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1

VOORWOORD

Een geschikte veiligheid bij het werk is noodzakelijk om geen ernstige schade toe te
brengen aan uw gezondheid en die van derden.
Het is daarom noodzakelijk het ADVIES in acht te nemen en deze handleiding aandachtig
te lezen. Ze levert u de correcte basisinstructies in verband met het gewone en
buitengewone onderhoud.

LET OP: RAADPLEGEN EN BEWAREN!






Leer de gebruiksinstructies.
De bediener moet worden opgeleid betreffende het gebruik van de machine. Hij
moet op de hoogte zijn van het hijsvermogen, de gebruikslimieten en de
veiligheidsnormen en deze strikt in acht nemen.
De gebruikshandleiding is van fundamenteel belang voor een goed gebruik en
onderhoud van het apparaat.

Voor reparaties en revisies, gelieve u te wenden tot onze organisatie. Wij beschikken over
hooggekwalificeerd personeel en geschikte apparatuur.
De TECHNISCHE DIENST staat steeds ter beschikking voor ophelderingen, tips en als
het nodig is, voor interventies.
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Een goede werking en duurzaamheid wordt enkel gegarandeerd indien originele
wisselstukken
worden
gebruikt.
Raadpleeg
onze
“CATALOGUS
RESERVEONDERDELEN”.

In het laatste deel van deze handleiding zijn er enkele fiches aanwezig, die moeten
worden gebruikt om alle ingrepen, bijstellingen en wijzigingen te noteren die tijdens de
levensduur van de hoogwerker zullen worden uitgevoerd. Hierdoor zullen we steeds
over een bijgewerkt statistisch overzicht van de machine beschikken.

DE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING VERVANGEN NIET
DE VERPLICHTINGEN T.O.V. DE VAN KRACHT ZIJNDE
WETGEVING IN VERBAND MET DE VEILIGHEIDSNORMEN EN
ONGEVALLENPREVENTIE MAAR GEVEN ER ENKEL EEN
BONDIGE SAMENVATTING VAN
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2

OPMERKINGEN BIJ LEVERING VAN DE MONTAGESET

Deze handleiding stemt overeen met de volledige machine zoals ze wordt geleverd door
CELA (met omschrijving van de eventuele varianten, leverbaar op aanvraag).
Voor machines die in een montageset “KIT” of “MADKIT” worden geleverd (en gemonteerd
worden door een ander montagebedrijf dan CELA), moet de HANDLEIDING VOOR
GEBRUIK EN ONDERHOUD, conform met de opstelling en de van kracht zijnde
richtlijnen, worden opgesteld door het betrokken montagebedrijf.
Het CELA materiaal mag enkel worden gebruikt voor de delen die niet variëren t.o.v. de
oorspronkelijke installatie.

NB
 Met montageset bedoelt CELA de bovenbouw tot aan de onderste ring voor
bevestiging van de draaikrans die aan het chassis, gebouwd door het montagebedrijf,
moet worden gelast en de voornaamste elektrische en hydraulische onderdelen. De
totstandkoming van het contrachassis, van de elektrische installatie, de hydraulische
installatie, de montage op de vrachtwagen, de aansluiting vrachtwagen-hoogwerker,
de stabiliteitscontrole, de testen die door EN280 beoogd worden, behoren tot de
exclusieve competentie en verantwoordelijkheid van het montagebedrijf
 Met de montageset MADKIT bedoelt CELA: de levering van het bovengedeelte, het
contrachassis, de elektrische en hydraulische installatie waarvan de
veiligheidsfuncties getest zijn. De montage op de vrachtwagen, de aansluiting
vrachtwagen-hoogwerker, de stabiliteitscontrole, de testen die door EN280 beoogd
worden, behoren tot de exclusieve competentie van het montagebedrijf
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3

INLEIDENDE INFORMATIE

3.1 BIJWERKEN VAN DE DOCUMENTATIE
3.1.1

Geldigheid

De handleiding geeft de stand van de techniek weer op het ogenblik dat de hoogwerker op de
markt werd gebracht. Zij is een integrerend deel van de machine en is conform met alle
bindende wetten, richtlijnen en normen. De handleiding kan niet als inadequaat worden
beschouwd als nieuwe bijgewerkte versies, op grond van nieuwe ervaring, worden uitgegeven.
Eventuele wijzigingen, aanpassingen, enz. die aan nieuwe op de markt gebrachte machines
werden aangebracht, verplichten er de fabrikant niet toe om op de voordien geleverde
apparatuur in te grijpen of de machine en relatieve handleiding als onvolledig en ontoereikend
te beschouwen.
Indien de fabrikant het nodig acht zal hij eventuele integraties van de handleiding naar de
gebruikers sturen, die moeten bewaard worden samen met de handleiding waarvan zij deel
uitmaken.
3.2 REFERENTIENORMEN

De bouw van de CELA hoogwerkers wordt uitgevoerd conform met de volgende normen.
RICHTLIJNEN:
 2006/42//EG (Machinerichtlijn genoemd).
 2006/95/EG (elektrisch materiaal - laagspanning)
 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).
 2005/88/EG (geluidsemissie)
3.3 TOEGEPASTE GEHARMONISEERDE NORMEN
















EN 12100-1:2005 Machineveiligheid (basismethodiek);
EN 12100-2:2005 Machineveiligheid (technische principes);
EN 18893:2011 Hoogwerkers – Veiligheidsprincipes, inspectie, onderhoud en werking.
EN 13857:2009 Veiligheidsafstand bovenste ledematen;
EN ISO 13850:2007 Noodstopvoorzieningen;
EN 349:2008 Afstanden verplettering lichaamsdelen;
IEC/EN 60204-1 Elektrische uitrusting van de machine;
DIN 15018 blad 3 Berekeningen stalen structuren;
DPR 303/56 Algemene normen voor hygiëne op de werkplaats
DLgs 81/2008 Met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid
op het werkplaats;
EN 954-1:1998 Delen van het besturingssysteem verbonden met de veiligheid;
EN 13849-2:2005 Delen van het besturingssysteem verbonden met de veiligheid
EN 280:2013 Hoogwerkers.
EN 12999:2002;A2:2009 Cranes safety- Loaders Cranes
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EN 982:1997 Veiligheidsvereisten voor hydraulische systemen en hun onderdelen

3.4 AANTAL VOORZIENE LASTCYCLI VOLGENS EN 280

Aantal cycli: 100.000 (vb. 10 jaar, 50 weken per jaar, 40 uur per week, 5 cycli per uur)
Binnen dit aantal cycli moet een volledige revisie en een grondige structurele controle
worden uitgevoerd.
Bij zeer zware gebruiksomstandigheden (bv. steeds met max. belasting, steeds max.
bereik, enz.) moet de revisie vervroegd worden (vraag aan de fabrikant een
machinecontrole aan).
Elke 1500 - 4500 uren is een volledige controle door de fabrikant noodzakelijk.
3.5 CYCLUSBEPERKING VOOR MACHINES GOEDGEKEURD VOOR EEN GROTER
VERMOGEN

Aantal cycli: 66.000 (vb. vb. 6 jaar, 48 weken per jaar, 40 uur per week, 5 cycli per uur)
Binnen dit aantal cycli moet een volledige revisie en een grondige structurele controle
worden uitgevoerd.
Bij zeer zware gebruiksomstandigheden (bv. steeds met max. belasting, een voortdurend
max. bereik, enz.) moet de revisie worden vervroegd (vraag aan de fabrikant een
machinecontrole aan).
Elke 1000 - 3000 uren is een volledige controle door de fabrikant noodzakelijk.
Raadpleeg in dit verband het “ ONDERHOUDSPLAN”
3.6 GEBRUIK- EN OPSLAGCONDITIES

De CELA hoogwerkers
omgevingsomstandigheden:




zijn

gebouwd

om

te

werken

bij

de

volgende

bedrijfstemperatuur min. -10°C max. +40°C
vochtigheid 30% - 95% zonder condensatie
opslagtemperatuur -30°C max. +60°C.

Indien wordt voorzien dat de machine moet werken in omgevingsomstandigheden die
verschillen van de standaardsituaties, kunnen op aanvraag speciale uitvoeringen worden
geleverd.
BELANGRIJK: niet gebruiken in een agressieve omgeving (bv.: vele uren in
zeegebieden).
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Indien de olietemperatuur 90°C
warmtewisselaar te installeren.

overschrijdt,

is

het

noodzakelijk

een

3.7 BALLAST EN HULPSTUKKEN

Eventuele ballast en alle hulpstukken, gemonteerd en aanwezig tijdens de test, mogen
niet worden gedemonteerd tijdens de werkfases van de hoogwerker aangezien zij
een integrerend deel van de machine zijn, noodzakelijk om de stabiliteit te verzekeren die
tijdens de test werd bereikt.
Om op de openbare weg te rijden, kunnen de ballast en hulpstukken worden
gedemonteerd.
Voor een demontage en een verschillend gebruik moet de fabrikant, op aanvraag van de
klant en indien toegestaan, een schriftelijke autorisatie leveren.
3.8 IDENTIFICATIEGEGEVENS

Een plaatje dat op de machine aangebracht is (linksvoor op de bekasting) verstrekt alle
aanwijzingen voor de identificatie van de machine.
N.B. Meld bij elk contact het type en het serienummer.

