Bedieningshandleiding
Vertaling van de originele bedieningshandleiding

V$&863((' VXS 35-3

5760.003

V

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Innovatieve vacuüm-automatisering .............................................................................. 1
1

Veiligheidsinstructies ............................................................................................. 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.9
1.10

2

Classificatie van de veiligheidsinstructies ...................................................................... 5
Waarschuwingen .......................................................................................................... 6
Gebodstekens .............................................................................................................. 6
Algemene veiligheidsinstructies .................................................................................... 7
Reglementair gebruik .................................................................................................... 8
Eisen aan en aanwijzingen voor het installatie- en onderhoudspersoneel en de
operators .................................................................................................................... 10
Eisen aan de plaats van opstelling/werkplek ............................................................... 11
Eisen aan de plaats van opstelling .............................................................................. 11
Eisen aan de werkplek ................................................................................................ 12
Definitie van de gevarenzone ...................................................................................... 12
Emissies ..................................................................................................................... 13
Persoonlijke beschermingsuitrusting ........................................................................... 13

Productbeschrijving.............................................................................................. 14
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.7
2.10.8
2.10.9

Bestanddelen van de vacuüm-slangheffer Jumbo ....................................................... 14
Typeplaatje ................................................................................................................. 15
Bedieningseenheden (BE) .......................................................................................... 16
Hefslang ..................................................................................................................... 16
Vacuümgeneratoren ................................................................................................... 16
Uitschakeling van de perslucht bij toepassing van een ejector: .................................... 17
Draaimodule ............................................................................................................... 17
Toevoerslang/Persluchtslang ...................................................................................... 17
Lastopnamemiddelen/Vacuümgrijpers......................................................................... 18
Mechanische grijper .................................................................................................... 19
Toebehoren ................................................................................................................ 19
Stoffilter (STF) ............................................................................................................ 19
Motorbeveiligingsschakelaar (MSS) ............................................................................ 20
Drukreduceerventiel met afsluiter ................................................................................ 20
Draadloze afstandsbediening (SRC) ........................................................................... 20
Ventilatorconsole ........................................................................................................ 20
Blower Box (SBB) ....................................................................................................... 21
Opbergen resp. opslaan.............................................................................................. 21
Kraanophanging ......................................................................................................... 21
Vacuüm-regelklep (VRV) ............................................................................................ 21

3

Technische gegevens .......................................................................................... 22

4

Aanlevering, verpakking en transport.................................................................. 23
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.4

5

Aanlevering ................................................................................................................ 23
Omvang van de levering ............................................................................................. 23
Controle op volledigheid.............................................................................................. 23
Beschadigingen melden .............................................................................................. 23
Verpakking ................................................................................................................. 23
Transport .................................................................................................................... 23
Uitpakken van de vacuüm-slangheffer JUMBO uit de transportkrat of doos ................. 24

Installatie .............................................................................................................. 25

30.30.01.00174/06

NL | 3

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5

6

Aansluiten van de vacuüm-slangheffer Jumbo: aanbrengen van de slangen ............... 25
Vacuümgrijper monteren ............................................................................................. 26
Vacuümgenerator installeren ...................................................................................... 27
Vacuümpomp ............................................................................................................. 27
Ejector ........................................................................................................................ 28
Hefslang inkorten ........................................................................................................ 29
Test ............................................................................................................................ 30

Gebruik en werking .............................................................................................. 31
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.6
6.7
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.9
6.10
6.11

Algemene veiligheidsinstructies m.b.t. het gebruik....................................................... 31
Wat te doen in noodgevallen ....................................................................................... 33
Beschrijving van de werking ........................................................................................ 33
Toestel in- en uitschakelen.......................................................................................... 34
Bij elektrische vacuümopwekking ................................................................................ 34
Bij pneumatische vacuümopwekking ........................................................................... 34
Dynamiek van de slangheffer instellen ........................................................................ 35
Geïntegreerde snelwisseladapter - vacuümgrijper uitwisselen ..................................... 35
Zweeftoestand instellen .............................................................................................. 36
Lasten heffen, laten dalen, neerzetten......................................................................... 36
Lasten heffen .............................................................................................................. 37
Lasten laten dalen, neerzetten .................................................................................... 37
Verticaal aanzuigen en horizontaal neerzetten ............................................................ 38
Eindeloos draaibaar .................................................................................................... 38
Vacuüm-slangheffer Jumbo parkeren .......................................................................... 38
Verkorte bedieningsinstructies .................................................................................... 39

7

Opslag van de vacuüm-slangheffer Jumbo ........................................................ 40

8

Verhelpen van storingen ...................................................................................... 41

9

Onderhoud ........................................................................................................... 44
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4
9.9

10

Algemene voorschriften .............................................................................................. 44
Veiligheidsvoorzieningen controleren .......................................................................... 44
Slijtage draaimodule controleren ................................................................................. 45
Servicetabel ................................................................................................................ 45
Reiniging .................................................................................................................... 46
Vacuümpomp ............................................................................................................. 46
Ejector ........................................................................................................................ 47
Vacuümfilter bij de JumboFlex 20/35 ........................................................................... 47
Filter in de bedieningseenheid .................................................................................... 47
Filter in de vacuümpomp ............................................................................................. 48
Filter op de vacuümpomp (stoffilter als optie) .............................................................. 48
Filter in de vacuümgrijper ............................................................................................ 48
Afname door een ter zake kundige expert ................................................................... 48

Buitengebruikstelling en afvoeren ....................................................................... 49
10.1
10.2

4 | NL

Buitengebruikstelling ................................................................................................... 49
Afvoeren ..................................................................................................................... 49

30.30.01.00174/06

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1

Veiligheidsinstructies

1.1 Classificatie van de veiligheidsinstructies
Gevaar
Deze waarschuwing duidt op een gevaar, welk tot de dood of zwaar lichamelijk letsel leidt, indien zij
niet wordt voorkomen.

GEVAAR
Soort en bron van het gevaar
Gevolg van het gevaar
►

Voorkoming van gevaar

Waarschuwing
Deze waarschuwing duidt op een gevaar, welk tot de dood of zwaar lichamelijk letsel kan leiden,
indien zij niet wordt voorkomen.

WAARSCHUWING
Soort en bron van het gevaar
Gevolg van het gevaar
►

Voorkoming van gevaar

Voorzichtig
Deze waarschuwing duidt op een gevaar, welk tot lichamelijk letsel kan leiden, indien zij niet wordt
voorkomen.

VOORZICHTIG
Soort en bron van het gevaar
Gevolg van het gevaar
►

Voorkoming van gevaar

Attentie
Deze waarschuwing duidt op een gevaar, welk tot materiële schade kan leiden, indien zij niet wordt
voorkomen.

ATTENTIE
Soort en bron van het gevaar
Gevolg van het gevaar
►
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1.2 Waarschuwingen
Nadere uitleg over de in de bedieningsinstructies toegepaste waarschuwingstekens.
Waarschuwingsteken Beschrijving

Waarschuwingsteken Beschrijving

Algemeen
waarschuwingsteken

Waarschuwing voor
explosiegevaarlijke atmosfeer

Waarschuwing voor elektrische
spanning

Waarschuwing voor
rondvliegende onderdelen

Waarschuwing voor
handletsels

Waarschuwing voor
beknellingsgevaar

Waarschuwing voor zwevende
last

Waarschuwing voor valgevaar

Waarschuwing voor onderdruk

Waarschuwing voor
gehoorbeschadiging

Waarschuwing voor vallende
onderdelen

Waarschuwing voor hete
oppervlakken

1.3 Gebodstekens
Nadere uitleg over de in de bedieningsinstructies toegepaste gebodstekens.
Gebodstekens Beschrijving
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Gebodstekens Beschrijving

Gehoorbescherming gebruiken

Veiligheidsschoenen dragen

Handbescherming gebruiken

Stekker uit contactdoos trekken

Bedieningsinstructies in acht nemen

Oogbescherming gebruiken
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1.4 Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING
Niet-inachtneming van de algemene veiligheidsinstructies
Personenschade en schade aan installaties / systemen
►

Deze bedieningsinstructies bevatten belangrijke informatie over de omgang met
het systeem. Iedere gebruiker dient de bedieningsinstructies te hebben gelezen
en begrepen en deze als naslagwerk voor op een later tijdstip te bewaren.

►

Deze bedieningsinstructies zijn afgestemd op de omvang van de levering door
de firma Probst. Er is geen rekening gehouden met evt. door de
klant/contractor gerealiseerde wijzigingen aan het systeem en deze zijn dan ook
principieel verboden

►

Het aansluiten en de inbedrijfstelling van het systeem mogen pas worden
uitgevoerd, nadat de bedieningsinstructies zijn gelezen en begrepen!

►

Gebruik uitsluitend de daartoe bedoelde aansluitmogelijkheden, tapgaten en
bevestigingsmiddelen.

►

De montage of demontage mag alleen worden verricht indien de installatie van
de voedingsspanning is gescheiden en niet onder druk staat.

►

De installatie mag uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel,
werktuigkundigen en elektriciens worden uitgevoerd, indien zij op basis van hun
kennis en ervaring benevens de kennis van de van toepassing zijnde
bepalingen en voorschriften de aan hun opgedragen werkzaamheden kunnen
beoordelen, mogelijke gevaren kunnen herkennen en adequate
veiligheidsmaatregelen kunnen treffen! Bovenstaande geldt evenzeer voor het
onderhoud!

►

Algemene veiligheidsvoorschriften, EN-normen en VDE-richtlijnen dienen in
acht te worden genomen en te worden opgevolgd!

►

De aanwezigheid van personen of dieren binnen de gevarenzone is verboden!

►

Met het systeem mogen uitsluitend geschikte werkstukken worden geheven en
getransporteerd.

►

U bent binnen de arbeidszone van het systeem tegenover derden
medeverantwoordelijk. Om deze reden dienen de verantwoordelijkheden voor
de verschillende bezigheden aan het systeem duidelijk te worden vastgelegd en
opgevolgd. Er mag geen onduidelijke taakverdeling of competentie ontstaan.

►

Er mogen nimmer vloeistoffen of stortgoederen door het heftoestel worden
aangezogen.

