuk 4.2.1.
– Ga in de goede positie t.o.v. de motor staan.
(Afb. 19)

Treedt tijdens het starten door onvoldoende
krachtig aanslingeren een terugslag op, dan
wordt de verbinding tussen de klauw „3“ en de
wang „2“ van de slinger automatisch uitgehaakt.
(zie afb. 20)
– Als na een terugslag de motor in tegengestelde draairichting aanslaat (er komt dan rook uit
het luchtfilter), laat dan de veiligheidsslinger
onmiddelijk los en zet de motor stop.
(zie hoofdstuk 4.3.)
– Wacht tot de motor volledig tot stilstand is
gekomen en begin dan met een nieuwe startprocedure.
14

4.2.4. Start bij koude
Bij temperaturen onder –5 °C, motor eerst, als
volgt, rondtornen.
– Zet de toerenverstelhefboom in de startstand
(Afb. 15).
– Dekompressiehefboom vóór aanslag stand „1“
zetten (Afb. 16 en 17).
Automatische dekompressie nu uitgeschakeld.
– Motor d.m.v. aanzetslinger zo lang in gedekomprimeerde stand ronddraaien totdat het
ronddraaien merkbaar lichter gaat (ca. 10-20
omwentelingen).

2392 / 9

22

– Als de motor is voorzien van een mechanische
oliedrukbeveiliging druk dan hefboom „1“
resp. stift „1“ gedurende 15 seconden in.
(zie afb. 11 en 12)

– Ontdoe de omgeving van doseerinrichting van
vuil en open de dop (Afb. 21 en 22).
– Vul de doseerinrichting met dunne smeerolie.
Doe de dop weer op de doseerinrichting en
druk deze tot de aanslag in.
– Vul de doseerinrichting nogmaals en doe de
dop er weer op en druk deze weer in tot de
aanslag.
– De decompressiehefboom tot aanslag „1“
draaien (Afb. 16 en 17).
– Motor nu direkt starten.
(zie hoofdstuk 4.2.1. / 4.2.2. / 4.2.3.)

2283 / 8

21

15

– Het temperatuurcontrolelampje „4“ (optioneel)
gaat branden zodra de cilinderkoptemperatuur
te hoog wordt.
De motor moet dan direct stop gezet worden
om na te gaan wat de oorzaak hiervan is en
deze te verhelpen. Hfdst. 6.

4.2.5. Starten d.m.v. elektrische
startinrichting
Voorbereiding voor de start, zie hoofdstuk 4.2.1.
– De dekompressiehefboom blijft in positie „0“
staan.

– Voor iedere nieuwe startpoging de contactsleutel in positie 0 terugdraaien.
De instartbeveiliging in het contactslot voorkomt dat bij lopende motor het contactslot opnieuw in positie 2 gedraaid kan worden en de
startmotor in de draaiende motor inslaat en
daarmee beschadigd wordt.

Startprocedure

1
2

Nooit in een nog draaiende motor starten. Gevaar voor tandbreuk bij starterkrans of startmotor

3
4

Belangrijk !
Indien de motor is voorzien van een startmotorbeveiligingsmodule moet na een mislukte startpoging, of na het stop zetten van de motor het
contactslot minstens 8 seconden in positie 0
staan om de mogelijkheid van een nieuwe startpoging vrij te geven.

5
23

– Contactsleutel tot de aanslag in het slot
steken en naar positie I draaien.
– Het laadstroomcontrole- „2“ en oliedruklampje
„3“ gaan nu branden.

Voorgloeiïnstallatie met gloeitijdautomaat (optie)

– Contactsleutel doordraaien naar stand II.

Bei temperaturen onder 0°C gaat het voorgloeicontrolelampje „5“ branden. (Afb. 23)

– Zodra de motor aangeslagen is de sleutel loslaten.
De contactsleutel moet zelf in positie I terugspringen en gedurende de loop van de motor
in deze stand blijven staan.
Het laadstroomcontrole- en oliedruklampje
moeten direct na het aanslaan van de motor
uitgaan.
Het controlelampje „1“ gaat branden en geeft
daarmee aan dat de motor loopt.