MODEL
SERIENUMMER
BOUWJAAR
GEWICHT
BELASTING
MENSEN
MAXIMALE STERKTE HANDMATIG
MAXIMALE WINDSNELHEID
MAXIMALE HOEK FRAME
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3.9 STABILITEITSBEPROEVING

De machine DOORSTOND MET SUCCES DE STABILITEITSBEPROEVING (conform
met EN280: 2001/A2: 2013) onder drie gebruiksvoorwaarden: met stempelpoten volledig
open (max. nominale belasting 230kg), met beide stempels 200 mm open (max. nominale
belasting 230kg) en met stempels gesloten (max. nominale belasting 120kg).
De proeflast waarmee de keuringen werden uitgevoerd, stemt overeen met de toelaatbare
werklast vermeerderd met de overlast, voorzien door de norm EN280 (windkracht, stoten
van de bedieners, dynamische krachten, enz.)
De machine werd in drie omstandigheden en bij horizontale toegelaten maximale
scheefstand ( +/-0,5°), verhoogd met 0,5°, afgestempeld. De werkbak werd +/- 45°
gedraaid en de keuringen werd uitgevoerd onder langzame torenrotatie over de volledige
werkrange (minstens 360°) terwijl de stand van de stempelpoten, tegenovergesteld aan de
arm, onder controle werd gehouden en de restlast werd geverifieerd.
De keuringen werden in de volgende configuraties uitgevoerd:
 met de telescopische arm volledig omhoog, de jib evenwijdig met de grond en
uitgeschoven, naargelang de werkruimte toegestaan door de gebruikte configuratie.
 met de telescopische arm volledig omhoog en uitgeschoven, de jib evenwijdig met de
grond en uitgeschoven, naargelang de werkruimte toegestaan door de gebruikte
configuratie.
 met de telescopische arm volledig omhoog, de jib volledig omhoog en uitgeschoven,
naargelang de werkruimte toegestaan door de gebruikte configuratie.
 met de telescopische arm volledig omhoog, de jib omhoog en volledig uitgeschoven in
de min. hoek, toegelaten door de gebruikte configuratie.
De test wordt enkel met succes doorstaan indien over de volledige werkrange nooit
gelijktijdig twee stempelpoten van de grond gaan (dus het is normaal dat telkens, al
naargelang de stand van de arm, één stempelpoot per keer van de grond gaat).
3.10 OVERBELASTBEPROEVING

De machine DOORSTOND MET SUCCES DE OVERLASTBEPROEVING, uitgevoerd
(conform met EN280:2001/A2:2013) onder drie gebruiksvoorwaarden: met stempelpoten
volledig open (max. nominale belasting 230kg), met beide stempels 200 mm open (max.
nominale belasting 230kg) en met stempels gesloten (max. nominale belasting 120kg).
De proeflast waarmee de keuringen werden uitgevoerd, stemt overeen met de 125% van
de toelaatbare werklast.
De machine werd in drie omstandigheden en bij horizontale toegelaten maximale
scheefstand ( +/-0,5°), verhoogd met 0,5°, afgestempeld. De werkbak werd +/- 45°
gedraaid en de keuringen werd uitgevoerd onder langzame torenrotatie over de volledige
werkrange (minstens 360°) terwijl de stand van de stempelpoten, tegenovergesteld aan de
arm, onder controle werden gehouden en de restlast werd geverifieerd.
De keuringen werden in de volgende configuraties uitgevoerd:
 met de telescopische arm volledig omhoog, de jib evenwijdig met de grond en
uitgeschoven, naargelang de werkruimte toegestaan door de gebruikte configuratie.
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 met de telescopische arm volledig omhoog en uitgeschoven, de jib evenwijdig met de
grond en uitgeschoven, naargelang de werkruimte toegestaan door de gebruikte
configuratie.
 met de telescopische arm volledig omhoog, de jib volledig omhoog en uitgeschoven,
naargelang de werkruimte toegestaan door de gebruikte configuratie.
 met de telescopische arm volledig omhoog, de jib omhoog en volledig uitgeschoven in
de min. hoek, toegelaten door de gebruikte configuratie.
De keuring werd met succes doorstaan indien na de proef, bij zorgvuldig onderzoek van
alle elementen die de structuur samenstellen, geen tekens van blijvende vervorming
aanwezig zijn.
3.11 WERKINGSTEST

De machine DOORSTOND MET SUCCES DE WERKBEPROEVING, uitgevoerd (conform
met EN280:2001/A2:2013) onder drie gebruiksvoorwaarden: met stempelpoten volledig
open (max. nominale belasting 230kg), met beide stempels 200 mm open (max. nominale
belasting 230kg) en met stempels gesloten (max. nominale belasting 120kg).
De proeflast waarmee de keuringen werden uitgevoerd, stemt overeen met de nominale
werklast + 10%.
De machine werd getest met elke
toelaatbare combinatie van hoogte, snelheid en
belasting, in elke toelaatbare stand waarbij de correcte werking van alle
veiligheidsvoorzieningen, de snelheid en de maximale acceleraties werden gecontroleerd.
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4

VEILIGHEIDSNORMEN EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

OPMERKING: Voor het gebruik van de hoogwerker is het verplicht dat de bedieners:





in perfecte geestelijke en lichamelijke conditie verkeren
in het bezit zijn van een rijbewijs (van de geschikte categorie voor het gebruikte voertuig)
een gepaste opleiding hebben verkregen inzake het gebruik van de hoogwerker
alle instructies en aanwijzingen hebben gelezen en begrepen, vermeld in de handleiding
en op de machine.

4.1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

ALLE GEBRUIK- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN IN DEZE HANDLEIDING
MOETEN STRIKT WORDEN NAGELEEFD. WIJ ADVISEREN DUS ZE AANDACHTIG EN
CONSTANT TE LEZEN EN TOE TE PASSEN.
WIJ VERZOEKEN U NA DE LEVERING EN HET KEUREN VAN DE MACHINE, DE
VOORSCHRIFTEN IN DEZE HANDLEIDING STRIKT NA TE LEVEN EN DE VAN
KRACHT ZIJNDE NORMEN STRIKT TOE TE PASSEN. CELA SRL KAN, BEHOUDENS
DE GARANTIEVOORWAARDEN, NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN INDIEN
BOVENGENOEMDE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN NIET IN ACHT WORDEN
GENOMEN. HET NIET TOEPASSEN VAN DEZE VOORSCHRIFTEN ZAL
ONGETWIJFELD LEIDEN TOT SCHADE AAN DE MACHINE, PERSONEN EN ZAKEN
WAARVOOR CELA SRL NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD.
IN VOORGENOEMDE GEVALLEN ZAL OOK DE CONTRACTUEEL BEOOGDE
GARANTIE ONGELDIG ZIJN. DE TECHNISCHE GEGEVENS INGEHOUDEN IN DEZE
HANDLEIDING KUNNEN VARIËREN NAARGELANG HET TYPE VRACHTWAGEN, DE
TECHNISCHE EVOLUTIE OF DE INWERKINGTREDING VAN NORMATIEVE
WIJZIGINGEN.
DE GEBRUIKER MOET DUS DE BETREFFENDE GEGEVENS AANDACHTIG
ANALYSEREN.
VOOR BIJZONDERE BEDRIJFSCONDITIES, DIE NIET IN DEZE DOCUMENTATIE
STAAN, MOET EEN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT
AANGEVRAAGD WORDEN.
LET OP:
HET OVERSCHRIJDEN VAN DE VOORZIENE BELASTING IN DE WERKZONE KAN
LEIDEN TOT STRUCTURELE SCHADE EN KANTELEN VAN HET TOESTEL

MET HET OOG OP DE VEILIGHEID IS HET STRIKT NOODZAKELIJK STEEDS DE
VOLGENDE WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN:
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a. De gebruiksinstructies moeten streng en in chronologische volgorde nagekomen
worden.
b. Het is strikt verboden de uitrustingen te gebruiken met grotere belastingen en op een
andere wijze dan aangeduid op de machine en in de documentatie.
c. Lees de inhoud van alle plaatjes aangebracht op de uitrusting en aanwezig in de
gebruik- en onderhoudshandleidingen van de componenten.
d. Om de hoogwerker te gebruiken zijn minstens twee personen nodig, waarvan een met
de status van geschoolde werknemer. Hij zal op de grond blijven en perfect op de
hoogte zijn van het machinegebruik. Indien beneden tijdelijk het toezicht ontbreekt,
moet het besturingspaneel op de grond gesloten worden met het betreffende deurtje
met slot, of geblokkeerd/uitgeschakeld worden, om niet geautoriseerd gebruik door
derden te voorkomen.
e. Voor de inbedrijfstelling moet de uitrusting middels de stempelpoten op vaste
draagkrachtige grond afgestempeld worden. Indien nodig kunnen planken of grote
platen gebruikt worden om de bodemdruk over een grotere zone te verspreiden,
overeenkomstig de terreinkenmerken. Deze platen moeten qua materiaal en dikte
geschikt zijn voor de druk die door de stempelpoten wordt uitgeoefend. Ze moeten
voor het gebruik, zonder personeel aan boord van de hoogwerker, getest worden met
maximaal armbereik, met de werkbak bij de grond en met de max. toelaatbare
belasting.
f. Op hellend terrein moet gecontroleerd worden of de machine de 3° niet overschrijdt
(mocht de optionele vergrote stempelpoot van 700 mm geïnstalleerd zijn, dan is een
helling tot 8° toegestaan). Op hellend terrein moet altijd gezorgd worden voor
doeltreffende middelen om slippen van het voertuig te voorkomen (wiggen onder de
wielen of andere, gelijkaardige systemen) (mocht de optionele vergrote stempelpoot
van 700 mm geïnstalleerd zijn, dan moeten verplicht houten platen met daarin de
afdruk van de stempelpoot gebruikt worden). Niveauverschillen te wijten aan
horizontale treden worden niet als helling beschouwd.
De maximum afwijking van het draaikransoppervlak t.o.v. de horizontale as mag
nooit groter zijn dan 0,5°.
 Zorg ervoor dat de hoogwerker nooit tegen andere structuren leunt, noch vaste noch
beweeglijke.
 Vergeet nooit dat de manoeuvres om het werkpunt te bereiken steeds door de bediener
die zich op de hoogwerker bevindt, moeten worden uitgevoerd . Een MANOEUVRE
VAN OP DE GROND IS ENKEL TOEGESTAAN BIJ NOODTOESTANDEN daar op
de grond eventuele interferenties, het ruimtebeslag, de werkelijke dynamiek van de
werkbakverplaatsingen enz. niet juist kunnen worden beoordeeld.
 Verzeker u ervan dat er geen elektrische lijnen aanwezig zijn.
 Indien de hoogwerker op een openbare verkeersweg wordt gebruikt, is het verplicht
zijn aanwezigheid aan de hand van de geschikte grondmarkering en een flitser te
melden. Neem in dit geval tevens de van kracht zijnde verkeersregels in acht. Wie in
de werkbak gaat, moet onmiddellijk het veiligheidsharnas aan doen, dat aan de
hiervoor bestemde bevestigingen moet worden vastgehaakt. De beveiligende hekken
moeten onmiddellijk worden gesloten. Controleer of ze goed vergrendeld zijn.
 Alle werknemers, belast met het gebruik van de hoogwerker, moeten een
beschermende helm dragen indien voorzien door het veiligheid- en
gezondheidsplan of de Risicoanalyse, in overeenstemming met de normen. Laat
nooit materiaal uit de werkbak vallen. Bij bijzondere bewerkingen (snoeien, verven,
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enz.) moeten de nodige maatregelen getroffen worden en de vereiste
beschermmiddelen gedragen worden om personen, machine en objecten te
beschermen. Het is verboden gereedschap te gebruiken, niet conform met de van
kracht zijnde normen.
Het is strikt verboden gereedschap, handen, vingers enz. in de openingen van de
telescopische armen te steken en in de zones waar gevaar heerst voor
interferenties, wegslepen, verpletteren enz.