►

Ga voorzichtig met de onderdelen om ter voorkoming van beschadigingen!

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door open vacuüm-aanzuigplaatsen en
persluchtleidingen
Zware letsels zijn het gevolg
►
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een andere manier in de buurt van lichaamsopeningen brengen.
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Houdt u zich te allen tijde aan de geldende wet- en regelgevingen benevens
voorschriften.
Bij de gebruikmaking van de vacuüm-slangheffer Jumbo dienen de wettelijke
regelgevingen, veiligheidsvoorschriften benevens normen en richtlijnen op de plaats
van toepassing in acht te worden genomen.
Deze kunnen bij de ter zake verantwoordelijke instanties worden opgevraagd.
De veiligheidsinstructies in deze bedieningsinstructies heffen deze voornoemde
regelgevingen, voorschriften e.d. niet op, maar dienen als aanvulling te worden
opgevat.

1.5 Reglementair gebruik
De vacuüm-slangheffer JUMBO dient voor het heffen en Transporteren van voorwerpen. De te heffen
lasten dienen een zgn. eigen stabiliteit te bezitten, teneinde tijdens het heffen niet te worden vernield.
De toelaatbare belastingsgrenzen zijn in het hoofdstuk 3 (Technische gegevens) gedefinieerd en
mogen niet worden overschreden. Neem voor wat betreft het maximale draagvermogen tevens de
gegevens op het typeplaatje van het desbetreffende heftoestel in acht!
De vacuüm-slangheffer JUMBO mag niet op eigen initiatief worden omgebouwd of gewijzigd. Het
toestel mag uitsluitend in de originele toestand zoals bij uitlevering worden gebruikt.
Als een niet conform de voorschriften en ontoelaatbaar gebruik geldt de toepassing van de vacuümslangheffer JUMBO bij producten welke niet in de orderbevestiging zijn benoemd, of bij niet nader
gespecificeerde producten dienen deze over dezelfde fysische eigenschappen zoals die in de
orderbevestiging benoemde producten te beschikken.

Schuintrekken van de last voorkomen!
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Lasten te allen tijde boven het zwaartepunt
aanzuigen

30.30.01.00174/06

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De vacuüm-slangheffer Jumbo is volgens de allernieuwste stand van de
techniek gebouwd en bedrijfszeker, voor zover de bepalingen binnen deze
bedieningsinstructies worden aangehouden. Het verkeerd omgaan met de
slangheffer kan tot gevaarlijke situaties leiden.

WAARSCHUWING
Gevaar door vallende voorwerpen
Door het op eigen initiatief ombouwen en wijzigen van het toestel verliest de
vacuüm-slangheffer JUMBO de noodzakelijke integriteit en kan het correct
functioneren van de slangheffer niet meer worden gegarandeerd.
Het gevaar is aanwezig, dat door het vallen van de last resp. de grijper
lichaamsdelen ingeklemd raken of personen (dodelijk) worden getroffen.
►

De klant/contractor dient geen wijzigingen aan het systeem uit te voeren!

►

Gebruik uitsluitend de reeds aanwezige originele aansluitmogelijkheden,
montagegaten en meegeleverde bevestigingsmiddelen!

WAARSCHUWING
Levensgevaar door vallen bij gebruik als transportmiddel voor mens en
dier, of als klimhulp.
Botbreuken, zwaar letsel en de dood zijn het gevolg.
►
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1.6 Eisen aan en aanwijzingen voor het installatie- en
onderhoudspersoneel en de operators
De vacuüm-slangheffer JUMBO mag uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, werktuigkundigen
en elektriciens worden geïnstalleerd en onderhouden. Werkzaamheden aan de elektronica mogen
uitsluitend door elektrotechnici worden uitgevoerd.
Onder een vakman wordt verstaan, iemand die op basis van zijn beroepsopleiding, zijn kennis en
ervaring benevens de kennis van de van toepassing zijnde bepalingen en voorschriften de aan hem
opgedragen werkzaamheden kan beoordelen, mogelijke gevaren kan herkennen en adequate
veiligheidsmaatregelen kan treffen. Een vakman moet zich aan de van toepassing zijnde
vakspecifieke regels houden.
Het bedrijf van de gebruiker moet door interne maatregelen garanderen dat
een ieder die in het bedrijf van de gebruiker werkt aan de opstelling,
inbedrijfstelling, bediening, het onderhoud en de reparatie van de
kraaninstallatie, uitsluitend verzekerden tewerk stelt,
 ouder is dan 18 jaar en lichamelijk en geestelijk geschikt zijn,
 in het bedienen of repareren van de kraan is opgeleid,
 de bedieningsinstructies gelezen en begrepen hebben,
 en van wie te verwachten is dat de aan opgedragen taken op
betrouwbare wijze worden uitgevoerd.
De bedieningsinstructies moeten te allen tijde onder handbereik zijn
opgeborgen.
De exploitant is verplicht om, aan de hand van de op de plaats van montage
heersende omgevingsomstandigheden, een risicoanalyse uit te voeren

GEVAAR
Gevaar door elektrische schok door verkeerd aangesloten componenten
Dodelijk letsel door elektrische schokken en ontstane branden zijn het gevolg.
►

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door
elektrotechnici worden verricht.

►

Zorg dat er geschikte blusmiddelen paraat zijn!

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door verkeerde toepassing of het negeren van
waarschuwingen en veiligheidsinstructies
Personenschade
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►

Gebruik uitsluitend door geschoold personeel.

►

In- en uitschakelen van de vacuüm-slangheffer JUMBO door ongeautoriseerd
personeel voorkomen door een hangslot aan de hoofd- resp.
motorbeveiligingsschakelaar aan te brengen.
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1.7 Eisen aan de plaats van opstelling/werkplek
1.7.1 Eisen aan de plaats van opstelling
De vacuüm-slangheffer JUMBOF LEX mag niet binnen explosiebeveiligde zones worden toegepast.

GEVAAR
Niet-explosiebeveiligde schakelcomponenten
Brand- en explosiegevaar
►

Product mag niet binnen explosiebeveiligde zones worden toegepast.

Het slanghefsysteem Jumbo mag niet in een omgeving met zuur- of looghoudende media c.q. met
een belaste atmosfeer worden gebruikt.
De vacuüm-slangheffer JUMBO kan bij elektrische vacuümopwekking in ruimten met een
omgevingstemperatuur van +0°C tot +40°C worden toegepast, bij pneumatische vacuümopwekking
van +0°C tot +50°C.

ATTENTIE
Beschadiging van de slangheffer door toepassing buiten het toegestane
temperatuurbereik
Indien de slangheffer buiten het toegestane temperatuurbereik wordt gebruikt,
dan zal deze beschadigd raken en uitvallen.
►

De slangheffer uitsluitend bij toegestane omgevingstemperatuur gebruiken.

►

Voor een gebruik buiten het toegestane temperatuurbereik, buiten gesloten
ruimten of in een omgeving met een agressieve atmosfeer is overleg met de
fabrikant noodzakelijk.

Het dient gewaarborgd te zijn, dat de vacuüm-slangheffer JUMBO uitsluitend aan
kraaninstallaties/hefwerktuigen wordt gebruikt, welke voor dat doel voldoende zijn gedimensioneerd
en zich in een uitstekende toestand bevinden.

GEVAAR
Gevaar door vallende voorwerpen
De dood of zwaar letsel zijn het gevolg.
►

Indien lasten met hun zwaartepunt hoger dan 1,8 m worden geheven, dan
dienen de zones, waarbinnen wordt geheven, van speciale extra
veiligheidsmaatregelen te worden voorzien.

VOORZICHTIG
Slijtage aan dragende onderdelen van de slangheffer door schurende
deeltjes in de aangezogen lucht (bijv. keramisch stof , schuurmiddelen,
...)
Letselgevaar door vallende voorwerpen
►
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1.7.2 Eisen aan de werkplek
De werkplek van de operator bevindt zich aan de handgreep voor de bediening. Het dient te zijn
gewaarborgd, dat de operator de complete werkomgeving continu goed kan overzien en bewaken.
Zorg er d.m.v. bedrijfsinterne instructies en controles voor, dat de omgeving van de werkplek altijd
schoon, opgeruimd en overzichtelijk is.

ATTENTIE
Systeemuitval door inzuigen van kleine deeltjes
Beschadiging resp. vernieling van de vacuümgenerator
►

De plaats van toepassing en de omgeving van de slangheffer dient van in te
zuigen kleine deeltjes vrij te zijn.

1.8 Definitie van de gevarenzone
De gevarenzone is het gebied rondom een arbeidsmiddel, waarbinnen de
veiligheid van de zich daarin bevindende personen in gevaar is.
Bij de vacuüm-slangheffer JUMBO bevindt zich de gevarenzone (rood
gearceerd) onder de vacuümgrijper met last maar tevens direct boven de
vacuümgrijper resp. de bedieningseenheid.
Bij het opheffen of transporteren van de last bestaat de mogelijk, dat de
last en onderdelen van de vacuüm-slangheffer JUMBO vallen of snel dalen
resp. de vacuümgrijper van de last los wordt gerukt en naar boven schiet.
De gevarenzone bij het vallen van de last is in principe afhankelijk van de
soort last en de transporthoogte. Lasten dienen zo dicht mogelijk bij de
bodem te worden gehouden.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende voorwerpen indien
- indien de onderdruk wegvalt
- de last door een botsing wordt losgerukt.
- componenten door verkeerde en overbelasting of niet-toegestane
wijzigen/ombouwmaatregelen niet correct functioneren.

►
►
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Personen worden geraakt en raken daarbij gewond of worden (dodelijk)
getroffen!
Er mag zich geen persoon binnen de gevarenzone van het systeem ophouden.

►

Gebruik het systeem alleen als u een ongehinderde zicht over de hele
arbeidszone heeft.
Let op andere personen welke zich binnen de arbeidszone bevinden.

►

Beweeg de last nooit over personen heen.

►

Het zwaartepunt van de last dient zich te allen tijde binnen de arbeidszone van
de zwenkkraan te bevinden.

►

Handgreep voor de bediening van de slangheffer niet loslaten zolang een last
wordt geheven.