– Na het doven hiervan kan de motor direct
gestart worden.

– Indien de motor niet goed loopt deze direct
stop zetten en de storing localiseren en verhelpen (Hoofdst. 6)
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Elektrische uitschakelautomaat (optie)
Dit model is te herkennen aan het kort oplichten
van de controlelampjes nadat het contactslot in
stand 1 gezet (Afb. 23)
Belangrijk !
Als de Motor na het aanslaan direct weer af slaat
of tijdens het bedrijf zelfstandig af slaat, kan dat
een indicatie zijn dat de beveiliging reageert op
een stoorsignaal vanuit de motorbeveiliging. Dit
is dan aan het oplichten van het desbetreffende
controlelampje te herkennen, (Afb. 23, pos 2-4).
Na het stoppen van de motor blijft dit controlelampje nog ca. 12 seconden branden.
Daarna schakelt de electrische installatie automatisch af.
Als het contactslot in stand 0 terug gezet
wordt en daarna direct weer in stand 1 gedraaid
gaat het betreffende controlelampje opnieuw
branden.
Voor verdere startpogingen eerst onderzoeken wat er aan de hand is aan de hand van
Hfdst. 6. „storingen“.
Het controlelampje gaat bij de volgende start uit.
Ondanks automatische stopinrichting elke
8 tot 15 draaiuren oliepeil kontroleren,
Hoofdst. 5.2.1.
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4.3.

Electrische installatie

Stoppen van de motor

Motor nooit d.m.v. dekompressiehefboom stoppen. Na gebruik van de
motor de Startslinger en de kontaktsleutel opbergen zodat de motor niet door onbevoegden
gestart kan worden.

1
2
3

START

4

STOP
2
START

5
25

1

Laadkontrolelampje „2“ en oliedruklampje „3“
branden.

STOP

– Kontaktsleutel in stand 0 zetten en uitnemen
kontrolelampjes moeten uit zijn.

2396 / 3
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Aanwijzing:
Motoren met elektrische uitschakelautomaat
(Hoofdst. 4.2.5.) kunnen door het terugdraaien
van de contactsleutel in de positie 0 stopgezet
worden.

– Toerenverstelling „1“ tot aanslag „stop“ terugstellen.
– Bij motoren met geblokkeerde stationair toerental. Na het terugstellen van toerenverstelling „1“, stophefboom „2“ in richting „stop“
draaien en zolang vasthouden totdat motor
stilstaat.
– Na het stoppen van de motor stophefboom „2“
loslaten en erop toezien dat genoemde hefboom weer in bedrijfsstand terugkeert.
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5.

Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden alleen bij stilstaande motor uitvoeren.
Voor de verwijdering van smeerolie, filters en reinigingsmiddelen dienen de geldende
wettelijke voorschriften in acht genomen te worden.
Aanzetslinger en kontaktsleutel buiten bereik van onbevoegden houden.
Bij motoren met elektrostart min-pool van de batterij demonteren.
Na beëindiging van onderhoudswerkzaamheden kontroleren of al het gereedschap verwijderd is
en alle beschermingen zijn aangebracht.
Vóór het starten dient men zich ervan te overtuigen, dat niemand zich in de gevarenzône van de
machine bevindt.

5.1.

8-15

Onderhoudsoverzicht
Hoofstuk

Onderhoudsinterval

Onderhoudswerkzaamheden

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Alle 8 – 15 uur
resp. dagelijks vóór
het starten

Oliepeil kontroleren.
Aanzuigomgeving Luchtfilter kontroleren.
Luchtfiltervervuilingsindicator controleren.
Omgeving aanzuigopeningen koellucht
controleren.
Water afscheider controleren.
Reservoir oliebadluchtfilter op correct olieniveau en
vervuiling controleren en eventueel vervuilde olie
verversen.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.4.1.