4.1.1








4.1.2











4.1.3




TIJDENS HET RIJDEN

Rijd voorzichtig en vermijd hoge snelheden.
Controleer of het totale gewicht van het voertuig niet het gewicht overschrijdt dat
op het kentekenbewijs staat
Controleer of de gekozen weg geschikt is voor het ruimtebeslag van de uitrusting.
Controleer de slijtage van de banden en de correcte druk in de banden (met koude
banden).
Trek bij het parkeren op een hellende weg de handrem in en blokkeer de wielen
met keggen indien nodig.
Het is verboden te rijden met personen of lasten/materiaal in de werkbak, op de
toren of op de begaanbare bodem van het chassis.
ALVORENS TE STIJGEN

Voer de dagelijkse controles uit, zoals aangeduid in het hoofdstuk onderhoud.
Draag een beschermende helm en goedgekeurde kledij met het oog op
ongevallenpreventie.
Controleer of het bedieningspaneel in de werkbak is ingeschakeld.
De hoogwerker afstempelen zodat de inclinatie van de draaikrans minder dan +/- 0,5° is.
Controleer of de werkbak horizontaal staat.
Bevestig de veiligheidsgordels in de punten die hiervoor in de werkbak zijn voorzien.
Sluit de beveiligende hekken.
Controleer nog eens of alle besturingen efficiënt zijn en bevestig het werkmateriaal
op gepaste wijze zodat het niet kan bewegen of geen gevaar kan veroorzaken.
Verzeker u ervan dat alle bedieners op de hoogte zijn van de gebruik- en
onderhoudsnormen.
EENS IN DE LUCHT

Let gedurende de verplaatsingen op het armbereik: tijdens het draaien, stijgen,
dalen, uitschuiven enz. Elk eventueel obstakel moet ingeschat worden.
Als elektrische leidingen of ondersteunende steigers aanwezig zijn, handhaaf dan
de minimum afstand ten opzichte daarvan die beoogd wordt door Italiaans
Wetsbesluit 81/2009 en neem hoe dan ook de minimum afstanden in acht die door
de van kracht zijnde voorschriften beoogd worden.
Tabel beoogd door Italiaans Wetsbesluit 81/2009
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Nominale spanning
KV
1<=
10
15
132
220
380







4.1.4

Toegestane
minimum afstand
m.
3
3,5
3,5
5
7
7

Vermijd botsingen van de werkbak of van de armen met de cabine van de
vrachtwagen, met de stempelpoten of andere delen van de machine, met vaste
obstakels (gebouwen enz.) of bewegende obstakels (voertuigen, kranen enz.).
Vermijd oponthoud in de werkzone van de uitrusting en in het bijzonder onder de
armen en de werkbak.
Gebruik de uitrusting enkel verticaal. Trek of duw nooit in geen enkele richting.
Houd de handen uit de buurt van gleuven of andere onderdelen waarin ze zouden
kunnen vastgeklemd geraken.
Bij het gebruik van automatische manoeuvres (automatische sluiting, centreren
rotatie, assistentie bij de start, enz.) de regelmatige uitvoering van het manoeuvre
controleren: CELA Srl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens
automatische manoeuvres
NA HET WERK

Controleer of de structuur en de werkbak in de correcte ruststand staan en of de
stempelpoten perfect werden ingetrokken.
VOOR DE ITALIAANSE MARKT:
BELANGRIJK
IN OVEREENSTEMMING MET HET ITALIAANS WETSBESLUIT 81/08, BIJLAGE VII,
MOETEN AUTOLADDERS MET VARIABELE INCLINATIE, VERRIJDBARE KRANEN EN
KRANEN MET LIER DOOR BEVOEGDE INSTANTIES (IN ITALIE: ISPESL – USL –
ASL – ARPA - ERKENDE CONTROLE-INSTANTIES) WORDEN GETEST EN
ONDERWORPEN AAN JAARLIJKSE CONTROLES
OM QUA VEILIGHEID DE
DOELTREFFENDHEID NA TE GAAN.

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 18 van 117

4.2 VEILIGHEIDSNORMEN

MET HET OOG OP DE VEILIGHEID IS HET STRIKT VERBODEN DE MACHINE OP DE
VOLGENDE WIJZE TE GEBRUIKEN:
 Met lasten en op een wijze die niet conform de gegevens zijn die aangeduid worden op de
machine, waarvoor de hoogwerker werd ontworpen, getest en geleverd;
 Op terrein dat zacht, instabiel, bezet is, of dat een inclinatie of helling van meer dan 3° heeft
(als de optionele, vergrote stempelpoot van 700 mm geïnstalleerd is, is een helling tot 8°
toegestaan);
 Met de werkbak niet in de horizontale positie;
 Bij windsterkte van meer dan 12,5 m/s;
 Nabij elektrische lijnen (de machine is niet geïsoleerd).
 Zonder de beveiligende hekken van de werkbak.
 Met materiaal of voorwerpen die uit de werkbak of aan de armen hangen of hoe dan ook
buiten de werkbak uitsteken.
 Met het gebruik van ladders of andere soortgelijke uitrustingen in de werkbak
 Onder horizontaal of diagonaal trekken en duwen, meer dan 20daN voor 1 persoon of 40daN
voor 2 personen (laad enkel verticaal).
 In zones met explosiegevaar.
 Bij aanwezigheid van scheuren of barsten, hydraulische lekkage, ingesneden kabels of om
het even welke afwijking in de werking.
 Bij temperaturen kleiner dan -10°.
 Als hijsmiddel voor het materiaal indien gebruikt met gedemonteerde werkbak.
 Met de veiligheidsinrichtingen buiten dienst of niet getest.
 Bij gevaarlijke weersomstandigheden (beperkte zichtbaarheid, onweer, bliksemgevaar enz.).
 Met borden of banners enz. die op de werkbak, de armen of andere delen van de
machine worden gehangen.
BELANGRIJK
Het is ten strengste verboden gereedschap, handen, vingers enz. in de openingen van de
telescopische armen, kabelschijven en verbindingen te steken.
TIJDENS DE SCHOONMAAK MET HOGEDRUK-WATERSTRALEN MOGEN DEZE
NOOIT RECHTSTREEKS OP KASTEN, BEHUIZINGEN OF ELEKTRISCHE
ONDERDELEN WORDEN GERICHT. NIET
SCHOONMAKEN MET CHEMISCHE AGRESSIEVE DETERGENTEN, BENZINE OF
SOORTGELIJKE MIDDELEN. ZE ZIJN SCHADELIJK VOOR DE RUBBEREN
ONDERDELEN, DE PVC-ONDERDELEN EN DE LAK.
LET OP !!! PAUZE / WERKONDERBREKING
Laat de machine nooit zonder toezicht achter zonder eerst de motor uit te schakelen, het
besturingspaneel op de grond te sluiten of onbruikbaar te maken en de cabine van de vrachtwagen
op slot te doen.
Bij een pauze of werkonderbreking moet de hoogwerker steeds omlaag worden gezet (in
transportstand).
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Het is streng verboden gedurende lange tijd de machine geopend te laten zonder dat
personeel in de werkbak aanwezig is: er kan kantelgevaar zijn wegens een eventuele slechte
werking van de afdichting van de verschillende componenten (kleppen, stempelpoten,
nivellering, enz...)

LET OP !!! WERKEN BIJ ELEKTRISCHE LIJNEN
Werken in de nabijheid van elektrische lijnen met een hoogwerker is steeds buitengewoon gevaarlijk
gezien de beweegbaarheid van de machinestructuur.
Vergeet niet dat elektrische schokken ook kunnen optreden zonder dat twee delen contact maken.
Het kan voldoende zijn dat ze de minimumveiligheidsafstand overschrijden (zie van kracht zijnde
normen in het land van bestemming van de machine).
In Italië bijvoorbeeld beoogt de van kracht zijnde norm (Wetsbesluit 81/2008) een minimum afstand
in functie van de spanning waaraan de kabel wordt blootgesteld. De in de tabel aangeduide
afstanden moeten absoluut als minimum afstanden beschouwd worden en de operator moet
verzekeren dat geen van de onderdelen de veiligheidsafstanden overschrijden tijdens de
verschillende manoeuvres van de hoogwerker. Voor met de werken van slag te gaan, is het
raadzaam een onderbreking van de stroomtoevoer aan te vragen voor de volledige periode waarin
met de hoogwerker zal worden gewerkt.
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4.3 OVERBLIJVENDE RISICO’S EN BIJHORENDE VOORZORGSMAATREGELEN


Overmoedig activeren van de bedieningshendels: gevaar voor schokken en
schommelen.
GEBRUIK DE BESTURINGEN LANGZAAM EN GELEIDELIJK OM DE SNELHEID EN
DE ACCELERATIE ONDER CONTROLE TE HOUDEN.



Overbelasting en horizontale of schuine krachten: kantelgevaar
OVERSCHRIJD DE TOEGESTANE DIENSTBELASTING NIET



Grondverzakking: kantelgevaar
CONTROLEER DE BODEMDRUK EN BODEMCONSISTENTIE
(zie bodemdruk onder de stempelpoten) (let in de winter op bij dooi).



Windstoten: kantelgevaar
WERK NIET BIJ GEVAARLIJKE OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN



Stoten tegen een obstakel op de grond of in de lucht: gevaar voor botsen of kantelen
WEES UITERST AANDACHTIG TIJDENS DE MANOEUVRES



Stoten tegen een spanningslijn:
NEEM DE VEILIGHEIDSAFSTANDEN VOOR ELEKTRISCHE LIJNEN IN ACHT



Werken op bermen, voetpaden enz.: kantelgevaar.
BESTEED BIJZONDERE AANDACHT AAN DE BODEM EN DE POSITIONERING VAN
DE STEMPELPOTEN



Werken in een explosiegevaarlijke omgeving: ontploffingsgevaar
INFORMEER NAAR DE AANWEZIGHEID VAN ONTPLOFFINGSGEVAAR OF
BRANDGEVAAR IN DE BETROKKEN ZONE VOORALEER HET WERK AAN TE VANGEN



Personen in de werkzone van de machine: gevaar voor verplettering.
MAAK DE WERKZONE VRIJ EN VERBIED DE TOEGANG AAN ONBEVOEGDEN TIJDENS
DE WERKEN, CONTROLEER DAARNAAST OF HET VERBOD WORDT NAGELEEFD



Verbrandingsmotor + uitlaat: gevaar voor brandwonden en vergiftiging.
VERMIJD OPONTHOUD BIJ DE UITLAAT IN AFGESLOTEN RUIMTES MOETEN DE
UITLAATGASSEN NAAR BUITEN WORDEN GELEID.