►

De operator/exploitant dient de arbeidszone door adequate maatregelen te
beveiligen. De hiervoor noodzakelijke personen resp. voorzieningen dienen
tijdens het heffen/transporteren ter beschikking te zijn.
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1.9 Emissies
De vacuüm-slangheffer JUMBO emitteert geluid en hete afvoerlucht.
Aangezogen media worden door de vacuümgenerator verstoven en verdeeld. Om deze reden mag
geen verontreinigde of gecontamineerde omgevingslucht (partikelgrootte max. 5µm) worden
aangezogen. Bij stoffige omgevingslucht dient een stoffilter te worden toegepast.

VOORZICHTIG
Geluidsbelasting door de vacuümgenerator
Door de geluidsbelasting kan gehoorbeschadiging optreden.
►

Gehoorbescherming dragen

VOORZICHTIG
Er wordt hete lucht via de afvoerluchtzijde van de ventilator afgevoerd en
verwarmt dientengevolge de ventilator en componenten in de direct
omgeving
Gevaar voor verbranding
►

Houd afstand van de ventilator!

►

Vóór werkzaamheden aan de ventilator dient een afkoeltijd van 60 minuten
vooraf te gaan.

VOORZICHTIG
Gevaar voor oogletsel
Alle vacuümgeneratoren produceren een afvoerluchtstroom. Afhankelijk van de
reinheid van de omgevingslucht kan deze afvoerlucht partikels bevatten, welke
met hoge snelheid uit de afvoeropening uittreden en dientengevolge mensen in
het gezicht of de ogen verwonden.
►

Niet in de persluchtstroom kijken.

►

Veiligheidsbril dragen.

1.10 Persoonlijke beschermingsuitrusting
Draag bij het bedienen van de vacuüm-slangheffer JUMBO te allen tijde een geschikte
beschermingsuitrusting:






Veiligheidsschoenen (conform EN 20345 veiligheidsklasse S1 of beter)
Stevige werkhandschoenen (conform EN 388 veiligheidscategorie 2133 of hoger)
Industriehelm (conform EN 397)
Veiligheidsbril (klasse F)
Overige, op de situatie aangepaste of door nationale, lokale voorschriften voorgeschreven
beschermende uitrusting.
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2

Productbeschrijving

2.1 Bestanddelen van de vacuüm-slangheffer Jumbo
De vacuüm-slangheffer JUMBO bestaat in principe uit de volgende componenten:

1/7

1/9
2
3

10

8

4

5
6

Pos.

Omschrijving

Pos.

Omschrijving

1
2
3

Vacuümgenerator / al naargelang uitvoering
Ophangoog / hijsoog

Vacuümgrijper
Ejector

Draaimodule

6
7
8

4
5

Hefeenheid
Bedieningseenheid

9
10

Pump
Motorbeveiligingsschakelaar

Drukreduceerventiel

De onderdelen van de installatie mogen tijdens de garantieperiode niet geopend en
zelfs niet gewijzigd worden. Door het openen van de onderdelen of het aanbrengen
wijzigen en mechanische veranderingen aan de onderdelen vervalt de garantie!
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2.2 Typeplaatje
Op het typeplaatje zijn het type toestel, het toestelnummer en het bouwjaar
vermeld. Dit zijn belangrijke gegevens voor de identificatie van het toestel. Deze
gegevens dienen te allen tijde te worden opgegeven bij de bestelling van
reserveonderdelen, bij evt. garantieclaims en overige kwesties met betrekking tot
het toestel.
Het typeplaatje is vast op de buitenkant van de slangheffer gemonteerd.

Op het typeplaatje staan de volgende gegevens:

30.30.01.00174/06
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2.3 Bedieningseenheden (BE)
Met de bedieningseenheid wordt het heffen en dalen van de vacuüm-slangheffer Jumbo en het
aanzuigen en loslaten van de last door wijziging van het vacuüm in de hefslang bestuurd.

h

g

g
f

f

e

e

d

a

c

d

b

a

c

b

Bedieningseenheid Jumbo Flex 20/35
Pos.
a
b

Omschrijving

c
d

Grendelpen draaimodule

Vacuümgrijper
Snelwisseladapter
Zwenkeenheid

Bedieningseenheid Jumbo Flex 50
Pos.
e
f
g
h

Omschrijving
Regelknop
Zweefniveau-instelling (zonder last)
Hefeenheid met beschermslang
Stoffilter (alleen Flex 20/35)

2.4 Hefslang
Via de hefslang wordt het vacuüm naar de vacuümgrijper geleid en de hefbeweging van de vacuümslangheffer JUMBO gerealiseerd.

2.5 Vacuümgeneratoren
Als vacuümgenerator zijn er twee uitvoeringen ter beschikking:
 Vacuümopwekking met een elektrisch aangedreven vacuümpomp (pos. 9/10)
 Vacuümopwekking met een op perslucht werkende ejector (pos. 7/8) (niet Flex 50)

De vacuümgenerator mag tijdens de garantieperiode niet worden geopend.
Het openen van de vacuümgenerator leidt tot verlies van de aanspraak op garantie!

Meer informatie is in de separaat meegeleverde bedieningsinstructies van de vacuümgeneratoren te
vinden.
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2.5.1 Uitschakeling van de perslucht bij toepassing van een ejector:
Op het schema hiernaast wordt de uitschakeling van de perslucht
op de SEM 100 / SEM 150 afgebeeld (hier met gesloten
kogelkraan).
De perslucht wordt uitgeschakeld met het bedieningskoord dat
zich zijdelings langs de ejector bevindt. De lengte van het
bedieningskoord bedraagt ca. 0,9 m. De beide kogelknoppen
(zwart en rood), welke aan het bedieningskoord zijn aangebracht,
symboliseren klep open, klep gesloten.
Trek aan de zwarte knop om de klep te openen. Trek aan de
rode knop om de klep te sluiten.
Na afloop van de werkzaamheden moet de perslucht op het
drukreduceerventiel (pos. 8) worden uitgeschakeld.

Hendel

Bedieningskoord
Kogelknop-zwart
(perslucht in)
Kogelknop-rood
(perslucht uit)

2.6 Draaimodule
De draaimodule verbindt de vacuüm-toevoerslang (welke van de
vacuümgenerator komt) met de hefslang van de vacuüm-slangheffer.
Tegelijkertijd wordt de vacuüm-slangheffer JUMBO met het hijsoog op
de draaimodule met het kraansysteem verbonden.
De verbinding tussen hefslang en draaimodule is draaibaar gelagerd,
zodat de slangheffer eindeloos kan worden gedraaid.
De draaimodule bevat de veiligheidsklep van de slangheffer, welke
het langzaam laten dalen van de slangheffer bij een uitval van de
vacuümvoorziening regelt.
De vacuüm-slangheffer JUMBO mag uitsluitend met de draaimodule
aan het daarvoor bedoelde hijsoog worden opgehangen!

2.7 Toevoerslang/Persluchtslang
Via de toevoerslang wordt het door de vacuümpomp gegenereerde vacuüm naar de draaimodule van
de slangheffer geleid.
Via de persluchtslang wordt aan de ejector de benodigde perslucht toegevoerd.
De lengte van de toevoerslangen wordt individueel op de toepassing aangepast,
maar mag echter de 50 m niet overschrijden, omdat in andere gevallen de correcte
werking van de vacuüm-slangheffer JUMBO niet meer is gegarandeerd.

30.30.01.00174/06
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2.8 Lastopnamemiddelen/Vacuümgrijpers
Voor de vacuüm-slangheffer JUMBO zijn verschillende standaard-vacuümgrijpers ter beschikking.
Bovendien is er een groot aantal vacuümgrijpers en mechanische grijpers voor individuele
toepassingen. Probst ontwikkelt tevens klantspecifieke grijpers voor speciale toepassingen, onze
technische verkoopafdeling adviseert u graag hierover.
De afdichtingslippen resp. afdichtingen van schuimstof voor de vacuümzuigers bestaan uit een stevig
materiaal en zijn, zoals alle afdichtingen, aan slijtage onderhevig. Door het zorgvuldig plaatsen van de
afdichtingselementen en voorkomen van dwarsbelastingen kan de technische levensduur van de
afdichtingselementen worden verlengd. De bestendigheid van schuimstoffen en afdichtingslippen
tegen heersende omgevingsinvloeden zoals ozon, zuren, olie, vetten, oplosmiddelen enz. dient te
worden gecontroleerd c.q. getest.
In principe kunnen afdichtingslippen door de meest verschillende omgevingsinvloeden verouderen en
bros worden. Opdat de vacuüm-slangheffer JUMBO altijd in een optimale toestand verkeert, dienen de
afdichtingslippen voor de vacuümgrijper in regelmatige afstanden (zie hoofdstuk 9.3 Servicetabel) te
worden gecontroleerd en eventueel vervangen.
Dubbele vacuümgrijper

Multi-vacuümgrijper
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Ronde vacuümgrijper

Vacuümgrijper voor zakken

Viervoudige vacuümgrijper
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2.9 Mechanische grijper
Voor de vacuüm-slangheffer JUMBOFLEX zijn verschillende standaardgrijpers (mechanisch) ter
beschikking. Bovendien is er een groot aantal mechanische grijpers voor individuele toepassingen.
De werkstukken worden mechanisch gegrepen.
Zaktang

Bakgrijper

2in1-grijper

KLT-bak hefschachtgrijper

KLT-bak vorkgrijper

Hijshaak

Meer informatie is in de separaat meegeleverde bedieningsinstructies van de grijpers te vinden.

2.10 Toebehoren
2.10.1 Stoffilter (STF)
Wij adviseren ten zeerste om de ventilator tegen alle soorten
vervuiling (omgevingsstof, vervuild transportgoed, etc.) te beschermen
door een stoffilter in de aanzuigleiding in te bouwen. Bij een stoffig
transportgoed of stoffige omgeving is de toepassing van een stoffilter
vóór de vacuümopwekking dwingend noodzakelijk.
De montage-instructies zijn in het hoofdstuk 5.3 (Stoffilter installeren)
te vinden.
Indien er geen stoffilter werd ingebouwd, dan is er geen aanspraak op garantie
als de installatie door het binnendringen van een vreemd voorwerp in de
ventilator uitvalt.