250

Alle 250 uur

Onderhoud oliebadluchtfilter.
Smeeroliefilter vervangen olie verversen.
Klepspeling kontroleren, zonodig instellen.
Koellucht toe- en afvoer reinigen.
Boutverbindungen kontroleren.
Zeef in uitlaatpijp schoonmaken.

500

Alle 500 uur

Brandstoffilter vervangen.
Droog luchtfilter kontroleren, reinigen,
zonodig vervangen.
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5.2.4.
5.2.5.
4.1.2.
5.3.1.

5.4.2.

26

Bij nieuwe- resp. gereviseerde motoren na 25
uur in beginsel

Het afgebeelde onderhoudsschema wordt met
elke motor meegeleverd. Deze sticker dient op
een goed zichtbare plaats op de motor, of de
machine waarop de motor gemonteerd is, opgeplakt te worden.
De onderhoudsintervallen uit het onderhoudsschema in dit hoofdstuk zijn in ieder geval doorslaggevend.

– olie verversen en smeeroliefilter vervangen,
hoofdstuk 5.3.2.
– klepspeling kontroleren zonodig instellen,
hoofdstuk 5.3.3.
– boutverbindingen kontroleren,
hoofdstuk 5.3.5.
Cilinderkopbouten niet natrekken.
Bij geringe inzet, onafhankelijk van het aantal
draaiuren, één maal per jaar olie verversen en
smeeroliefilter vervangen.
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5.2.

Onderhoud na 8-15 uur

5.2.1. Oliepeil kontroleren
Bij oliepeilkontrole moet de motor horizontaal
staan en niet in bedrijf zijn.
– Maak de omgeving van de oliepeilstok schoon.

1

2393 / 10
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– Controleer of de openingen „1“ van de cycloon
voorafscheider, indien gemonteerd, vrij zijn
om het stof af te voeren. Reinig deze openingen zonodig.

27

– Oliestand op de peilstok kontroleren en
zonodig tot aan max markering bijvullen
(Hoofdst. 4.1.1.).

5.2.2. Omgeving aanzuigopeningen
luchtfilter kontroleren
Indien het luchtfilter sterk vervuild is betekent
dat dat het luchtfilter frequenter geserviced moet
worden.
– Aanzuigopeningen -al naar gelang uitvoeringop grove vervuiling kontroleren, zonodig
schoonmaken (Hoofdst. 2).
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5.2.3. Luchtfilterbewaking

5.2.5. Waterafscheider kontroleren

(indien gemonteerd)

Afhankelijk van de brandstofkwaliteit en het al
dan niet zorgvuldig vullen van de brandstoftank,
dient regelmatig gekontroleerd te worden of zich
water in de brandstoftank bevindt.

– Laat de motor korte tijd op het hoogste
toerental draaien.

1
1
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30

Wanneer tijdens het opvoeren van het toerental
de rubberbalg van de luchtfilterbewaking samenknijpt en het groene veld „1“ verdwijnt, moet het
luchtfiltersysteem schoongemaakt worden
(Hoofdst. 5.4.2.).
Onder stoffige omstandigheden de stand van de
rubberbalg meerdere malen per dag kontroleren.

– Zeskantbout „1“ ca. 2-3 omwentelingen
oplossen.

5.2.4. Controle van de koelluchtstroom

– De daarbij uittredende brandstof in een doorzichtig reservoir (glas) opvangen.
Daar water zwaarder is dan dieselolie, zal eerst
het zich in de brandstof bevindende water uitlekken en daarna de dieselolie. Dit is aan een
duidelijke scheidingslijn vast te stellen.

Sterke vervuiling duidt er op dat de serviceintervallen verkort moeten worden.