Let op voor overbelasting die kan worden veroorzaakt in de lucht of voor gevaar ten
gevolge van contact met externe structuren.
VOOR ELKE WERKZAAMHEID MOETEN ALLE OMSTANDIGHEDEN IN DE
WERKZONE GOED INGESCHAT WORDEN: DE BODEM, HET RUIMTEBESLAG, DE
VERLICHTING, DE LUIDRUCHTIGHEID EN OOK DE OPLEIDING VAN HET
PERSONEEL BELAST MET HET GEBRUIK VAN DE HOOGWERKER.



Giftig materiaal
DE INSTALLATIES BEVATTEN MATERIAAL DAT GIFTIG IS INDIEN HET WORDT
INGESLIKT OF INGEADEMD (KWIK, OLIE, KUNSTSTOF, ENZ.) DE ONDERHOUDEN REPARATIEWERKZAAMHEDEN MOGEN ENKEL DOOR OPGELEID EN
ERVAREN PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.
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NB INDIEN DE MACHINE IS VOORZIEN VAN FLEXIBELE BUIZEN VOOR AFVOER
VAN DE UITLAATGASSEN VAN DE VERBRANDINGSMOTOR, IS HET VERPLICHT
DEZE TE GEBRUIKEN
4.4

GEBRUIKSBEPERKINGEN

GEBRUIK DE HOOGWERKER NIET:


Met lasten die het aangeduide maximumvermogen overschrijden.



Op een terrein dat niet bestand is tegen de druk en de last van de stempelpoten.



Op een helling of een inclinatie van meer dan 3° (mocht de optionele vergrote
stempelpoot van 700 mm geïnstalleerd zijn, dan is een helling tot 8° toegestaan).



Met laterale belasting in de werkbak groter dan 20daN voor elke persoon (max. 40daN
voor 2 personen).



Bij windsterkte groter dan 12,5 m/s.



In koelcellen.



In explosieve omgevingen en omgevingen met agressieve atmosfeer.



Tijdens een onweer.



Bij beperkte zichtbaarheid.



In een onvoldoend verluchte zone. Uitlaatgassen van verbrandingsmotors zijn giftig.
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4.5 INDICATIES BETREFFENDE DE WINDSNELHEID

WINDSTERK
TE

WINDSNEL
HEID

Schaal van
Beaufort

M/s

0

0.0 - 0.2

Stil

1
2

0.3 - 1.5
1.6 - 3.3

Zwakke wind

3
4

3.4 - 5.4
5.5 - 7.9

Matige wind

5

8.0 - 10.7

Vrij krachtig

6

10.8 - 13.8

Krachtig

7

13.9 - 17.1

Harde wind

8

17.2 - 20.7

Stormachtige wind

9

20.8 - 24.4

Storm

BENAMING

KENMERKEN

Windstil, de rook stijgt recht of
bijna recht omhoog.
windrichting goed af te leiden uit
rookpluimen, wind voelbaar in het
gezicht, weerhanen tonen nu
juiste richting, blad ritselt, de
deflector begint te bewegen.
Bladeren en takken bewegen
voortdurend.
Kleine
takjes
beginnen te bewegen. Stof en
papier waait op
Bladeren van bomen ruisen,
gekuifde golven op meren en
kanalen.
Grote takken zwaaien, de wind
fluit tussen de kabels van de
elektrische lijnen, problemen met
paraplu’s.
De bomen buigen, het is lastig
tegen de wind in te lopen.
Twijgen breken van bomen,
voortbewegen zeer moeilijk.
Schade aan woningen (antennes
en dakpannen waaien weg).

LET OP
DE WINDSNELHEID WORDT LANGER DAN 10 MINUTEN GEMETEN OP EEN
HOOGTE VAN 10 METER EN OP EEN VLAK TERREIN.
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4.6 OVERZICHT VOORNAAMSTE AANWIJZINGEN

STAND VAN DE VERSNELLING
Verzeker u van de ruststand.

VERKEER
Let op voor het ruimtebeslag van de wagen.

AFSTEMPELING
Controleer de bodemconsistentie.

AFSTEMPELING
Maximumhelling van het terrein.
(mocht de optionele vergrote stempelpoot
van 700 mm geïnstalleerd zijn, dan is een
helling tot 8° toegestaan)

NIVELLERING
Controleer de maximaal toegelaten helling.
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WERKZONE
Baken de werkzone af.

NOODSTILSTAND
Bij afwijkingen van ongeacht welke aard
de machine stoppen. ALVORENS DE MACHINE OPNIEUW
IN TE SCHAKELEN, CONTROLEREN OF
GEEN GEVAARLIJKE SITUATIES,

OBSTAKELS EN ELEKTRISCHE LIJNEN AANWEZIG ZIJN.
Controleer of geen elektrische lijnen of
obstakels aanwezig zijn.

DUWEN EN STOTEN TEGEN OBSTAKELS
Duwen en/of stoten tegen een obstakel
(door in- en uitschuiven en/of stijgen en dalen) kan
structurele schade aan de machine veroorzaken
en leiden tot ernstig kantelgevaar
van de opstelling. Voor en tijdens de verplaatsingen
moet steeds visueel in alle richtingen het ruimtebeslag
van de machinestructuur gecontroleerd worden
(met bijzondere aandacht voor de minder zichtbare zones,
zoals het onderste deel van de werkbak).
VEILIGHEIDSGORDELS
Controleer de max. toegelaten windsterkte.
gebruik STEEDS EN CORRECT
de veiligheidsgordels.
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BESCHERMINGEN
Bescherm bij het uitvoeren van bijzondere werkzaamheden
steeds uzelf en de machine.

IN DE WERKBAK
Handel altijd vanaf het bedieningspaneel op de werkbak.
Gebruik nooit ladders, planken of soortgelijk gereedschap,
HET IS VERBODEN op de reling te klimmen.

IN DE WERKBAK
Overschrijd nooit het maximum toegelaten vermogen
in de werkbak.

HIJSEN
Bij gebruik met gemonteerde werkbak, de
hoogwerker niet als een hijsmiddel gebruiken,
ook niet voor kleine lasten.

VEILIGHEIDSGORDELS EN -HELM
Gebruik steeds de veiligheidsgordel en de voorziene PBM.
De gordel niet aan structuren buiten de werkbak bevestigen
GEBRUIK ENKEL DE SPECIALE
BEVESTIGINGSPUNTEN
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REPARATIES EN WIJZIGINGEN
Wijzigingen of reparaties mogen enkel
door het geautoriseerd servicecentrum
uitgevoerd worden.

LET OP !!! BELASTING VANUIT DE HOOGTE
Belaad de werkbak niet van op een hoogte, noch met
materiaal, noch met personen. Deze handeling zou
kantelen of
zware schade aan de machine kunnen veroorzaken.
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4.7 BODEMCONSISTENTIE

Tijdens de inbedrijfstelling van de stempelpoten moet bijzondere aandacht worden
geschonken aan het terrein waarop zal worden afgestempeld. Controleer steeds de
vlakheid en de stevigheid van de grond en leg eventueel geschikte platen om de
bodemdruk te verdelen (raadpleeg bij twijfels steeds de werfverantwoordelijke of een
burgerlijk ingenieur, ervaren op het gebied van bodemconsistentie). Raadpleeg het
hoofdstuk “Kenmerken en prestaties” voor de waarden van de last die door de
stempelpoten op de grond wordt overgedragen. Voor de waarden van de
bodemconsistentie staat hieronder een tabel, louter indicatief, met de toegelaten druk voor
enkele soorten terreinen.
Voor de relatieve berekening van de specifieke druk, door de stempelpoten overgedragen
op het terrein, moet de volgende formule gebruikt worden:
P=F/A
waarbij:
P = specifieke druk overgedragen door de stempelpoot op het terrein
(daN/cm2 – kg/cm2)
F = maximumbelasting van de stempel (kg – zie hoofdstuk 3)
A = area/steunoppervlak van de stempel (cm2)
Voorbeeld: voor een hoogwerker met F = 3200 kg en steunplaten met het volgende
oppervlak A = 400 cm2 (afmetingen 20x20 cm)
P = 3200 / 400 = 8 daN/cm2
Door het bijvoegen van steunplaten voor een grotere steun, met het volgende
oppervlak A’= 1600 cm2 (afmetingen 40x40 cm)
P’ = 3200 / 1600 = 2 daN/cm2
4.7.1

Tabel met indicatieve waarden voor de bodemconsistentie

Type terrein/bodem

Niet compacte losse grond
Korrelige compacte grond (zand)
Compacte grond (zand+kiezel)
Rots met middelmatige vastheid (kalksteen –
zandsteen) – wegdek geschikt voor de
doorgang van zware voertuigen
Rots met goede vastheid (sterke kalksteen –
sterke zandsteen)
Massieve rots (porfier – basalt – graniet)

Toegelaten specifieke
druk
(daN/cm2)
1-2
2-6
4 - 10
10 - 15
15 - 30
30 - 50
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4.8 VEILIGHEIDSAFSTAND VAN SLOTEN/AFGRONDEN

Bij inbedrijfstelling van de stempelpoten moet steeds voldoende afstand van sloten of
afgronden worden gehouden. De veiligheidsafstand is afhankelijk van het soort
sloot/afgrond (onderstut of niet) en het soort terrein (raadpleeg bij twijfels steeds de
werfverantwoordelijke of een burgerlijk ingenieur, ervaren op het gebied van
bodemconsistentie). Louter indicatief leveren we hieronder een theoretisch schema/norm.