30.30.01.00174/06
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2.10.2 Motorbeveiligingsschakelaar (MSS)
Met de motorbeveiligingsschakelaar wordt de elektrische
vacuümopwekking in- en uitgeschakeld en tegen overspanning
beveiligd. Hij is zonder complexe bekabeling in de kraankolom te
integreren en als optie af te sluiten.

2.10.3 Drukreduceerventiel met afsluiter
Met het drukreduceerventiel kan de optimale werkdruk voor de ejector
worden ingesteld. Het ventiel beschikt extra over een afsluiter
waarmee de toegevoerde perslucht (levering door klant/contractor)
handmatig kan worden afgesloten.

Ten behoeve van het instellen van de optimale werkdruk dient de zwarte kap naar
boven te worden getrokken en vervolgens in de richting "plus" (+) of "minus" (-) te
worden gedraaid teneinde op deze manier de druk te verhogen of te verlagen.

2.10.4 Draadloze afstandsbediening (SRC)

Met behulp van de draadloze afstandsbediening kan de pomp van het
heftoestel op de handgreep worden in- en uitgeschakeld. Deze
voorziening is in de handgreep voor de bediening geïntegreerd.
De energie-opwekking voor het in- en uitschakelen van de
vacuümpomp van de vacuüm-slangheffer JUMBOFLEX vindt plaats met
behulp van een inductiegenerator.
Deze voorziening is niet bij een pneumatische vacuümopwekking
mogelijk, het op een later tijdstip installeren van een draadloze
afstandsbediening is alleen in combinatie met een complete
bedieningseenheid mogelijk.
Meer informatie is in de separaat meegeleverde bedieningsinstructies
van de draadloze afstandsbediening te vinden.

2.10.5 Ventilatorconsole
De ventilatorconsole dient voor het horizontaal bevestigen van de
ventilator en de geluiddempende box op bijv. kraankolommen of
dwarsverbanden in de productiehal.
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2.10.6 Blower Box (SBB)
De Blower Box omsluit de vacuümpomp en reduceert met behulp
van isolatiematerialen het geluidsdrukniveau tot ca. 65 dB(A).
Bovendien beschermt de geluiddempende box SBB de ventilator
tegen externe vervuiling.

ATTENTIE
Gevaar voor oververhitting
Bij onvoldoende toevoer van frisse lucht zal de ventilator oververhit en
dientengevolge beschadigd raken.
►

De ventilator en de geluiddempende box (SBB) mag zonder extra koeling
uitsluitend tot max. 40 °C ruimtetemperatuur worden toegepast.

►

Het ongehinderd intreden van frisse lucht in de zijdelingse opening
(motortoevoerlucht) dient gewaarborgd te zijn.
Aanbevolen afstand: 20 cm in alle richtingen.

2.10.7 Opbergen resp. opslaan
Het steunpunt voor de vacuüm-slangheffer JUMBOFLEX maakt het
veilig neerzetten van de slangheffer mogelijk en beschermt daarmee
de vacuümgrijper.

2.10.8 Kraanophanging
De kraanophanging voor slangheffers is voor alle capaciteiten toe te
passen. Zij maakt het mogelijk, dat de slangheffer altijd op de
individuele en optimale hoogte is opgehangen.

2.10.9 Vacuüm-regelklep (VRV)
Met behulp van de vacuüm-regelklep kan valse lucht in het systeem
worden toegevoerd en dientengevolge de dynamiek van de
slangheffer worden ingesteld.

30.30.01.00174/06
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Technische gegevens

Max. capaciteit

FLEX 20

FLEX 35

FLEX 50

20 kg

35 kg

50 kg

0 - 40 °C (0 - 104.00 ℉)

Temperatuurbereik
Max. hefslag

1500 / 1800 mm

Max. hefsnelheid
Vacuümopwekking ejector

1 m/s *
SEM100-JU

SEM150-JU

-

Vacuümopwekking pomp

EVE 25 D

EVE 50 D

(werkvacuüm max. 600 mbar)

EVE 40 D

EVE 80 D

EVE 50 D
* max. hefsnelheid afhankelijk van het gewicht van het werkstuk
Gedetailleerde informatie en gegevens over de vacuümpomp zijn in de bedieningsinstructies van de
pomp
te
vinden
(zie bijlagen).
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4 Aanlevering, verpakking en transport
4.1 Aanlevering
4.1.1 Omvang van de levering
De gespecificeerde omvang van de levering vind u in de orderbevestiging. De gewichten en
afmetingen staan in de vrachtbrieven vermeld.
De bedieningsinstructies maken deel uit van de vacuüm-slangheffer JUMBO en
dienen te allen tijde, bijv. bij het verplaatsen van het systeem naar een andere
plaats, met het toestel te worden meegeleverd.

4.1.2 Controle op volledigheid
De complete zending aan de hand van de ter tafel liggende vrachtbrieven op volledigheid controleren!

4.1.3 Beschadigingen melden
Na het aanleveren van de zending dienen beschadigingen als gevolg van gebrekkige verpakking of
door het transport direct aan de expediteur en aan Probst GmbH te worden gemeld.

4.2 Verpakking
De vacuüm-slangheffer JUMBO wordt in een doos resp. een houten krat
getransporteerd.

Het verpakkingsmateriaal dient overeenkomstig de landspecifieke, lokale regel- en
wetgeving alsmede richtlijnen te worden afgevoerd. Gemarkeerde
transporthulpmiddelen en -beveiligingen dienen te worden verwijderd.

4.3 Transport

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundig transporteren en lossen
Personenschade en materiële schade aan het systeem zijn het gevolg.
►

Uitsluitend personeel dat veiligheidstechnisch en op het gebied van interne
transportvoertuigen is opgeleid mag lossen en transporteren.

►

Maak gebruik van voldoende gedimensioneerde hijs- en hefwerktuigen en
aanslagmiddelen.
Transportgoederen dienen overeenkomstig de landspecifieke voorschriften te
zijn geborgd (BAG-richtlijnen in Duitsland).

►
►

30.30.01.00174/06

Beschermende kleding
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4.4 Uitpakken van de vacuüm-slangheffer JUMBO uit de transportkrat
of doos
Open de transportkrat/doos voorzichtig!
Let erop, bij gebruikmaking van messen of cutters voor het openen
van de verpakking, dat er geen componenten worden beschadigd.
Open allereerst het deksel, teneinde de ligging en de situatie van de
vacuüm-slangheffer JUMBOgoed te kunnen beoordelen. Haal nu
voorzichtig de afzonderlijke componenten zoals bijv. de
bedieningseenheid, toevoerslang, ventilator, etc. uit de krat/doos.

VOORZICHTIG
Zware componenten in de transportkrat
Bij het openen van de transportkrat kunnen delen afbreken, versplinteren of
vallen. Dit kan tot knellingen of snijwonden leiden.
►

Draag veiligheidsschoenen (S1),
werkhandschoenen (veiligheidscategorie 2133)!

ATTENTIE
Ondeskundig uitpakken van het systeem uit de transportkrat
Beschadiging van het systeem
►

Geen geweld gebruiken

►

Instructies voor het uitpakken van het systeem uit de transportkrat in acht
nemen.

Let bij het uitpakken van de hefslang op de daarop
aangebrachte waarschuwing!
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5

Installatie
Voordat er met de installatie wordt begonnen, dient het hoofdstuk 1.6 (Eisen
aan en aanwijzingen voor het installatie- en onderhoudspersoneel en de
operators) te worden gelezen!

5.1 Aansluiten van de vacuüm-slangheffer Jumbo: aanbrengen van de
slangen
Zo gaat u te werk:
1. Persluchtslang/vacuüm-toevoerslang in cirkels van 500 mm
diameter uitspreiden.
2. Eerste ophangband ca. 1,2 m vanaf het einde van het
slangpakket als een lus aanbrengen.
3. Alle volgende banden steeds in afstanden van één stuk
opgerolde slang aanbrengen.
4. Loopkatten voor toevoerslangen in de kraanrail
hangen.
5. Karabijnhaken in de loopkatten resp. eindklem
hangen.
6. Loopkatten voor de vacuüm-slangheffer JUMBOF LEX
in de kraanrail/giek schuiven.
7. Eindaanslag aan het einde van de kraangiek
bevestigen.
8. Vacuüm-slangheffer JUMBOFLEX met draaimodule in
de loopkatten hangen en met een splitpen borgen.
9. Sluit de toevoerslang aan op de aansluitbuis van de draaimodule en borg de slang met een
slangklem.

WAARSCHUWING
Gevaar voor losscheuren door verkeerde montage
Personen raken gewond door vallende onderdelen of worden (dodelijk)
getroffen!
►

De vacuüm-slangheffer Jumbo dient aan het hijsoog van de draaimodule te
worden ingehaakt en opgehangen!

ATTENTIE
Beschadiging van de toevoer- resp. persluchtslang door verkeerde
montage
Slangen worden beschadigd --> het systeem zal uitvallen.
►

►
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De toevoer- resp. persluchtslang dient vrij te hangen. De slang mag nergens
op liggen, tegenaan schuren of zich vasthaken, anders kan de slang voortijdig
verslijten of losscheuren.
Let bij het bevestigen van de persluchtslangen erop, dat deze spiraalvormig
gedraaid (ø minimaal 500 mm) wordt opgehangen.
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Bij het leggen van de toevoerslang op een kraankolom, plafond, wand of vloer,
dient u er rekening mee te houden dat de slang in vacuümtoestand max. 15 %
kan samentrekken. Daarom dient de slang losjes te worden gelegd en met een
passende compensatie in de lengte om voornoemde reden. Lange, rechte
stukken kunnen ook met kunststof buizen worden overbrugd. De totale lengte
van de slang/buizen dient niet groter zijn dan 50 m. Door lange toevoerslangen
worden het draagvermogen en de manoeuvreerbaarheid van de slangheffer
gereduceerd.

5.2 Vacuümgrijper monteren
De handgreep (2) in het midden op de grijper (1) positioneren.
Lip (3) uittrekken en de handgreep (2) tot aan de aanslag met de
wijzer van de klok mee (rechtsom) draaien, lip (3) loslaten.
De grendelpen (4) moet vastklikken, opdat de aansluitring voor de
vacuümgrijper niet kan verdraaien.
2
4
3
1
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5.3 Vacuümgenerator installeren
Let erop dat bij de montage geen vuilpartikels in de vacuüm- resp.
persluchtleiding terechtkomen.