– Lekt alleen nog brandstof uit de tank, dan kan
bout „1“ weer vastgedraaid worden.
Indien onder aan de tank een buitenliggende
waterafscheider is gemonteerd, controleer dan
dagelijks, gelijk bij het controleren van de
smeeroliestand in het carter of er geen water in
de waterafscheider gekomen is.
Eventueel water in de waterafscheider is herkenbaar door een heldere scheiding tussen brandstof en water.

– Controleer de delen die in de koelluchtstroom
liggen op grote vuildelen zoals bladeren,
stofophopingen etc. en reinig deze zonodig.
(Hoofdst. 2 en 5.3.4.)
– De temperatuurcontrolelamp „4“, indien gemonteerd, gaat branden indien de motor oververhit raakt. (zie Afb. 25)
Zet de motor in dat geval onmiddelijk stop !
(zie hoofdstuk 4.3. en 5.3.4.)
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5.3

Onderhoud na iedere 250 uur

5.3.1 Onderhoud oliebadluchtfilter

1
2396 / 9
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– Aftapstop „1“ openen en water in een daarvoor
bestemd reservoir aftappen.

2395 / 13
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– Wanneer aftapstop slecht toegankelijk is, kan
de stop uitgevoerd worden met een aftapslang.

Afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier verwerken, of naar een
opvangdepot brengen.
– Oliereservoir „1“ demonteren en schoonmaken.
– Tap vervuilde olie en sludge af en reinig het
oliereservoir.
– Regenkap „2“ demonteren en schoonmaken.
– Aanzuigleiding „3“ reinigen.
– Pakking kontroleren, zonodig vervangen.
– Oliereservoir tot markering met smeerolie
vullen en oliebadluchtfilter weer monteren.
(Hoofdst. 4.1.2.)
– Bij overmatige vervuiling van het filterpakket
dient ook het bovenste filterhuis als volgt
schoongemaakt te worden.
Bovenste filterhuis aan cilinderkop demonteren en in dieselolie uitspoelen.
– Dieselolie vóór montage laten uitlekken resp.
afdrogen.
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– Vervang bij beschadiging een oliebadluchtfilter.
Repareren door lassen of solderen kan het
filter beschadigen, wat tot een totale motorschade kan leiden.
Bij oneffenheden van de afdichting, scheuren
in filterhuis en/of ontbrekende filtervulling,
moet een nieuw filter gemonteerd worden.

– Sluitringen „1“ (met gewelfde zijde richting
zeskantmoer) monteren.
– Filter kompleteren en met smeerolie vullen.

5.3.2. Smeeroliefilter vervangen
en olie verversen

– Bovenste filterhuis, na vervanging van de
flenspakking, monteren.

Motor moet buiten bedrijf zijn en horizontaal
staan.
Tap de mototolie af als deze warm is. Zie voor
de aftapplug hoofdstuk 2.
Pas op voor verbranding, temperatuur
van de smeerolie kan 100 °C bedragen. Afgewerkte olie op een milieuvriendelijke
manier verwerken, of naar een opvangdepot
brengen.
– Aftapplug losdraaien en smeerolie zo volledig
mogelijk aftappen.
Bij geluidsgedempte motoren

33

– Bij de motoren 1D41 en 1D50 dient het
pakkingpakket volgens afb. 33 gemonteerd
te worden.

1

1
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Bij het losdraaien van de aftapplug „1“ kan in
plaats van de plug, de leiding losgedraaid worden. Daarom met steeksleutel leiding blokkeren .
– Aftapplug reinigen en met nieuwe dichtring
monteren.

34
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– O-ring „1“ controleren en zonodig vervangen.
(Afb. 36)
– Schroefdraad en O-ring van het oliefilterdeksel
met smeermiddel „K“ insmeren, zie hiervoor
het onderdelenboek.
– Smeerolie tot „max“ markering van de peilstok
vullen (Hoofdst. 4.1.1.).
– Motor starten, enige minuten laten lopen,
stoppen en oliepeil kontroleren, zonodig
bijvullen.

1

– Schroefdeksel van huis smeeroliefilter op
lekkage kontroleren.