- Bij verzakbare bodem of ophoging - a = 2 x h
- Bij compacte bodem, niet verzakbaar of ophoging - a = 1 x h
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5

BESCHRIJVING VAN DE BESTURINGEN, KENMERKEN, PRESTATIES,
PROCEDURES VOOR INBEDRIJFSTELLING EN VOOR DE
NOODTOESTANDEN

5.1 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
5.1.1

Voorzien gebruik van de machine

De CELA hoogwerker werd ontworpen en vervaardigd om personen in de genivelleerde
werkbak in omhoog te hijsen en te verplaatsen en dit in de volledige range van uitvoerbare
verplaatsingen.
De hoogwerker hijst het personeel verticaal. Ook een horizontale verplaatsing is mogelijk
via de buigpunten en uitschuifelementen en een haakse verplaatsing via de draaitoren en
de draaibare bak.
De machine werkt met afstempeling op de grond, genivelleerd chassis en ontlaste
ophanging van de truck.
Het personeel kan in de werkbak gereedschap meenemen tot bereik van het gemelde
maximumvermogen.
5.2

HOOFDONDERDELEN

A

C
B

F

D

O

I

N

M

E

G

L
H

H

A – Besturingen in de werkbak
Besturingspaneel / radiobesturing voor de verplaatsing van de hoogwerker vanuit de
werkbak.
B - Telescopische hoofdarm
Telescopische arm met 3 verlengstukken en een spreidingsbreedte, verwezenlijkt via twee
hydraulische cilinders.
C – Jib
Telescopische arm met 2 verlengstukken en een spreidingsbreedte, verwezenlijkt via twee
hydraulische cilinders.
D - Toren
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In topkwaliteit plaatstaal, bestaande uit een geplooid hoofdlichaam en gelaste
versterkingen. De toren is gemonteerd op de steundraaikrans van de bovenbouw; de
rotatie wordt uitgevoerd door een hydraulische motor met wormschroef en automatische
rem in werkstand. Een draaiende hydraulische verdeler laat t.o.v. het chassis een
doorlopende rotatie van de bovenbouw toe tot 900° (2,5 draaien). Een elektrohydraulische
verdeler laat de verplaatsingen van de machine toe als elektrische storingen optreden.
E - Olietank
In de olietank met peilaanwijzer bevindt zich de olie voor toevoer naar de hydraulische
installatie van de machine.
F - Paneel in de cabine
Voor controle van de correcte plaatsing van de aftakas en inschakeling van de installatie.
Is uitgerust met een urenteller voor de meting van de werktijd en met controlelampjes voor
de signalering van de ingetrokken stempelpoten en arm op steun.
G – Besturing aftakas
Voor elektromechanische inschakeling van de aftakas.
H - Stempelpoten
Met enkele, gelijktijdige of automatische daling hebben deze een slag van 500 mm en zijn
op het contrachassis bevestigd. Er zijn (optionele=) stempelpoten met een vergrote slag
van 700 mm beschikbaar.
I - Basischassis
Dit is de dragende structuur, in staal van topkwaliteit, voor de bevestiging van het
luchtdeel met de truck. De structuur is afgewerkt met een begaanbaar antislip oppervlak in
aluminium en opbergruimtes (elk max. 5 kg). Een elektrohydraulische verdeler laat de
verplaatsing van de stempelpoten toe als er een elektrische storing optreedt.
L - Manuele noodpomp
Hydraulische pomp met manuele bediening voor nooddalingen.
M - Besturingen van de stempelpoten
Paneel voor selectie van de verplaatsing van de stempelpoten.
N - Noodbesturingen
Om de machine van op de grond te verplaatsen tijdens een nooddaling.
O- Werkbak
Dit is de korf waarin het personeel samen met het gereedschap wordt verplaatst. Hij
bestaat uit aluminium buizen en meet 1400x700x1100 mm. Hij is uitgerust met 2
bevestigingspunten op de arm. Tevens is een (optionele) werkbak beschikbaar van
aluminium met grotere afmetingen 1800x700x1100, een werkbak voor één persoon van
700x700x1100 en een voor 1000V geïsoleerde werkbak van 1300x800x1100.
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5.3 VOEDING VAN DE HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Voeding via een pomp, gekoppeld aan de aftakas van de truck, met koppelbesturing in de
stuurcabine compleet met een controlelampje op het paneel van de cabine.
5.4 TECHNISCHE KENMERKEN

Model

DT25

CELA

Maximale werkhoogte
Maximale hoogte werkbakvloer

m
m

25
23

Maximale reikwijdte
Maximale reikwijdte werkbakboord 0°

m
m

12
10,5

Maximaal vermogen
Alternatieve vermogens
Afmetingen aluminium werkbak
Afmetingen aluminium werkbak (optie)
Afmetingen aluminium werkbak (optie)
Afmetingen geïsoleerde werkbak 1000V
(optioneel)

kg
kg
mm
mm
mm
mm

230
120, 100
1400x700x1100
1800x700x1100
700x700x1100
1300x700x1100

Rotatie bovenbouw
Rotatie werkbak

°
°

1440°
-85°+85°

Maximale belasting onder de stempelpoten kg
Specifieke belasting onder de stempelpoten daN/cm2
Afmetingen in rijstand

Zie schema pag. 34

Trilniveau
Geluidsvermogenniveau LWA

m/s2
dB

2500
8

< 0,25
80

Opmerking: Het geproduceerde geluid wordt veroorzaakt door de motor van de truck. Het
geluidsdrukniveau op de hoogwerker op 1,60 m van het begaanbaar oppervlak is tijdens het stijgen, dalen
en uittrekken niet hoger dan 80 dBA.
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5.5
5.5.1

WERKZONE
Werkzone breed afgestempeld

VOLLEDIGE AFSTEMPELING
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FRONT AND REAR

Werkzone gedeeltelijk afgestempeld 7 180°

LATERAL

5.5.2

SMALLE AFSTEMPELING SMALLE AFSTEMP / 180°
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FRONT AND REAR

Werkzone smal afgestempeld/ 180°

LATERAL

5.5.3

SMALLE AFSTEMPELING SMALLE AFSTEMP / 180°
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5.6

ALGEMEEN SCHEMA
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5.7 Veiligheidsinrichtingen

B

A
A
D
E
F

A

C

A - Noodknoppen
Ze zijn aanwezig op de handmatige noodbesturing van de toren en van de afstempeling,
op de grond en in de werkbak. Bij een noodtoestand stoppen ze elke functie van de
hoogwerker.
B - Flitslicht
Deze wordt op de cabine van de truck gemonteerd om te signaleren wanneer de
hoogwerker in werking is (optie).
C - Manuele pomp voor een nooddaling
Hiermee kan de hoogwerker worden verplaatst en weer in rijstand worden gebracht als
een storing is opgetreden.
D - Hydraulische noodbesturingen
Ze zijn aanwezig op de draaibare toren en dienen voor de verplaatsing van de hoogwerker
bij een noodtoestand en bij afwezigheid van elektrische stroom.
E - Lastbegrenzer op de werkbak
Inrichting die alle verplaatsingen van de hoogwerker blokkeert indien de werkbak zwaarder
is beladen dan het maximaal toegestane vermogen.
F – Noodbesturingen op de grond
Ze zijn aanwezig in de ruimte op de rechterzijde van de voertuigbodem en dienen voor de
verplaatsingen van de hoogwerker bij een noodtoestand.
Geflensde blokkeerkleppen op alle cilinders
De verplaatsing van de cilinder wordt onderbroken bij drukval of als een hydraulische buis stuk gaat.
Beveiliging van de elektrische en hydraulische installatie
Alle flexibele buizen en kabels zijn voorzien van antislijtage en anti-explosie beveiligingen.
Vergrendeling stempelpoten/arm (volgordeklep)
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De besturingen van de stempelpoten worden enkel geactiveerd als de armen in ruststand
zijn en indien op het paneel in de toren de geschikte besturing werd gekozen; zo niet
kunnen ze niet gebruikt worden.
Als de hoogwerker is afgestempeld, gaat een groen lichtje aan op het paneel waarop de
stempelpoten werden gekozen. Indien op het paneel op de toren de gewenste positie
wordt gekozen (werkbak of torenalarm), is het mogelijk de telescopische arm te heffen en
het werk aan te vangen.
Met de arm open is het niet meer mogelijk de stempelpoten te activeren ook al wordt de
besturing in de toren gekozen.
Kleppen maximumdruk
Ze voorkomen dat de maximumdruk van de hydraulische installatie, waarop de
hoogwerker is afgesteld, wordt overschreden.
Bevestigingen voor de veiligheidsgordels
Deze bevinden zich op de werkbak en dienen om de veiligheidsgordels van de bedieners
vast te maken tijdens het gebruik van de hoogwerker.
Antibotsing
De hoogwerker is voorzien van een automatisch systeem om botsingen te vermijden. Het
systeem laat geen verplaatsingen toe waarbij de hoofdarm met de cabine van de truck in
contact zou kunnen komen.
NB: De hoogste aandacht moet echter worden geschonken aan de verplaatsingen
van de jib die, in bijzondere omstandigheden, tegen de cabine van de truck zou
kunnen stoten.
Hellingmeter
De hoogwerker is uitgerust met een automatisch controlesysteem van de helling van het
bovengedeelte dat de bediener waarschuwt voor verzakkingen van het terrein.
NB: Men dient hoe dan ook maximale aandacht te besteden aan de stevigheid van
het terrein waarop de machine gestabiliseerd wordt.
Andere mogelijke voorzieningen op de hoogwerker
 Elektrische hulppomp met inverter met eenfasige 230 V motor, compleet met
besturingspaneel en beveiliging
 Pneumatische aansluiting /water in de werkbak
 Vaste aluminium zijsteunen
 Inrichting om de uitrusting automatisch in ruststand te plaatsen
 Inrichting om de uitrusting automatisch af te stempelen
 Warmtewisselaar voor olie
 Radiobesturing / Bedrade besturing
 Afstempelen hoogwerker vanuit de werkbak
 Opbergkast
 Module voor teleassistentie
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5.8

AFTAKAS

5.8.1

Paneel in de cabine van de truck

Op het paneel in de cabine van de truck is het volgende aanwezig:
12345

Witte controlelamp PLE voedingslijn.
Oranje controlelamp voor signalering dat de aftakas is gekoppeld.
Rode controlelamp voor signalering van een niet correcte sluiting van de stempelpoten
tijdens het rijden.
Groene controlelamp voor signalering van de correcte transportstand van de
hoogwerker tijdens het rijden.
Uurteller met gelijktijdige inschakeling op de PLE elektrische panelen

1

2

3

4

5

5.8.2

Inschakeling van de aftakas (PTO)

Om met de hoogwerker te kunnen werken moet de apparatuur zowel elektrische als
hydraulisch worden gevoed door inschakeling van de PTO.
1. Neem plaats in de cabine van de truck.
2. Schakel de parkeerrem in.
3. Plaats de versnellingshendel in neutrale stand terwijl u de motor van de truck op het
minimum houdt.
Wanneer de motor wordt aangezet met de versnelling ingeschakeld, is
er een ernstig gevaar voor verplettering / botsing met obstakels

Om met de hoogwerker te kunnen werken, is de toegelaten maximale
helling 0,5°

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 39 van 117

Nu gaat op het paneel in de cabine de controlelamp van de voeding van de elektrische
installatie van de hoogwerker branden.
Verlichte
controlelamp
voeding elektrische
installatie
hoogwerker – geel

Vooraleer de aftakas in te schakelen, moet u het volgende controleren:

 of de noodknoppen (rode paddenstoelen) niet zijn ingedrukt
 of er niemand de besturingen op de panelen bedient

Anders zal de machine een fout signaleren en op het scherm van het
bedieningspaneel van de werkbak een bericht weergeven zoals “alarm XXX”.
Uiteindelijk zal de motor van het voertuig worden uitgeschakeld.
Om de fout op te lossen moet u de aftakas uitschakelen, de startsleutel van het
voertuig verwijderen en vervolgens de volledige startsequentie herhalen.
4. Het koppelingspedaal indrukken.
5. Koppel de elektrische aftakas door enkele seconden de “ON” toets, op het dashbord
links van het stuur (det. A), ingedrukt te houden A)

A
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6. Het koppelingspedaal langzaam loslaten.
Als de aftakas correct werd ingevoegd zal de rode controlelamp van de aftakas
branden.