5.3.1 Vacuümpomp
Vacuümpomp overeenkomstig de separate bedieningsinstructies installeren. Voor een veilige
installatie (in combinatie met kranen) adviseren wij een console voor elektrische
vacuümgeneratoren.
Motorbeveiligingsschakelaar zodanig positioneren dat hij voor het in- en uitschakelen goed bereikbaar
is (eventueel wordt hij in de kraankolom geïntegreerd).
Zodra de installatie is voltooid, dient er een lektest te worden uitgevoerd
(zie hoofdstuk "Onderhoud").
Zo gaat u te werk:
1. Elektrische aansluiting van de pomp overeenkomstig de geldende lokale
richtlijnen en regelgeving uitvoeren.
2. Neem de spanningsgegevens op het typeplaatje van de pomp in acht.
3. Scheidingsschakelaar en dienovereenkomstige zekering installeren.

ATTENTIE
Verkeerd aangesloten bedrijfsspanning
Materiële schade aan de ventilator
►

De ventilator uitsluitend met de bedrijfsspanningen in werking stellen, zoals
deze in de meegeleverde bedieningsinstructies (ventilator) zijn vermeld.

Vóór de inbedrijfstelling dient absoluut de draairichting van de ventilator aan de
hand van de separaat meegeleverde bedieningsinstructies van de ventilator te
worden gecontroleerd.

5.3.1.1 Draairichting controleren
Alleen geldig voor variant met elektrische vacuümopwekking - draairichting van de motor als
volgt controleren:
1. De pomp inschakelen.
2. Observeer de waaier van de ventilatormotor. De waaier moet in de richting van de pijl op de
motorbehuizing draaien.
3. Het toestel wordt met een rechtsdraaiend draaiveld uitgeleverd. Bij een verkeerde draairichting
direct uitschakelen en de aansluitingen van de voedingskabel ompolen. Controleer de draairichting
opnieuw.

30.30.01.00174/06
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5.3.1.2 Extra stoffilter
Het extra filter met montagecomponenten op de vacuümaansluiting van de pomp
monteren. De slangnippel (met afdichting) voor de slangaansluiting op het stoffilter
inschroeven.

EVE 40

5.3.1.3

EVE 50

EVE 80

Vacuüm-regelklep

De dynamiek van de vacuüm-slangheffer JUMBOFLEX kan door de
montage van een vacuüm-regelklep (VRV) worden ingesteld.

5.3.2 Ejector
Ejector overeenkomstig schets installeren (JUMBOFLEX 20/35).
Ombouwen elektrische pomp op pneumatische ejector:
Slangnippel en de ophangogen van de draaimodule verwijderen.
Aanzuigkant van de ejector boven met de montageplaat en beugel in
de draaimodule schroeven (met afdichting). Op de zijdelingse
aansluiting de overdrukklep
DBV
monteren.
Schuif de
persluchttoevoerslang met de meegeleverde slangklem over de
slangnippel op de ejector en maak deze vast.
Let erop dat de drukopwekking voldoet aan de vereisten van de
ejector (zie voor luchthoeveelheid en werkdruk de documentatie van
de vacuümgenerator).
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5.4 Hefslang inkorten
De hefslang kan zonder problemen op de plaats van toepassing worden ingekort. De hefslang dient
als gevolg van lage ruimten, de toepassing van andere grijpers te worden ingekort. De lengte van de
hefslang dient zodanig te worden aangepast, dat de vacuüm-slangheffer JUMBO niet op de bodem c.q.
vloer kan aanzuigen. Het dient echter gewaarborgd te zijn, dat men de last op iedere moment veilig op
de bodem/vloer kan neerzetten.
Benodigd gereedschap:
 Mes
 Betonschaar
 Isolatieband (ca. 30 mm breed, niet luchtdoorlatend)
 Steeksleutel met sleutelwijdte 13
 Multi-purpose vet
Inkorten van de hefslang; zo gaat u te werk:
Slangheffer is opgehangen (foto 1)
 Trek het plakband van de hefslang beneden los.
 Hefslang van de slangopname losdraaien.
 Hefslang op de gewenste plaats met een Stanley
tapijtmes afsnijden, spiraaldraad met betonschaar
afknippen.
 Teneinde de montage van de hefslang enigszins
makkelijker te maken dient multi-purpose vet binnen
op de bedieningseenheid te worden aangebracht
(foto 2).
 Draai de hefslang weer compleet op de windingen
van de bedieningseenheid. Draai de hefslang zo ver
erop, totdat deze compleet over de windingen van
de bedieningseenheid zit (foto 3, 4).
 Hefslang met tape (Coroplast) zodanig omwikkelen,
dat het deksel van de bedieningseenheid compleet
is afgedicht (tape ca. 2 x geheel om de hefslang
wikkelen (foto 5).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Vanwege de versteviging aan de onderkant van de hefslang mag deze alleen
aan de draaimodule (boven) worden ingekort.

Slag van de slangheffer = ca. 0,7 x slanglengte (in onbelaste toestand).
Teneinde de hefslang van de slangheffer aan de kant van de draaimodule in te
korten, dient de slangheffer te worden losgekoppeld. Attentie: Iedere inkorting
van de hefslang leidt tot het verkorten van de hefslag!

30.30.01.00174/06
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Minimale afstand tot de
vloer 10 cm

GEVAAR
Aanzuigen van de ondergrond
Personenschade en schade aan installaties / systemen
►

Voorkom dat de slangheffer zich in de laagste stand aan de ondergrond kan
vastzuigen.
Minimale afstand 10 cm !

5.5 Test
Het installeren van de vacuüm-slangheffer Jumbo is voltooid zodra ten minste
3-4 maal met een werkstuk succesvol is proefgedraaid. De in Europa
overeenkomstig de EN 14238 vereiste controles (hier: proefdraaien) vóór
inbedrijfstelling zijn door een toestel-typekeuring afgedekt.
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6 Gebruik en werking
Vóór de eerste inbedrijfstelling dienen de hieronder beschreven
bedieningsstappen door een gekwalificeerd en vakkundig persoon te worden
gecontroleerd en het hoofdstuk 1.6 (Eisen aan en aanwijzingen voor het
installatie- en onderhoudspersoneel en de operators) te worden gelezen.
Tip: Tijdens werkpauzes kan door het uitschakelen van de ventilator (door de
draadloze SRC-afstandsbediening te bedienen) het stroomverbruik met max. 40
% worden gereduceerd.

6.1 Algemene veiligheidsinstructies m.b.t. het gebruik

WAARSCHUWING
Negeren van de algemene veiligheidsinstructies tijdens het in
werking zijn van het systeem
Personenschade en materiële schade aan het systeem zijn het gevolg.
►

Het systeem dient uitsluitend door geschoold personeel, welk deze
bedieningsinstructies heeft gelezen en begrepen, te worden bediend.

►

De operator mag de vacuüm-slangheffer Jumbo niet verlaten zolang er een
last is aangezogen.

►

Gehoorbescherming dragen teneinde gehoorbeschadiging te voorkomen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door hoge onderdruk en grote volumestroom
Haren, huid, lichaamsdelen en kledingstukken worden aangezogen.
►

Nauwsluitende kleding dragen, haarnet gebruiken.

►

Niet in de vacuümaansluiting kijken.

►

Niet in de vacuümaansluiting grijpen.

►

Niet in de buurt van lichaamsopeningen brengen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende onderdelen en ongecontroleerde
grijperbewegingen
Als de bedrijfslast van het slanghefsysteem wordt overschreden kunnen
onderdelen losscheuren en naar beneden vallen, terwijl het slanghefsysteem
ongecontroleerd snel naar boven beweegt. Daardoor kunnen mensen geraakt
worden en letsel oplopen.
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►

De operator mag het heffen nooit met behulp van lichaamskracht
ondersteunen.

►

Het draagvermogen van het slanghefsysteem in acht nemen.
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WAARSCHUWING
Gevaar door vallende voorwerpen
- indien de onderdruk wegvalt
- indien de last door een botsing losraakt
- indien componenten door overbelasting of niet-toegestane
wijzigen/ombouwmaatregelen niet correct functioneren
Personen worden geraakt en raken daarbij gewond of worden (dodelijk)
getroffen!
►

Er mag zich geen persoon binnen de gevarenzone van de last ophouden.

►

Vóór het transport dienen desbetreffende beschermende maatregelen te
worden getroffen.

►

Gebruik het systeem alleen als u een ongehinderde zicht over de gehele
arbeidszone heeft.

►

Let op andere personen welke zich binnen de arbeidszone bevinden!

►

Handgreep van de vacuüm-slangheffer Jumbo niet loslaten zolang een last
wordt geheven.

►

Lasten nimmer schuin wegtrekken of slepen.

►

Uitsluitend geschikte lasten aanzuigen en heffen (de zgn. eigen stabiliteit en de
poreusheid van het te heffen product/werkstuk door proefdraaien vooraf
testen).

►

De operator/exploitant dient de arbeidszone door adequate maatregelen te
beveiligen. De hiervoor noodzakelijke personen resp. voorzieningen dienen
tijdens het heffen/transporteren ter beschikking te zijn.

►

Het maximaal draagvermogen mag niet worden overschreden.

►

Geen onderdelen op de vacuüm-slangheffer Jumbo neerzetten omdat deze
tijdens het werken met de vacuüm-slangheffer Jumbo eraf zullen vallen.

VOORZICHTIG
Ongecontroleerde grijperbeweging
Gevaar voor letsel door naar boven schietende grijper, indien het toestel wordt
ingeschakeld of indien zich de last losrukt of valt.
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►

Nimmer over het toestel buigen.

►

Houd afstand van het toestel (armen gestrekt houden).

►

Als er een last vastzit, mag u deze niet met de vacuüm-slangheffer lostrekken!

►

De grijper mag niet vóór het inschakelen op een werkstuk rusten!

►

Lasten te allen tijde in het zwaartepunt grijpen!