2287 / 13
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– Smeeroliefilter (indien gemonteerd) verwisselen.

5.3.3. Klepspeling kontroleren
en instellen
– Dekompressiehefboom in stand „0“ zetten
(Afb. 16 + 17).
Motoren 1D41 C, 1D81 C und 1D90 C
Bovendeksel demonteren (Hoofdst. 2).
Dekompressiehefboom (alleen bij motoren met
handstart) wordt tegelijk met zijdeksel verwijderd.

1
37

2

– Reinig de tankzeef voorzichtig zodat het
metaalgaas niet verbuigt.
Afdichtbout afvegen of met perslucht schoonblazen.

0

Tijdens werkzaamheden met perslucht
veiligheidsbril dragen.
2393 / 15
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N.B.
Let op de juiste montage van het filterelement
(TOP), afb. 36.

– Demonteer het kleppendeksel „1“ inclusief
de pakking „2“. Vervang de pakking ten alle
tijden.
25

– Motor in draairichting draaien tot kompressieweerstand voelbaar is.

5.3.4. Koelluchtopeningen schoonmaken
Hiervoor moet de motor uitgeschakeld
en afgekoeld zijn.
– Verwijder de beplating voor de luchtgeleiding.

1

Droge vervuiling
– Alle luchtopeningen van cilinderkop, cilinder
en vliegwiel droog schoonmaken en met
perslucht uitblazen.

2

Tijdens werkzaamheden met perslucht
veiligheidsbril dragen.
Vochtige, resp. vette vervuiling door
olielekkage
– Batterij afklemmen, gehele bereik van de koelluchtopeningen met schoonmaakmiddel koud-reiniger, enz.- volgens voorschrift van de
fabrikant behandelen en daarna met harde waterstraal afspuiten.
Onderdelen van de elektrische installatie nooit
met een waterstraal of hogedrukreiniger afspuiten tijdens het schoon maken van de
motor.

3
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– Klepspeling tussen klep en tuimelaar
kontroleren d.m.v. voelermaat „1“.
(Hoofdstuk 3.1.)
– Bij verkeerde klepspeling zeskantmoer „2“
oplossen.
– Stelbout „3“ met schroevendraaier zo instellen
dat voelermaat „1“, na het vastdraaien van
zeskantmoer „2“ met nog net voelbare weerstand uitgetrokken kan worden.

– Oorzaak van olielekkage vaststellen en (laten)
repareren.
– Luchtgeleidingen weer monteren.

– Klepdeksel weer monteren en gelijkmatig vastdraaien.

De motor mag in geen geval gestart
worden wanneer de luchtgeleidingen
nog niet gemonteerd zijn.

– Monteer de luchtgeleidingsbeplating weer,
afhankelijk van de motorversie.

– Motor direkt na de montage enige tijd warm
laten draaien om roestvorming te vermijden.

– Motor starten en enige minuten laten draaien.
– Controleer de motor op lekkage.

26

5.3.5. Boutverbindingen kontroleren

5.4.

Onderhoud na 500 uur

Voor zover in het onderhoudsschema beschreven boutverbinding nazien op het vastgedraaid
zijn en zonodig natrekken.
Cilinderkopbouten niet natrekken.

5.4.1. Brandstoffilter vervangen
Het onderhoudsintervallen voor het brandstoffilter is afhankelijk van de kwaliteit van de brandstof en dient zonodig tot 250 uur verkort te
worden.
Bij werkzaamheden aan het brandstofsysteem: Geen open vuur, niet roken.
N.B.
Met zorg te werk gaan opdat geen vuil in de
brandstofleiding komt.
Vuildeeltjes in de brandstof kunnen het injectiesysteem beschadigen.

2396 / 3
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De afstelaanslagen aan de toerenverstelling en de brandstof-begrenzer zijn
met zegellak voorzien en mogen niet nagetrokken of versteld, dan wel vergedraaid worden.