Verlichte controlelamp
aftakas ingeschakeld
– rood

Wanneer de aftakas is ingeschakeld, is het misschien niet meer
mogelijk om de motor vanuit de stuurcabine te starten.
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5.9 AFSTEMPELING
5.9.1

Paneel voor de afstempeling

Het besturingspaneel van de stempelpoten bevindt zich in een hiervoor bestemd kastje dat
zich rechts van de voertuigbodem bevindt. Hierin bevindt zich tevens het
besturingspaneel, bestemd voor noodtoestanden, en de ronde luchtbel om de correcte
afstempeling van de uitrusting te controleren. Het kastje is voorzien van een slot
aangezien het absoluut gesloten moet worden wanneer de tweede bediener de
hoogwerker achterlaat, ook al is het maar voor een paar minuten.

Het paneel bestaat uit een keuzeschakelaar met sleutel met 3 standen A voor de
activering van de sequentieklep, een rode paddenstoelknop B voor de noodstop, een
keuzeschakelaar met 3 standen D voor de daling en de stijging van de stempelpoten die
geselecteerd werden met knop(pen) E, 2 hendels C voor de uitschuiving en de intrekking
van de stempelbalken (wanneer die door het ontwerp beoogd zijn) en de automatische
stabilisatietoets F.
5.9.2

Afstempelmanoeuvres

De afstempeling van de uitrusting dient om:





Een stabiele basis aan de uitrusting te garanderen
De krachten op het terrein over te dragen
De wielen van de grond te heffen
Axiaal en lateraal de uitrusting nivelleren zodat de
draaikransoppervlak en de grond de 0,5° niet overschrijdt.

hoek

tussen

het

Om de uitrusting af te stempelen:
Ga naar de voertuigboden vanaf de linkerkant, open het kastje met de besturingen voor de
afstempeling en het noodbedieningspaneel.
Controleer of de markeringslichten op de stempelpoten knipperen en start de motor via het
besturingselement op het bedieningspaneel/ de radiobesturing indien hij nog niet draait,
check of alle armen in ruststand vertoeven.
Nu kunt u met het paneel voor de afstempeling werken:

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 42 van 117

MOCHT HET TOTALE GEWICHT VAN DE UITRUSTING VOLDOENDE
ZIJN DAN IS MOGELIJK ALLEEN DE SMALLE CONFIGURATIE VOOR
ALLE BEOOGDE DRAAGVERMOGENS VOORZIEN.
IN DIT GEVAL STAAN DE STEMPELPOTEN IN DE VASTE POSITIE.
Zet allereerst sleutel A op de positie van de stempelpoten, zoek de stempelbalken op
waarvan de uitschuiving niet belemmerd wordt en laat ze naar buiten schuiven met de
betreffende hendels C. Door op hendel C te drukken, ontstaat een beweging van de
stempelbalk van circa 200 mm. Om de balk nog verder uit te schuiven opnieuw op hendel
C drukken tot hij volledig is uitgeschoven.
CONTROLEER OF DE STEMPELBALKEN VOLLEDIG UITGESCHOVEN
ZIJN, ANDERS ZAL DE MACHINE ZICH GEDRAGEN ALSOF ZE SMAL
WERD AFGESTEMPELD.
De uitrusting kan echter ook gebruikt worden met smalle afstempeling (werkzone Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata. pagina Errore. Il segnalibro non è definito.)
maar het is voordeliger om met de maximum uitschuiving van de balken te werken met het
doel de haalbare vlucht te maximaliseren (werkzone 5.5.1 pagina 33). Om aan de zijkant te
werken met een maximum draagvermogen van 230 Kg in de werkbak moet hoe dan ook op
zijn minst de achterste balk 200 mm uitgeschoven worden (eerste stop) (werkzone 5.5.2
pagina Errore. Il segnalibro non è definito.) aan de zijde waar men wenst te werken.
Als de stempelbalken zijn uitgetrokken kunnen de stempelpoten neergelaten worden.
Via de keuzeschakelaar D wordt de stijging of daling van de 4 stempelpoten verkregen.
Elke stempelpoot kan afzonderlijk worden gestuurd door de relatieve knop E ingedrukt te
houden terwijl men keuzeschakelaar D activeert.
De hoogwerker kan in de handmatige modus op de volgende wijze worden afgestempeld:
Als elke stempelpoot afzonderlijk en manueel wordt bestuurd, moet in elk geval de ronde
luchtbel in de kast bij het paneel voor afstempeling van de hoogwerker gecentreerd staan.
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Om met een maximum draagvermogen van 230 Kg te werken, is het
mogelijk de hoogwerker ook met een enkele, volledig uitgeschoven
stempelbalk te gebruiken, of die minstens 200 mm (eerste stop)
uitgeschoven is (werkzone punt 5.5.2 pag.Errore. Il segnalibro non è
definito.).
De hoogwerker kan in automatische modus op de volgende wijze worden afgestempeld:
-

-

-

-

Met smalle afstempeling (maximum vermogen 100/120 Kg op de zijkant en 230 Kg op
de voorkant en de achterkant): druk op knop F en houdt deze ingedrukt tot de
afstempeling voltooid is (motor weer op minimum snelheid).
Met smalle afstempeling (maximum vermogen van 230 Kg op een sector van de
zijkant): minstens één stempelbalk uitschuiven van de zijde waar men wenst te werken
door op de overeenkomstige hendel C te drukken en die ingedrukt te houden tot de
stempelbalk zelf stopt (na een slag van circa 20 cm). Druk op knop F en houdt die
ingedrukt tot afstempeling voltooid is (motor weer op minimum snelheid).
Met een enkele uitgeschoven stempelbalk (maximum vermogen 100/120/230 Kg aan
de zijde van de uitgeschoven stempelbalk): de gekozen stempelbalk uitschuiven door
op hendel C te drukken en die ingedrukt te houden tot de automatisch stilstand
plaatsvindt (na een slag van circa 20 cm), vervolgens op knop F drukken en hem
ingedrukt houden tot de afstempeling is voltooid (motor weer op minimum snelheid).
Met uitgeschoven stempelbalken (maximum vermogen 100/120/230 Kg): een eerste
keer op knop F drukken, hem loslaten, er een tweede keer op drukken en ingedrukt
houden tot de afstempeling is voltooid (motor terug op minimum snelheid).
Het is niet omdat een automatische afstempeling aanwezig is dat de
bediener de vlakheid (ten hoogste 0,5°) van het voertuig niet meer hoeft
te controleren.

In alle beschreven gevallen is het mogelijk de hoogwerker verder van de grond te heffen
door opnieuw op knop F te drukken en hem ingedrukt te houden om andere
afstempelingen uit te voeren.
Als de automatische stempelprocedure voltooid is, moet in elk geval de
ronde luchtbel in de kast bij het paneel van de stempelpoten
gecentreerd staan.
mocht de optionele vergrote stempelpoot van 700 mm geïnstalleerd zijn,
dan moet verplicht gebruik gemaakt worden van de houten platen met
daarop de afdruk van de stempelpoot.
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De maximaal toegelaten helling van het chassis is 0,5°

Na de afstempeling, als de uitrusting vlak staat en de wielen van de grond zijn getild, zal
op het bedieningspaneel van de stempelpoten de centrale groene drukknop aangaan.
Draai dan aan sleutel A die toestemming voor de verplaatsing van het bovengedeelte
geeft.
Het is een vereiste voorwaarde voor de opening van de werkarm dat alle stempelpoten op
de grond drukken en de wielen van de grond zijn getild. Op het ogenblik dat de arm van
haar steun op het chassis wordt verwijderd, zal het onmogelijk zijn de stempelpoten nog te
verplaatsen.
Alvorens op de werkbak te klimmen, het kastje met de
besturingselementen
voor
de
afstempeling
en
het
noodbesturingspaneel met de sleutel vergrendelen.

LET OP
Het uitzetten van de stempelpoten moet symmetrisch worden uitgevoerd door ze alle vier
gelijktijdig te besturen. Indien ze afzonderlijk worden bestuurd, moeten ze alle vier
afwisselend en geleidelijk worden verplaatst, beter twee tegelijk.
Opgemerkt moet worden dat een zeer onevenwichtige activering van de ondersteuning,
ongewone spanningen kan veroorzaken op het chassis van de truck, de basisstructuur
van de hoogwerker en de stempelpoten zelf.
BEDIEN DE AFSTEMPELING NOOIT OM AFZONDERLIJK EEN ENKELE
STEMPELPOOT (OOK 2 OF 3 STEMPELPOTEN) VOLLEDIG IN- OF UIT TE SCHUIVEN.
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5.10 BOVENDEEL
5.10.1 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevindt zich in de werkbak en bestaat uit keuzeschakelaars en
hendels, beschermd tegen toevallige acties.

Q

R
T

A

F

B

G

H

S

C

I

M

D

L

P

E

Q

O

Q

Drukknop voor verlichting van het scherm.

R

alfanumeriek display bedoeld om ter signalering, aan de bediener, van fouten,
stempelhoeken, op de grond gedrukte stempelpoten, positionering van de
stempelbalken en alarmen.

S

Led die het gewicht in de werkbak aanduidt (tijdens de afstempeling duidt hij de
stempelhoek aan van de wagen op de X-as).

T

Led die de afstand aanduidt van de limiet, opgelegd door de begrenzer van de
bewegingen (tijdens de afstempeling duidt hij de stempelhoek aan van de wagen op
de Y-as).
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5.10.2 Noodbedieningspaneel

Het noodbedieningspaneel bevindt zich in een hiervoor bestemd kastje dat zich rechts op
de voertuigbodem bevindt. Hierin bevindt zich tevens het paneel voor de afstempeling en
de ronde luchtbel om de correcte afstempeling van de uitrusting te controleren. Het kastje
is voorzien van een slot aangezien het absoluut gesloten moet worden wanneer de
tweede bediener de hoogwerker achterlaat, ook al is het maar voor een paar minuten.
Besturingen is uitgevoerd met keuzeschakelaars en hendels, beschermd tegen toevallige
inschakelingen.