►

Vóór het inschakelen van het toestel de handgreep/bedieningsbeugel op
"Dalen" instellen.
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6.2 Wat te doen in noodgevallen
Er is sprake van een noodgeval:
 bij het uitvallen van de vacuümvoorziening (bijv. bij stroomuitval  vacuümopwekking wordt
uitgeschakeld)
 bij het optreden van een lekkage (bijv. indien er een slang losscheurt)
 door optredende krachten bij een botsing
De vier gulden regels en handelingen bij een noodgeval:
1. Bij het uitvallen van de vacuümvoorziening dient de bedieningsdrukknop direct te worden
losgelaten en zodoende in de stand "Heffen" te worden geplaatst zodat de last niet valt. Het
resterende vacuüm zorgt er dan voor dat de vacuüm-slangheffer JUMBO met de last langzaam
daalt.
2. De last naar mogelijkheid gecontroleerd neerzetten.
3. De operator dient in het geval van gevaar direct alarm te slaan.
4. Alle personen dienen direct de gevarenzone te verlaten.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door het dalen van de slangheffer bij stroomuitval
resp. uitval van de vacuümopwekking
Personen raken ingeklemd en verwonden zich.
►

Indien het vacuüm in de hefslang wegvalt: indien mogelijk de handgreep direct
in de stand "Heffen" plaatsen zodat de terugslagklep de slangheffer met de last
gestadig laat dalen.

►

Nimmer de gevarenzone betreden.

►

Indien mogelijk de last veilig neerzetten.

6.3 Beschrijving van de werking
De vacuüm-slangheffer JUMBOF LEX maakt een frequent, snel heffen en bewegen van werkstukken tot
20, 35 of 50kg mogelijk (capaciteit in acht nemen).
Door de vacuümgenerator wordt het vacuüm opgewekt, dat via de toevoerslang en de hefslang in de
vacuümgrijper wordt geleid. Dankzij de onderdruk wordt het werkstuk aan de vacuümgrijper
vastgehouden. In de hefslang maakt de onderdruk door middel van een geregelde lekkage de hef- en
daalbeweging mogelijk.
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6.4 Toestel in- en uitschakelen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ongecontroleerde grijperbewegingen
Raakt de vacuümgrijper bij het inschakelen de bodem/vloer of hangt hij
in het steunpunt, dan kan de vacuümgrijper zich op de ondergrond
vastzuigen of zich in zijn steunpunt vasthaken. De slangheffer kan zich
ongecontroleerd losrukken en naar boven schieten of de hefslang kan
imploderen.
►

De slangheffer dient vrij te hangen, echter zich nergens vast te kunnen
zuigen.

►

Hij mag zich niet op zijn steunpunt bevinden.

6.4.1 Bij elektrische vacuümopwekking
1.
2.

Motorbeveiligingsschakelaar van de pomp in- resp. uitschakelen.
Draadloze afstandsbediening SRC (optie), inschakelknop op het bedieningselement geheel
indrukken teneinde de vacuümgenerator in- resp. uit te schakelen.

6.4.2 Bij pneumatische vacuümopwekking
Persluchttoevoer m.b.v. kogelkraan op de ejector in- resp.
uitschakelen. (Zie hoofdstuk 2.5.1)
Bij pneumatische vacuümopwekking
afstandsbediening SRC beschikbaar.
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6.5 Dynamiek van de slangheffer instellen
Met behulp van de vacuüm-regelklep (VRV) kan de dynamiek van de slangheffer Jumbo worden
ingesteld. Door de VRV te openen kan er valse lucht in het systeem worden gebracht. De slangheffer
beweegt zich daardoor langzamer naar boven.
Door de VRV te openen wordt de volumestroom in de slangheffer gereduceerd. Indien de
volumestroom te sterk wordt gereduceerd, dan kunnen poreuze lasten niet meer worden geheven.

VOORZICHTIG
Gevaar door onvoorspelbaar gedrag door de grijper
Door het anders instellen van de VRV wordt het gedrag van de
slangheffer gewijzigd. De slangheffer kan bij het aanzuigen naar boven
schieten of de last niet meer veilig vasthouden, mensen kunnen
worden geraakt en dientengevolge gewond raken.
►

Instellingen voor het in gebruik nemen controleren.

►

Onbedoeld verstellen voorkomen.

6.6 Geïntegreerde snelwisseladapter - vacuümgrijper uitwisselen
De snelwisseladapter is in de vacuüm-slangheffer JUMBOFLEX standaard
geïntegreerd. Al naargelang de verlangde toepassing kunnen verschillende
soorten vacuümgrijpers (1) in aanmerking komen. Zij kunnen eenvoudig
aan de zuigaansluiting (2) worden uitgewisseld.

2

Let erop dat de zuiger bij het uitwisselen van de vacuümzuiger
correct vergrendelt en de borglip (3) vastklikt.

1

De borglip (3) is van een symbool voorzien.

3

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel! Indien de vacuümgrijper niet met de
bedieningseenheid wordt vergrendeld, dan kan deze bij het in
werking zijn losraken en vallen.
Vallende onderdelen zullen mensen raken en armen/benen beknellen
of op een andere manier beschadigen.
►
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Draai de vacuümgrijper tot aan de aanslag in de richting A (tegen de
wijzers van de klok in). De grendelpen moet vastklikken!
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6.7 Zweeftoestand instellen
De werkhoogte van de bedieningseenheid – zonder aangezogen last
– kan op de ergonomisch gewenste hoogte worden ingesteld.
Hiervoor dient u aan de kartelmoer (2) te draaien, waardoor de
ruststand van de klep wordt versteld.
Draaien tegen de wijzers van de klok in (linksom):
JUMBO gaat omlaag
Draaien met de wijzers van de klok mee (rechtsom):
 JUMBO gaat omhoog

Flex 20/35

2
1

Flex 50
Indien de kartelmoer (2) met de wijzer van de klok mee (rechtsom) wordt
gedraaid, dan wordt de volumestroom naar de vacuümgrijper gereduceerd.
Indien de volumestroom te sterk wordt gereduceerd, dan kunnen poreuze lasten
niet meer worden geheven. Het instelbereik van het zweefniveau (deze
toestand) is afhankelijk van de toegepaste vacuümpomp.

6.8 Lasten heffen, laten dalen, neerzetten
Te allen tijde de last voor u uit geleiden en manoeuvreren, let op vrije wegen en voorkom
struikelgevaar.
Lasten te allen tijde zo dicht mogelijk bij de bodem/vloer transporteren en de transportsnelheid op de
omstandigheden aanpassen.
De zweeftoestand zonder last moet voorafgaand aan de inbedrijfstelling worden ingesteld (zie
hoofdstuk 6.6 „Zweeftoestand instellen“).
De besturing van het heffen wordt via de bedieningsdrukknop (1/2) uitgevoerd, welke met 2
drukpunten is uitgerust.
1. Laten dalen van de last
2. Lossen & loslaten/neerzetten van de last
Het indrukken van de bedieningsdrukknop (1) in de richting van het
toestel – openen van het beluchtingsventiel - heeft het dalen van de
JUMBO tot gevolg.
Als u de bedieningsdrukknop (1) loslaat, keert deze weer terug in de
oorspronkelijke stand en de slangheffer keert naar de zweefstand terug. De uitgangsstand is te allen
tijde boven.
Het verder laten dalen dan de ingestelde zweeftoestand kan door lichtjes
met de wijsvinger op de bedieningsdrukknop (1) te drukken tot aan het
drukpunt (1/2) worden bereikt.
De hefwerking van de hefslang vindt tot aan het drukpunt (1/2) plaats.
Het verder drukken dan het drukpunt (1/2) heeft het neerzetten/loslaten
van de last tot gevolg.
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6.8.1 Lasten heffen
1. Positioneer de vacuümgrijper direct boven de last. Schuintrekken
voorkomen.
2. De bedieningsdrukknop (1/2) indrukken - bedieningsdrukknop in
de stand "Dalen" zetten. De vacuümhefslang ontspant zich en
slangheffer gaat omlaag.
3. Plaats de vacuümgrijper op de last. Zorg ervoor dat de last
gelijkmatig is verdeeld.
4. Bedieningsdrukknop (1/2) langzaam loslaten. De last wordt
aangezogen, daarna begint zij de zweven. Nimmer geheel het
contact met het bedieningselement resp. de drukknop verliezen.
5. Zodra de drukknop volledig is losgelaten, bereikt de last haar
hoogste punt.

1/2

6.8.2 Lasten laten dalen, neerzetten
1. Verplaats de last naar de gewenste plek.
2. De bedieningsdrukknop (1/2) langzaam indrukken resp. in de
stand "Dalen" (1) zetten. De hefslang ontspant zich en de
vacuümgrijper gaat met de last omlaag.
3. Zodra de last tot op de gewenste plaats gedaald is en veilig rust,
dient u de drukknop (1/2) voorbij het eerste drukpunt tot aan de
aanslag (2) in de stand "Dalen" te drukken. De vacuümgrijper kan
nu van de last worden losgemaakt.

1/2

2.
1.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij het vallen van de last
Indien de bedieningsdrukknop van de vacuüm-slangheffer JumboFlex
abrupt tot aan de aanslag wordt ingedrukt, dan zal de last en de
bedieningseenheid plotseling vallen, omdat het vacuüm geheel
wegvalt.
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►

De bedieningsdrukknop nimmer tot de aanslag indrukken.

►

De bedieningsdrukknop steeds langzaam en voorzichtig indrukken,
teneinde op de reactie van de vacuüm-slangheffer Jumbo te kunnen
reageren.
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6.8.3 Verticaal aanzuigen en horizontaal neerzetten
1. De 90° zwenkeenheid is voor de handling geconcipieerd, verticaal
aan te zuigen en horizontaal neer te zetten.
2. Werkstuk in het midden resp. aan de bovenzijde aanzuigen zodat
de last langzaam naar een horizontale stand zwenkt.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel bij het zwenken van de draaimodule
Bij een 90° gezwenkte draaimodule is het gevaar aanwezig dat vingers
in de schacht van het scharnier kunnen worden ingeklemd.
►

Laat één hand te allen tijde op de bedieningseenheid rusten.