1

5.3.6. Zeef in de uitlaatdemper reinigen
(indien gemonteerd)

42

– Brandstoftoevoerleidung voor en na de brandstoffilter afsluiten, zie pos. 1.
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– Roetaanslag op de zeef in de uitlaateindpijp
met een staalborstel verwijderen.
27

– Mechanische oliedrukcontrole (special uitrusting) activeren, hoofdst. 4.1.4.
– Motor proefdraaien, filter en leidingen op
lekkage kontroleren.

5.4.2. Onderhoud droog luchtfilter
Het is slechts noodzakelijk het filterelement te
reinigen als de vervuilingsindicator dat aaangeeft. Onafhankelijk hiervan is het noodzakelijk
na 500 bedrijfsuren het filterelement te vervangen.
43

– Bij geluidgedempte motoren zijdeksel demonteren (Hoofdst. 2).
Dekompressiehefboom (alleen bij motoren
met handstart) wordt tegelijk met zijdeksel
verwijderd.

– Brandstoffilter van de houder schroeven.

1

1

2

2
44

– Een daartoe geschikt reservoir onder het filter
zetten om lekkende brandstof op te vangen.
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– Brandstofleidingen „1“ aan beide zijden van
het filter „2“ loshalen en filter vervangen.

– Vleugelmoer „1“ losdraaien en met deksel „2“
verwijderen.

– Brandstoffilter alleen vernieuwen. Op juiste
stroomrichting -pijl- letten.
– Filter aan de houder bevestigen.
– Klem brandstoftoevoerleiding verwijderen, zonodig brandstof oppompen (Hoofdst. 4.1.3.).

28

1

1

3

2

2

4
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48

– Filterelement „1“ voorzichtig verwijderen.

– Moeren losdraaien en filterdeksel „1“ demonteren.

– Als de motor voorzien is van een luchtfiltervervuilingsindicator moet het terugslagkleprubber
„4“ op goede werking en schoonheid gecontroleerd worden.

– Filterpatroon voorzichtig verwijderen.

– Alle delen, uitgezonderd het patroon, reinigen.
Geluidsarme versie

1

Niet in de richting van de aanzuigpoort van de
motor spuiten.

2
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– Moer „1“ losdraaien en filterpot „2“ demonteren.
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Reiniging van het filterelement
Droge vervuiling

2281 / 5
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– Filterelement met droge perslucht van binnen
naar buiten schoonblazen tot er geen stof
meer uitkomt.
De druk van de perslucht mag niet meer dan
5 bar bedragen.
Tijdens werkzaamheden met perslucht
veiligheidsbril dragen.
– Controleer het patroon tegen het licht op slijtsporen of scheuren.
Let op !
Als het papier „2“ of de afdichtlippen „3“ van
het filterelement ook maar de geringste beschadiging vertonen vervang dan het filterelement (zie Afb. 46 en 48).
Bij vochtig of met olie vervuild filterelement.
– Vervang het element.
– Bouw het filter in omgekeerde volgorde
weer in.

30

6.

Storingen – Oorzaken – Opheffen

Storing

Mogelijke oorzaak

Verhelpen door

Hfdst.

Motor start niet of
niet direkt.
Is echter wel rond
te draaien

Toerenverstelhefboom staat op
stop.
Stophefboom staat op stop.

Hefboom in
startstand zetten.

4.2.

Geen brandstof aan de brandstof pomp.

Brandstof vullen.
Brandstofsysteem kontroleren.
Wanneer geen resultaat:
- Brandstofleiding naar motor.
- Brandstoffilter.
- Werking opvoerpomp
kontroleren.

Niet voldoende kompressie:
- Klepspeling niet juist.

Bij motoren met
mechanische oliedrukbeveiliging.

Bij lage
temperaturen.

Klepspeling kontroleren, zonodig
instellen.

4.1.3.
4.1.4.

5.4.1.
4.1.3.

5.3.3.

- Cilinder en/of zuigerveren versleten.