A

F

C

B

G

H

I

M

D

N

P

E

Q

O

DE NORMEN VOOR ONGEVALLENPREVENTIE VOORZIEN DAT DE
MANOEUVRES WORDEN GESTUURD VANUIT DE WERKBAK. DUS
MOET HET GRONDSTATION BESCHOUWD WORDEN ALS EEN
NOODBESTURING. HET STATION MOET WORDEN VERGRENDELD
MET DE SLEUTEL DIE AAN DE BEDIENER OP DE GROND MOET
OVERHANDIGD WORDEN.

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 47 van 117

5.10.3 BESCHRIJVING VAN DE PICTOGRAMMEN
POS

Pictogram

Beschrijving en
werking

Pictogram

Beschrijving en
werking

A

Stijgen hoofdarm

Dalen hoofdarm

B

Stijgen jibarm

Dalen jibarm

C

Uitschuiven jibarm

Intrekken jibarm

D

Rechts draaien

Links draaien

E

Uitschuiven
hoofdarm

Intrekken hoofdarm

F

Normale snelheid

Trage snelheid

G

Verbrandingsmotor

Elektrische motor

H

Rechtse
werkbakrotatie

Linkse
werkbakrotatie

I

Akoestisch signaal

L
M
N

Start
verbrandingsmotor
Stempelpoten
intrekken vanuit de
werkbak

Automatische
nivellering van de
werkbak
Noodknop
Keuzeschakelaar
nood/werkbak
besturingen

O

Automatisch sluiten

P

Werkbak achteruit

Q

Keuzeschakelaar voor activering beweging werkbak (altijd op
hangslot op “I” wanneer knop P gebruikt wordt

Werkbak
vooruit
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5.10.4 STOPCODES DISPLAY BEDIENINGSPANEEL

Cod.

VERKLARENDE
LIJST

1

Arm niet in transportpositie

3

Algemeen alarm

4

Besturingen op de toren

5

Besturingen grondstation

6

9
10

Noodpaddenstoel ingedrukt
Uitrusting niet
afgestempeld
Uitschuifelement van de
hoofdarm is niet
ingeschoven.
Jib hoog
Cabinebotsing

12

Werkbakbotsing

13
14
16
17

23

Arm laag
Werkbak helt
Arm op steun
Jib gesloten
Achterste rechter
stempelpoot op de grond
Achterste linker
stempelpoot op de grond
Machine niet genivelleerd

27

Lastbegrenzer

7
8

21
22

Radiobesturing niet
aangesloten
Nivellering van de werkbak
bezig
Werkbak overbelast
Sleutel voor uitsluiting
ingevoegd

31
33
34
35
37

Werkbak niet gecentreerd

38

Werkbakpen ontbreekt

39

Te veel rotaties
Controleer de
keuzeschakelaar stempel /
armen
Controleer de
keuzeschakelaar grond /
toren

41

42
43

Wielen op de grond

54

Beweging bovengedeelte
in uitvoering
Werkbak raakt grond

55

Temperatuur te laag

66

Botsing sonar werkbak

44

UIT TE VOEREN HANDELING
Stempel de machine af indien ze niet is afgestempeld en sluit de uitrusting
vervolgens volledig.
Selecteer de besturingen op het besturingspaneel voor afstempeling op het
grondstation.
Selecteer de besturingen op het besturingspaneel voor de afstempeling op
de toren.
De ingedrukte noodpaddenstoel resetten
De afstempeling uitvoeren
Het uitschuifelement van de hoofdarm inschuiven.
Jib omlaag brengen
Til de hoofdarm op of til de jib op, indien mogelijk
Spreid de arm/jib zodat de werkbak lager komt te staan (de uiterste limiet
van de koppeling tussen werkbak en jib is bereikt).
Hef de hoofdarm tot aan de eindloop
Herstel manueel de vlakheid van de werkbak (§ 5.11 pag.58 )
Hef de hoofdarm van de steun
Til de jib minstens 10° op ten opzichte van de hoofdarm
Let op: de achterste rechter stempelpoot drukt op de grond
Let op: de achterste linker stempelpoot drukt op de grond
Sluit de uitrusting en stempel nauwkeuriger af
De werklimiet van de uitrusting is bereikt. Voer de toegelaten manoeuvres
uit om in de normale werkzone terug te keren.
Sluit de radiobesturing aan en/of plaats deze in een van de speciale
houders
Voer geen andere manoeuvres uit terwijl de werkbak draait.
Beperk het gewicht in de werkbak (de limiet van 200 kg is bereikt)
De sleutel voor uitsluiting uittrekken
Centreer de werkbak alvorens het automatisch manoeuvre voor de sluiting
uit te voeren.
Controleer of de penblokkering van de werkbak correct in zijn zitting is
ingebracht en correct de veiligheidsschakelaar heeft bezet.
Voer 1,5 wenteling van de hoofdarm uit in de toegelaten richting.
Controleer of de stand van de sleutel op het besturingspaneel voor
afstempeling overeenstemt met de handeling die u wenst uit te voeren.
Controleer of de stand van de sleutel op het noodbesturingspaneel op de
grond overeenstemt met de handeling die u wenst uit te voeren
Sluit de uitrusting, stempel nauwkeuriger af en controleer of alle wielen van
de grond zijn getild.
Wacht tot de beweging voltooid is
Let op: de werkbak drukt tegen de grond of een obstakel
Keer terug naar de grond: de buitentemperatuur is niet compatibel met de
benodigde veiligheidsvoorwaarden
Let op: er is een obstakel in de nabijheid van de werkbak
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5.10.5 Radiobesturing

De radiobesturing heeft een lay-out die overeenstemt met het bedieningspaneel in de
werkbak. Bovendien is er een drukknop rechtsonder die dient om de besturingseenheid te
activeren. Door deze toets één keer in te drukken wordt de radiobesturing geactiveerd,
door hem een tweede keer in te drukken, wordt de verbinding van de radiobesturing met
de ontvanger geactiveerd, waardoor de radiobesturing operationeel wordt.

In de zone linksonder is er tenslotte een snelkoppeling voorzien voor de voeding van de
radiobesturing als de accu op is.
Om de radiobesturing in deze configuratie te gebruiken, moet u het speciale kabeltje
gebruiken dat in het kastje van het dashboard van het voertuig zit. Na aansluiting van de
kabel met de radiobesturing en met het stopcontact van de onderstaande elektrische
doos, de eenheid uit- en weer aanzetten om deze configuratie operationeel te maken.
Als handelingen uitgevoerd worden terwijl “elektronische smog” aanwezig is (bijvoorbeeld
in de nabijheid van antennes) voedt de radiobesturing dan met de kabel omdat in deze
werkwijze ook de uitzending van de gegevens via de kabel plaatsvindt.
Om de radiobesturing ook effectief te doen werken, de speciale mechanische hendel
gebruiken in de zone onder de behuizing van de radiobesturing in de werkbak.
Bij gebruik van de radiobesturing vanuit de noodpost op de grond, de radiobesturing in de
speciale behuizing plaatsen en hem stevig in zijn zitting vastdrukken.
Als men probeert om de radiobesturing op de werkbak te gebruiken zonder de speciale
onderste mechanische hendel te gebruiken of zonder hem stevig in zijn zitting op het
noodstation op de grond te hebben gedrukt, werkt de besturing niet en verschijnt op het
LCD-scherm van de radiobesturing STOP 31.
Aan de kant die tegengesteld is aan de aansluiting voor de voeding via kabel, is een
bajonet-element op de radiobesturing aangebracht: dit is de hardwaresleutel van de
radiobesturing. Mocht deze sleutel niet correct verbonden zijn, dan gedraagt de
radiobesturing zich als de noodstopknop ingedrukt is of alsof hij geen spanning ontvangt
(lege accu).

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 50 van 117

5.10.6 Gebruik van de hoogwerker

Om de hoogwerker te gebruiken, moet u eerst en vooral op het noodbedieningspaneel
kiezen of u in noodtoestand op het paneel wilt handelen of in normale toestand vanuit de
werkbak wilt handelen.

Vervolgens moet u via de trap op de werkbak stappen en controleren of de toegang door
de zwaartekracht wordt gesloten. Tenslotte moeten de veiligheidsgordels in de
aangeduide hechtingspunten vastgemaakt worden.

De werkbak is geijkt voor de maximum gewicht van 230 kg (210 met
geïsoleerde werkbak). Met inbegrip van de werktuigen is het
transport van 3 of meer personen niet toegestaan.
Als de radiobesturing wordt gebruikt (optie) het paneel in de zitting plaatsen en de
vergrendeling voor activering van de besturing draaien.

Er moet dus gecontroleerd worden of de werkbak gemonteerd is op een wijze die
compatibel is met de maximum hoogte die men wenst te bereiken: voor hoogtes van meer
dan 24 meter moet de tweede koppelflens gebruikt worden die zich op het lage gedeelte
van de werkbak bevindt.
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Voor het gebruik van de tweede koppelflens die zich op het lage gedeelte van de werkbak
bevindt,k dient men allereerst veiligheidspen “A” te verwijderen en vervolgens spil “B” naar
buiten te trekken.

B
A

Til de werkbak een beetje op en trek hem naar u toe.
Na de werkbak die van de jib-arm losgekomen is op de grond te hebben geplaatst, aan
knop “C” trekken en het bedieningspaneel optillen tot knop “C” opnieuw vastgezet wordt.