►

Met de andere hand het zwenken (de hand zijdelings op het werkstuk
houden!) ondersteunen.

6.9 Eindeloos draaibaar
De vacuüm-slangheffer JUMBOF LEX is aan de draaimodule (het ophangpunt) eindeloos draaibaar.
Tevens kunnen aangezogen werkstukken onder het bedieningselement in stappen van 90°, resp.
eindeloos gedraaid, worden vastgezet.

6.10 Vacuüm-slangheffer Jumbo parkeren
Het tijdelijk neerzetten van de vacuüm-slangheffer JUMBO in een uitgeschakelde toestand wordt
"parkeren" genoemd.
Zo gaat u te werk:
1. Vacuümventilator resp. ejector uitzetten.
2. Vacuüm-slangheffer JUMBO aan de kraaninstallatie laten hangen resp. in houdervoorziening
positioneren.
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6.11 Verkorte bedieningsinstructies
Bij de levering inbegrepen zijn tevens verkorte bedieningsinstructies in meerdere talen om op te
plakken, welke de operator direct ter plaatse met de veelvoudige geïntegreerde functies van de
slangheffer Jumboflex bekend maken.

De afmeting van deze verkorte bedieningsinstructies werd
zodanig
aangepast, dat deze bijvoorbeeld eenvoudig en
goed zichtbaar op de Kraankolom kan
worden opgeplakt.

Korte en nauwkeurige beschrijving van de werking
van de vacuüm-slangheffer JumboFlex voor de
operator (in meerdere talen)

30.30.01.00174/06
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7

Opslag van de vacuüm-slangheffer Jumbo

Indien de vacuüm-slangheffer JUMBO gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, dan moet
deze op een juiste manier worden opgeslagen teneinde hem tegen beschadigingen te beschermen.
Mogelijkheden voor een correcte opslag:
 Hefslang met bedieningseenheid laten hangen.
 Houdernet (als optie) gebruiken, teneinde de vacuüm-slangheffer JUMBO te comprimeren en
tegen beschadigingen te beschermen.
 Vacuüm-slangheffer JUMBO ophangen en hefslang met bedieningseenheid opslaan. Let erop dat
de hefslang hierbij op geen enkele wijze beschadigd raakt.
 De vacuümgrijper dient te worden gedemonteerd en apart te worden opgeslagen.

ATTENTIE
Beschadiging van de vacuümgrijper
Zuigers worden gedeformeerd, verouderen te snel en vallen uit.
►

Opslag van de zuigers en vacuümgrijpers overeenkomstig het advies voor
onderdelen van elastomeren.

Advies voor het opslaan van onderdelen bestaande uit elastomeren
Invloeden door ozon, licht (UV in het bijzonder), warmte, zuurstof, vocht alsmede mechanische
invloeden kunnen de technische levensduur van op rubber gebaseerde producten verkorten. Sla om
die reden de rubberen onderdelen koel op (0 °C tot + 15 °C, max. echter 25 °C, donker, droog, vrij van
stof, beschermd tegen weersinvloeden, ozon en tocht alsmede vrij van spanningen (bijv. door goed te
stapelen zonder deformatie).
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8 Verhelpen van storingen
De vacuüm-slangheffer JUMBO mag uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, werktuigkundigen
en elektriciens worden geïnstalleerd en onderhouden. Werkzaamheden aan de elektrische installatie
mogen uitsluitend door elektrotechnici worden verricht.
Controleer na afloop van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden altijd de
veiligheidsvoorzieningen, zoals in hoofdstuk 9.2 "Veiligheidsvoorzieningen
controleren" is beschreven.
Indien de last niet kan worden geheven, dan werkt u de hieronder vermelde lijst door teneinde de
fout of storing te vinden en te verhelpen.
Storing

Verhelpen

Draairichting van de pomp is Fasen van de pomp ompolen
verkeerd

Pomp draait niet

Maatregelen ter voorkoming
van de storing
- Draaiveldmeter
(fasevolgordemeter)
gebruiken
- Automatische
draaiveldcontrole toepassen

Elektrische aansluiting controleren,
en wel:
- de voedingskabel vanuit het net
- of er spanning op alle fasen staat

Het vereiste vacuüm wordt Vacuüm-slangheffer JUMBO met
niet bereikt
pomp:

- Toevoerslang en slangheffer op
lekkage controleren

- Bevestiging van de grijper
controleren

- Stoffilterpatroon en filter van de

Vacuüm-slangheffer JUMBO met
pomp:

- Onderhoudsinterval van de
filters verkorten (zie
hoofdstuk 9.7)

- A.u.b. met de fabrikant
overleggen

bedieningseenheid (bij Flex
20/35) en de pomp reinigen of
vervangen

- Pomp op defect controleren. Zie
separate bedieningsinstructies
van de pomp
Vacuüm-slangheffer JUMBO met
ejector:

- Persluchtslang en slangheffer op
lekkage controleren

- Bevestiging van de grijper
controleren

- Filter van de bedieningseenheid

Vacuüm-slangheffer JUMBO met
ejector:

- Onderhoudsinterval van de
filters verkorten (zie
hoofdstuk 9.7)

- Onderhoudsinterval van de
zeef in de ejector verkorten

(bij Flex 20/35) reinigen of
vervangen

- Geluiddemper van de
vacuümgenerator reinigen

30.30.01.00174/06
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Storing
De last is te poreus of buigslap

Verhelpen

Maatregelen ter voorkoming
van de storing

- Kan niet worden geheven, bij
buigslappe onderdelen
andere vacuümgrijper
gebruiken

Het gewicht van de last is te
hoog

- Gewicht van de last

Toevoerslang is beschadigd

- Nieuwe slang installeren of
beschadigde plek eruit
snijden, resterende stukken
verbinden met pijpnippels en
slangklemmen

Persluchtslang is beschadigd

Geen persluchttoevoer

- Controleer of het gewicht

reduceren, ander hefwerktuig
gebruiken

- Nieuwe slang installeren

van het te heffen werkstuk
niet de hefcapaciteit
overschrijdt

-

Storing veroorzakende
contouren eruit halen c.q.
verhelpen (zie hoofdstuk
1.7)

-

Slanginstallatie corrigeren
(zie hoofdstuk 5.1)

-

Storing veroorzakende
contouren eruit halen c.q.
verhelpen (zie hoofdstuk
1.7)

-

Slanginstallatie corrigeren
(zie hoofdstuk 5.1)

-

Niet op blok (hoogste trap)
bewegen --> zweeftoestand
instellen (zie hoofdstuk 6.6)

-

Vacuüm-slangheffer JUMBO
niet schuin wegtrekken (zie
hoofdstuk 1.5)

-

Onderhoudsinterval van
filter in bedieningseenheid
verkorten (zie hoofdstuk 9.7)

-

Storing veroorzakende
contouren eruit halen c.q.
verhelpen (zie hoofdstuk
1.7)

- Toevoerleiding van de door
de klant/contractor
beschikbaar gestelde
persluchtvoorziening
controleren

Druk in de persluchtleiding te
laag
Hefslang is beschadigd

- Druk op 4 tot 6 bar instellen
- Nieuwe hefslang installeren

Aansluiting vacuümgrijper is
ondicht

- Afdichtingsrubber van de

Slang aan de vacuümgrijper is
beschadigd (dubbele en
viervoudige grijper)

- Slang controleren, indien

De last valt tijdens het dalen

- A.u.b. met de fabrikant

slangcilinder controleren,
indien nodig vervangen
nodig vervangen

overleggen
Het vacuüm wordt bereikt, maar de JUMBO kan poreuze lasten
niet heffen

42 | NL

A.u.b. met de fabrikant
overleggen

- A.u.b. met de fabrikant
overleggen

- A.u.b. met de fabrikant
overleggen
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Storing
De bedieningseenheid van de
vacuüm-slangheffer JUMBO
hangt bij draaiende
vacuümgenerator ook zonder
last in de bovenste blokpositie,
en kan door het indrukken van
de bedieningsdrukknop niet of
alleen heel langzaam omlaag
worden verplaatst.

Verhelpen

- Instelwiel voor de
zweeftoestand zonder last
controleren (rechtsom
draaien, teneinde het
zweefniveau te laten dalen)

- Onderhoudsinterval van filter
in bedieningseenheid
verkorten (zie hoofdstuk 9.7)

- Stoffiltervlies van de
bedieningseenheid reinigen
of vervangen (bij Flex 20/35).

De vacuümpomp kan niet met de draadloze afstandsbediening (als
optie) worden in- of uitgeschakeld

Werkstuk komt niet van de grijper los
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Maatregelen ter voorkoming
van de storing
- Zweefniveau instellen (zie
hoofdstuk 6.6)

Motorbeveiligingsschakelaar
of zekeringen in de
schakelkast van de
draadloze afstandsbediening
controleren
Neem contact op met uw
systeemadviseur
Stoffilterpatroon en filter van
de bedieningseenheid
reinigen of vervangen,
teneinde een procesveilig
beluchten mogelijk te maken

- Onderhoudsinterval van filter
in bedieningseenheid
verkorten (zie hoofdstuk 9.7)
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9 Onderhoud
9.1 Algemene voorschriften
Vóór dat met onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, dient het hoofdstuk
1.6 (Eisen aan en aanwijzingen voor het installatie- en onderhoudspersoneel en
de operators) te worden gelezen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor ongevallen bij het onderhoud van het systeem door ter zake
ongeschoold personeel
Zware personenschade is het gevolg
►

Het systeem dient uitsluitend door geschoold personeel, welk deze
bedieningsinstructies heeft gelezen en begrepen, te worden onderhouden.

WAARSCHUWING
Gevaar voor ongelukken door versleten en niet onderhouden onderdelen
Door versleten en niet onderhouden onderdelen kunnen beschadigingen
ontstaan welke tot het uitvallen van de vacuüm-slangheffer en tevens tot zware
ongevallen kunnen leiden.
►

Houd u aan de binnen deze bedieningsinstructies voorgeschreven bedienings-,
onderhouds- en service-instructies.