Zie werkplaatsboek.

Verstuiver werkt niet.

Zie werkplaatsboek.

Geen oliedruk.

Oliepeil kontroleren.

5.2.1.

Mechanische oliedrukbewaking
activeren.

4.1.4

Procedure koudstart doorlezen.
Voorgloei-installatie gebruiken.
(Optie)

Starttemperatuur te laag.

Koppeling niet uitgeschakeld.

Voorgloei-installatie defekt.
(Optie)
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Koppeling, indien aanwezig,
uitschakelen.

Zie werkplaatsboek.

4.2.4.
4.2.5.

Storing

Mogelijke oorzaak

Verhelpen door

Hfdst.

Bij lage
temperaturen.

Dieselolie uitgevlokt.

Kontroleren of aan brandstofpomp heldere dus geen troebele,
brandstof uitstroomt.
Bij troebele brandstof totale
motor opwarmen of gehele branstofsysteem aftappen en vervangen door juiste mengsel dieselolie-petroleum.

4.1.3.

Te laag starttoerental:
- Te dikke olie.

Smeerolie verversen met olie
met de juiste viscositeit.
Accu kontroleren, opladen, of
laten nakijken in een werkplaats.

- Accu leeg.

Startmotor schakelt niet in, resp.
motor draait niet.

Motor start, loopt
echter niet verder,
zodra startmotor
uitgeschakeld
wordt.

Storing in elektresch systeem.
- Accu en/of andere kabel verbindingen onjuist aangesloten.
- Kabelverbindingen los en/of
geoxideerd.
- Accu defekt en/of niet geladen.
- Startmotor defekt.
- Defekte relais, bewakingselementen, enz.

5.3.2.
7.

Elektrisch systeem kontoleren of
kontakt opnemen met „HATZ“
organisatie.

7.

Brandstoffilter verstopt.

Koppeling, wanneer mogelijk uitschakelen.
Brandstoffilter vervangen.

5.4.1.

Brandstoftoevoer onderbreken.

Brandstofsysteem kontroleren.

Stopsignaal van een beveiligingsschakelaar Stopt de motor
via de motorbeveiliging (optie)
- Geen oliedruk.
- Te hoge cilinderkoptemperatuur.
- Kapotte dynamo.

Oliepeil kontroleren.

5.2.1.

Koelluchtkanalen schoonmaken.
Zie werkplaatsboek.

5.3.4.

Motor nog gekoppeld.
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Malfunction

Possible causes

Remedial action

Chap.

Motor stopt tijdens
gebruik.

Brandstoftoevoer onderbroken.
- Tank leeg.

Tank vullen.

4.1.3.
4.1.4.
5.4.1.

- Brandstoffilter verstopt.
- Brandstofopvoerpomp defekt.
- Lucht in het brandstofsysteem.

Mechanische oliedrukbewaking
stopt de motor wegens te lage
oliedruk.

Indien uitgevoerd
Met electrische
uitschakelautomaat.

Motorvermogen
en toerental lopen
terug.

Filter vervangen.
Gehele brandstofsysteem kontroleren.
Brandstofsysteem op luchttoevoer controleren en ontluchtingsklep testen.
Oliepeil kontroleren.
Oliedrukbewaking activeren.

5.2.1.
4.1.4.

Mechanisch defekt.

HATZ organisatie inschakelen.

Stopsignaal van beveiligingsschakelaars voor:
- Te lage oliedruk.
- Te hoge cilinderkoptemperatuur.

Oliepeil kontroleren.

5.2.1.

Koelluchtkanalen schoonmaken.

5.3.4.

- Kapotte dynamo.

Zie werkplaatsboek

Brandstoftoevoer niet in orde.
- Tank leeg.

Tank vuulen.

- Brandstoffilter verstopt.

Filter vervangen.

- Tankbeluchting niet in orde.

Voor een goede beluchting
zorgen.

- Lekkage aansluiting brandstofleidingen.
- Lucht in het brandstofsysteem.

- Toerenverstelhefboom loopt
terug.
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Kontroleren.
Brandstofsysteem op luchttoevoer controleren en ontluchtingsklep testen.
Vastdraaien of blokkeren.

4.1.3.
4.1.4.
5.4.1.

Storing

Mogelijke oorzaak

Verhelpen door

Hfdst.

Motorvermogen en
toerental lopen
terug.
Uitlaat rookt zwart.

Luchtfilter verstopt.
Klepspeling niet juist.

Luchtfilter schoonmaken, zonodig vervangen.
Kleppen instellen.

5.3.1.
5.4.2.
5.3.3.

Verstuiver niet in orde.

Zie werkplaatsboek.

Te veel olie in motorblok.

Olie aftappen tot maximale
markering-peilstok.

5.3.2.

Slechte koeling:
- Door vervuiling.

Schoonmaken.

5.3.4.

- Niet goed gemonteerde, of
ontbrekende koelluchtgeleidingen.

Kontroleren op aanwezigheid en
afdichten.

Motor wordt zeer
heet.
Kontrolelampje
cilinderkoptemperatuur brandt.
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– Onderdelen van de elektrische installatie nooit
met een waterstraal of hogedrukreiniger afspuiten tijdens het schoon maken van de
motor.

7. Elektrische uitrusting
Accu’s kunnen explosieve gassen ontwikkelen, zorg dat deze uit de buurt
van open vuur, roken of vonkvorming gehouden worden. Bescherm ogen, huid en kleding
tegende bijtend accuzuur. Gemorst of weggelekt zuur direct met schoon water verdunnen
en afspoelen. Raadpleeg zonodig een arts.
Geen gereedschap op accu’s leggen.

– Bij laswerkzaamheden aan motor of machine
massakabel van lasaggregaat zo dicht mogelijk
bij het laswerk aanbrengen.
Accukabels verwijderen. Bij wissel / draaistroom generatoren spanningsregelaar afkoppelen.
De bijbehorende schakelschema’s worden bij
motoren met elektrische startinrichtingen altijd
meegeleverd.
Extra schakelschema’s kunnen, wanneer noodzakelijk, bijbesteld worden.
Hiervoor kontakt opnemen met de HATZ organisatie in uw omgeving.

Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie altijd de massa (–) pool van de accu losmaken.
– Plus (+) en min (–) pool aan accu niet verwisselen.
– Bij montage van de accu eerst (+) kabel monteren, daarna (–) kabel monteren.
Minpool aan massa = motor(voet).

Elektrische startinrichtingen, die niet volgens
„HATZ“ schakelschema’s uitgevoerd zijn, vallen
buiten verantwoording van HATZ.

– Bij demontage van de accu eerst (–) kabel demonteren, daarna (+) kabel demonteren.
– Kortsluitingen en massakontakten van
stroomvoerende kabels absoluut vermijden.

8. Conservering

– Bij storingen eerst kabelaansluitingen kontroleren.

engine can normaly be

Een nieuwe motor kan normaal tot 1 jaar opgeslagen worden.
Bij zeer hoge vochtigheid en bij opslag in de
buurt van de kust (zeelucht) geldt een tijdsduur
van een half jaar.
Voor opslag voor langere tijd kunt U kontakt opnemen met de HATZ organisatie.

– Defecte controlelampjes onmiddellijk
vervangen.
– Kontaktsleutel tijdens bedrijf niet verwijderen.
– Bij draaiende motor geen accukabels losmaken. Door optredende piekspanningen kunnen
electrische componenten defect raken.
– Bij noodstart met de hand de eventueel lege
accu aangesloten laten.
– Voor noodbedrijf zonder accu voor het starten
tevens de stekker naar de schakelkast losmaken.
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Onderhoudsbewijs
De garantie voor dit apparaat wordt enkel toegekend wanneer de voorgeschreven onderhoudswerken (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