9.2 Veiligheidsvoorzieningen controleren
In de draaimodule van de vacuüm-slangheffer JUMBO is een terugslagklep ingebouwd.
Deze klep voorkomt, dat het werkvacuüm bij stroomuitval snel wegvalt.
Controleer deze terugslagklep voor aanvang van iedere ploegendienst (bij onderbroken productie),
resp. eenmaal per week (bij 24/7 productie). Blijf ook tijdens de controle buiten de gevarenzone.
Herstel alle gebreken, voordat u de vacuüm-slangheffer JUMBO in bedrijf stelt. Indien er tijdens het in
werking zijn gebreken ontstaan, dan schakelt u de vacuüm-slangheffer JUMBO direct uit en herstelt u
de gebreken.

Interval
dagelijks

weke- maande- 1/2- jaarlijkse
lijks
lijks
jaarlijks controle

Veiligheidsvoorzieningen
Is de terugslagklep dicht?

X

X

X

Zo gaat u te werk:
1. De vacuüm-slangheffer JUMBO inschakelen.
2. Last heffen en bedieningsdrukknop niet indrukken en zodoende in de stand "Heffen" brengen.
3. Vacuüm-slangheffer JUMBO uitschakelen. De vacuüm-slangheffer JUMBO dient nu langzaam te
dalen, de last mag pas in de buurt van de bodem/vloer loskomen en niet plotseling vallen.

44 | NL

30.30.01.00174/06

ONDERHOUD

9.3 Slijtage draaimodule controleren
De slijtage van de draaimodule maandelijks controleren. Meten met schuifmaat, rolmaat of duimstok.

Spleet S < 5 mm
S

Spleet S > 5 mm



De slangheffer kan bij verder gebruik
uitvallen.

Om de beschikbaarheid van de slangheffer
te waarborgen, de draaimodule door de
Probst-service laten controleren of
vervangen.

S

9.4 Servicetabel
Dit overzicht over de onderhoudsintervallen geldt bij 1 ploegendienst. Bij grotere belasting dienen de
controle-intervallen ev. te worden verkort.

Interval
dagelijks

weke- maande- 1/2- jaarlijkse
lijks
lijks
jaarlijks controle

Vacuümopwekking
Controle van de koolstof lamellen en het
geïntegreerde filter?
Is het stoffilter, indien aanwezig, gereinigd?
Is de elektrische installatie nog in orde? Zitten de
kabelwartels vast?
Is de toevoerslang in een goede toestand (niet
broos, niet geknikt, geen schuurplekken en dus
lekdicht)?
Is de slang getordeerd en dient dit te worden
verholpen?

X
X

X
X
X

X

X

X

Vacuüm-slangheffer Jumbo
Is de hefslang in een goede toestand (niet broos,
geen schuurplekken, geen gaten en dus lekdicht)?
Is de bevestiging van de hefslang in orde?
(zit correct vast, afdichting)
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Interval
dagelijks
Slijtage van de draaimodule controleren (zie
hoofdstuk 9.3).
Kan de draaimodule licht worden bewogen?
Zitten alle verbindingen (slangklemmen enz.) stevig
vast?
Zijn het type- en hefcapaciteitplaatje nog op het
toestel aanwezig?
Zijn de bedieningsinstructies nog aanwezig en zijn
deze bekend bij de werknemers?
Is de grendelpen vastgeklikt?
Controle van de dragende delen (bijv. ophanging van
de Jumbo) op vervorming, slijtage, corrosie of
andere beschadigingen.
Filter(s) op vervuiling controleren

weke- maande- 1/2- jaarlijkse
lijks
lijks
jaarlijks controle
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Grijper
Is de afdichting slangopname - grijper in orde?
Is de vacuümgrijper nog lekdicht en in orde?
Afdichtingslip homogeen enz.? Eventueel vervangen
Is het filtervlies in de vacuümgrijper vrij van vuil?

Werking en functies
Kan het toestel zonder aangezogen last goed heffen
en dalen?
Kan het zweefniveau resp. deze toestand met last
goed worden ingesteld? (draaien van de
instelschroef op de bedieningseenheid)
Werkt de terugslagklep bij het wegvallen van de
voeding?
Is het veiligheidskeurmerk vernieuwd?
Algemene toestand van het toestel

X

X
X

X

X

X
X
X

9.5 Reiniging
Gebruik voor het reinigen van de vacuüm-slangheffer JUMBO uitsluitend milde, organische
reinigingsmiddelen (geen wasbenzine of bijtende vloeistoffen gebruiken. De toevoer- of hefslang
zouden daardoor ondicht of vernield worden). De reiniging van de vacuümplaten kan met zeep en
warmwater worden uitgevoerd, geen reinigingsmiddelen op basis van organische oplosmiddelen op
de afdichtingslippen van de vacuümgrijpers gebruiken!

9.6 Vacuümpomp
Alleen bij versie met elektrische vacuümopwekking:
Zie meegeleverde bedieningsinstructies van de pomp
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9.7 Ejector
Alleen bij versie met pneumatische vacuümopwekking:
Zie meegeleverde bedieningsinstructies van de pomp

9.8 Vacuümfilter bij de JumboFlex 20/35
9.8.1 Filter in de bedieningseenheid
Op de bedieningseenheid is een extra stoffilter geïntegreerd, welk zonder gebruikmaking
van gereedschap kan worden vervangen of gereinigd. Filter ten minste
eenmaal per maand controleren, reinigen en eventueel vervangen. Voor het
goed functioneren van de slangheffer is het van groot belang dat deze
regelmatig wordt gereinigd en onderhouden.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door het vallen van het werkstuk
Indien de filterzeef in de vacuümgrijper niet regelmatig wordt gereinigd,
dan ontstaat er op de vacuümgrijper een lagere onderdruk en zal de
last dientengevolge loslaten en vallen.
►

Filterzeef ten minste eenmaal per week reinigen teneinde de veiligheid
van het toestel te waarborgen (zie servicetabel).

De filters van de bedieningseenheden kunnen zonder gereedschap worden
uitgewisseld.

30.30.01.00174/06
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9.8.2 Filter in de vacuümpomp
Zie meegeleverde bedieningsinstructies van de pomp (bijlage).

9.8.3 Filter op de vacuümpomp (stoffilter als optie)
Controleer het filter ten minste eenmaal per week en spuit de filterpatroon dan ook schoon met
perslucht (van binnen naar buiten). Vervang de filterpatroon als deze erg vuil is.
Indien het toestel in een bijzonder vervuilde omgeving wordt toegepast, dan dient het
filter dagelijks te worden gereinigd.
Als u de filterpatroon verwijdert, dient u erop te letten dat er geen stof in de leidingen
terechtkomt. Let op de juiste manier van monteren van het filter!

9.8.4 Filter in de vacuümgrijper
Filter ten minste eenmaal per week controleren en ev. reinigen (bijv. vacuümgrijper voor zakken).

9.9 Afname door een ter zake kundige expert
Neemt u a.u.b. de geldende nationale voorschriften alsmede de wet- en regelgeving m.b.t. de
voorkoming van ongevallen in acht.
Laat inspecties en onderzoeken binnen de gestelde termijnen uitvoeren en gebruik de toestellen
nimmer zonder de noodzakelijke van overheidswege verstrekte vrijgavedocumenten.
Teneinde aan de voorschriften ter voorkoming van ongevallen te voldoen, dient er
in Duitsland een jaarlijkse controle van het kraansysteem en de vacuümslangheffer JUMBO door een ter zake kundige expert te worden uitgevoerd.
De firma Probst GmbH biedt als extra service een inspectiecontract voor een
jaarlijkse controle met keuringsrapport door een ter zake kundige expert (binnen
Duitsland) aan.
Binnen Duitsland:
Neemt u daarvoor a.u.b. de op de vacuüm-slangheffer JUMBO aangebrachte
keuringssticker in acht (zie rechts).
Wij sturen u graag een desbetreffende
aanbieding. Neemt u contact met ons op.
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10 Buitengebruikstelling en afvoeren
10.1 Buitengebruikstelling
De vacuüm-slangheffer JUMBO mag uitsluitend door gekwalificeerd en vakkundig personeel buiten
gebruik worden gesteld.
De aansluiting van het heftoestel op de gebruikte hefvoorziening dient door de klant/contractor te
worden losgemaakt.
Zo gaat u te werk:
1. De vacuümtoevoer uitschakelen en eventueel de persluchtleiding drukloos schakelen en tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
2. Nadat de vacuümgrijper veilig is uitgeschakeld kan deze voor een veilige opslag worden
gedemonteerd (zie hoofdstuk 6.9.4/6.9.5 Vacuümgrijpers uitwisselen).
3. De vacuümslang van de draaimodule scheiden. Hiervoor de slangklem op de
vacuümtoevoerslang losdraaien en deze van de draaimodule losmaken.
4. Bij een slangheffer met pneumatische vacuümopwekking en persluchtleiding de snelkoppeling op
de draaimodule losmaken en de slang wegtrekken.
5. De hefslang tegen vallen borgen een aansluitend de borgmiddelen van de loopkatpen losmaken.
6. De loopkatpen losmaken en de hefslang langzaam van de loopkat nemen.

10.2 Afvoeren
De vacuüm-slangheffer JUMBO mag uitsluitend door gekwalificeerd en vakkundig personeel voor het
afvoeren worden voorbereid.
Zo gaat u te werk:
1. Vacuüm-slangheffer JUMBO buiten bedrijf stellen.
2. Vacuümgrijper van de slangcilinder demonteren.
3. Slangklemmen losdraaien en tape van de hefslang lostrekken.
4. Hefslang van de slangcilinder afdraaien, ga tevens zo bij de draaimodule te werk en de
materialen op passende wijze afvoeren.
5. Slangcilinder, ventielbuis, bedieningsbeugel en vacuümgrijper demonteren en tevens naar
materiaalsoort afvoeren.
6. Vacuümgenerator overeenkomstig de separate bedieningsinstructies demonteren en afvoeren.
Neemt u a.u.b. voor het vakkundig en doelmatig afvoeren contact op met een op het afvoeren en
recyclen van technische goederen gespecialiseerd bedrijf onder vermelding van de aanwijzing, de op
dit moment geldende afvoer- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Bij het zoeken naar een geschikt bedrijf is de fabrikant van het toestel u graag behulpzaam.
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