C

D

C

Plaats de werkbak vervolgens weer terug door deze keer de tweede koppelflens te
gebruiken die zich op het lage gedeelte van de werkbak (D) bevindt.
Als de werkbak in positie gebracht is met gebruik van de tweede
koppelflens, die zich op het lage gedeelte ervan bevindt, dient men
eraan te denken de bak terug te plaatsen door gebruik te maken van
de eerste koppelflens, die zich op het hoge gedeelte ervan bevindt.
Gebeurt dat niet, dan zal de werkbak de omtrek van het dak van de
truck verlaten.
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5.10.7 Dieselmotor/Elektrische pomp

Als op de hoogwerker een elektrische pomp is geïnstalleerd (optie) kunt u kiezen welke
energiebron u wilt gebruiken om de hoogwerker te bewegen.
Kies de energiebron gekozen middels de schakelaar



Diesel



Elektrische pomp

Als de schakelaar bij afwezigheid van een elektropomp, of bij
afwezigheid van een verbinding met
het elektriciteitsnet, op
“elektropomp” gezet is, start de dieselmotor niet

Als u echter Diesel kiest, moet u ongeveer 30 seconden wachten alvorens de dieselmotor
start.
5.10.8 Keuze van de werksnelheid

Om het gebruik van de hoogwerker verder te vereenvoudigen, kunt u op een beperkte
snelheid werken (ongeveer de helft van de normale snelheid).
Selecteer de gekozen snelheid via de hiervoor bestemde schakelaar:



Normale snelheid



Beperkte snelheid

Alle automatische manoeuvres geschieden op beperkte snelheid,
onafhankelijk van de stand van de keuzeschakelaar.
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5.10.9 Hoofdarm

De hoofdarm kan twee types bewegingen uitvoeren:



Stijgen/dalen



Uit-/inschuiven

Om het uitschuiven te kunnen uitvoeren, moet de arm in verticale positie staan; om de
toestemming te verkrijgen om het manoeuvre daling arm uit te voeren, moet de arm
volledig ingeschoven zijn.
De snelheid van beide verplaatsingen is proportioneel met de verplaatsing van de hendels.
Als geprobeerd wordt de hoofdarm uit te schuiven wanneer deze niet volledig in de bijna
verticale stand opgetild is, wordt het uitschuiven belemmerd en wordt STOP 13 op het
LCD-scherm van het paneel van de werkbak weergegeven.
Om de jibsteun te beschermen is het noodzakelijk dat de jib
minstens 10° open is om de hoofdarm uit te schuiven. Als deze
voorwaarde niet aanwezig is, wordt op het LCD-scherm van het
paneel in de werkbak STOP 17 weergegeven.
Geen enkele verplaatsing kan uitgevoerd worden (behalve de rotatie) zolang de hoofdarm
niet minstens 20° opgetild is. Als u probeert om andere verplaatsingen uit te voeren, zal op
het LCD-scherm van het paneel in de werkbak STOP 13 worden weergegeven.
5.10.10

Rotatie draaitoren

De toren en de armen kunnen continu naar rechts en naar links draaien tot meer dan 2
omwentelingen per zijde.
De verplaatsing geschiedt door de hendel naar de zijde te verplaatsen in de richting
waarin u de rotatie wenst:



Draaien met de wijzers mee



Draaien tegen de wijzers in

De verplaatsingssnelheid staat in verhouding tot de verplaatsing van de hendel.
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De bedieningshendel van het paneel op de grond voert
tegengestelde bewegingen uit ten opzichte van die van de werkbak.
Op het LCD-scherm van het paneel in de werkbak wordt de positie van gecentreerde toren
aangeduid.
Als u probeert om een groter aantal omwentelingen uit te voeren dan is toegestaan, zal op
het LCD-scherm van het paneel in de werkbak STOP 39 worden weergegeven.
5.10.11

Jib

De jib kan twee types bewegingen uitvoeren:



Stijgen jib/dalen jib



Uitschuiven jib/inschuiven jib

De snelheid van beide verplaatsingen is proportioneel met de verplaatsing van de hendels.
Als u probeert om de jib te heffen als de hoofdarm volledig is gesloten en niet verticaal
staat, wordt het stijgen in een hoek van 65° gestopt en op het LCD-scherm van het paneel
van de werkbak verschijnt STOP 9.
Het spreekt vanzelf dat de maximale lengte van de jib varieert naargelang het gewicht
aanwezig in de werkbak, de configuratie van de gekozen afstempeling en de hoek waarin
de jib zich bevindt. Om de maximale lengte van de jib te kennen, de werkzones aangeduid
op de zuil in de werkbak of in de gebruik- en onderhoudshandleiding raadplegen (§ 5.5.1
pag.33, § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. pag.Errore. Il segnalibro
non è definito., § 5.5.2 pag.34).
Wanneer u de maximale lengte van de jib nadert, wordt de snelheid van de uitschuiving
automatisch vertraagd, de rij met LEDS, onder het LCD-scherm op de linkerzijde van het
paneel van de werkbak, licht proportioneel met de afstand van de limiet op (limiet = alle
LEDS zijn aan).
Bij bereik van de limiet stopt de verplaatsing automatisch en op het LCD-scherm van het
paneel van de werkbak wordt STOP 27 weergegeven.
Hetzelfde gebeurt wanneer op een gegeven lengte de maximale hoek van de jib wordt
bereikt (maximum vlucht). De snelheid van de daling vertraagt automatisch, de rij met
LED, onder het LCD-scherm op de linkerzijde van het paneel in de werkbak, licht
proportioneel met de afstand van de limiet op (limiet = alle LED aan)
Bij bereik van de limiet stopt de verplaatsing automatisch en op het LCD-scherm van het
paneel van de werkbak wordt STOP 27 weergegeven.
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5.10.12

Rotatie Werkbak

De werkbak kan zowel naar rechts als naar links bijna 90° draaien.
De beweging geschiedt door de schakelaar in de richting te verplaatsen waarin de
werkbak moet draaien:



Naar rechts draaien



Naar links draaien

De verplaatsing is van het type On/Off dus niet proportioneel met de verplaatsing van de
hendel.
Op het LCD-scherm van het paneel van de werkbak wordt de positie van de gecentreerde
werkbak aangeduid.
De werkbak kan automatisch gecentreerd worden door de automatische sluitmanoevre uit
te voeren (§ 5.10.13 pag. 56) en het bedieningsorgaan los te laten als het centreren klaar
is.
5.10.13

Automatische sluiting

Om op het einde van de werkcyclus het sluiten van de machine te vereenvoudigen, kunt u
een automatisering activeren die de hoogwerker weer in de transportconfiguratie zet door
simpelweg op het commando Automatische sluiting te drukken en dit ingedrukt te houden:

De automatische manoeuvre voert achtereenvolgens deze handelingen uit:







Centreren van de werkbak
Intrekken jibarm
Intrekken hoofdarm
Centreren van de toren langs de kortste weg
Dalen hoofdarm
Daling jib
De aanwezigheid van het automatisch sluitsysteem ontheft de bediener
niet van een controle over de uitgevoerde bewegingen.
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Als wordt gewerkt met het automatisch sluitsysteem moet de bediener
voortdurend controleren of er geen obstakels op de trajecten aanwezig
zijn.
Het manoeuvre eindigt als de machine stopt ook al is de knop ingedrukt. De configuratie
van de armen zal ongeveer als volgt zijn:

Om het manoeuvre te onderbreken is het voldoende om het commando te lossen.
Mochten problemen optreden tijdens de centreermanoeuvre van de werkbak terwijl de
manoeuvre Automatische sluiting uitgevoerd wordt en de werkbak niet in de gecentreerde
positie staat, dan wordt de manoeuvre niet geactiveerd en wordt STOP 37 op het LCDscherm van het paneel in de werkbak weergegeven. In dit geval moet de werkbak handmatig
gecentreerd worden en moet de manoeuvre van automatische sluiting herhaald worden.
5.10.14

Automatische stabilisatie/destabilisatie van de werkbak (optie)

Het is mogelijk om de manoeuvres van automatische afstempeling en Inschuiven
stempelpoten/stempelbalken rechtstreeks vanuit de werkbak uit te voeren.
Om de automatische afstempeling uit te voeren, moet u controleren of de armen zich in de
transportconfiguratie bevinden en de aftakas correct ingeschakeld is. Druk vervolgens op
de schakelaar en houd hem ingedrukt tot het manoeuvre is voltooid:



Automatische afstempeling

De afstempeling kan verwezenlijkt worden volgens deze configuraties:
-

Met smalle afstempeling: op de schakelaar drukken en hem ingedrukt houden tot de
afstempeling is voltooid (motor weer op minimum snelheid).
Met uitgeschoven stempelbalken: een eerste keer op de schakelaar drukken, hem
loslaten, er een tweede keer op drukken en hem ingedrukt houden tot de afstempeling
is voltooid (motor weer op minimum snelheid).
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Om het manoeuvre te onderbreken is het voldoende om het commando te lossen.
In alle beschreven gevallen is het mogelijk de hoogwerker verder van de grond te heffen
door opnieuw op de schakelaar te drukken en hem ingedrukt te houden om andere
afstempelingen uit te voeren.
Het is niet omdat een automatische afstempeling aanwezig is dat de
bediener de vlakheid (ten hoogste 0,5°) van het voertuig niet meer hoeft
te controleren.
In elk geval moet na afloop van de automatische
afstempelingsprocedure gecontroleerd worden of de maximale helling
van het frame 0,5° is.
Om het manoeuvre voor inschuiven van de stempelpoten/stempelbalken uit te voeren,
moet u controleren of de armen zich in de transportconfiguratie bevinden en vervolgens op
de schakelaar drukken en hem ingedrukt houden tot het manoeuvre is voltooid:



Inschuiven van de stempelpoten/stempelbalken

Om het manoeuvre te onderbreken is het voldoende om het commando te lossen.
De aanwezigheid van het systeem voor inschuiven van de
stempelpoten/stempelbalken ontheft de bediener niet van een controle
over de uitgevoerde bewegingen.
Terwijl in de modus inschuiven van de stempelpoten/stempelbalken
wordt gewerkt, moet de bediener voortdurend controleren of geen
obstakels
en/of
personeel
in
de
buurt
van
de
stempelpoten/stempelbalken aanwezig is.
5.11 HERSTEL VAN DE VLAKHEID VAN DE WERKBAK

De uitrusting handhaaft op autonome wijze de nivellering van de werkbak met een
afwijking van minder dan 5° ten opzichte van de horizon.
Als de werkbak tijdens de normale werkzaamheden op hoogte de horizontale stand met
meer dan de gewone ±5° verliest, zorgt het bedienings- en controlesysteem op autonome
wijze voor de afname van de snelheid van de armen zodat de beweging van de werkbak
ten behoeve van het herstel van de horizontale stand vergemakkelijkt wordt.
Mocht de werkbak hoe dan ook een inclinatie van ±10° bereiken, dan zal het bedieningsen controlesysteem van de machine iedere beweging stoppen en olie afvoeren terwijl het
display van de radiobesturing de code ALL 264 toont om de gebruiker in te lichten.
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Handel als volgt om deze situatie te verlaten:
a.

Schakel de dieselmotor uit door op toets M te drukken

b.

Schakel de dieselmotor weer in door weer op toets M te drukken

c.

Activeer ongeacht welke van de bedieningsorganen A - B - C - D - E. Binnen tien
seconden na de inschakeling: alle voornoemde bedieningsorganen zullen, na
geactiveerd te zijn, met gereduceerde snelheid de nivellering van de werkbak
uitvoeren en deze weer horizontaal zetten.
Indien men de beweging van de werkbak wenst te onderbreken, volstaat
het om het bedieningsorgaan waarop men ingreep los te laten.

d.

Men dient hoe dan ook, nadat de horizontale stand bereikt is, het bedieningsorgaan
los te laten. Dit zal na 10 seconden opnieuw zijn normale functie hervatten.
Mocht het nivelleringssysteem van de werkbak een defect hebben, dan
zal het bij het bereiken van een inclinatie van 20° van de werkbak iedere
beweging blokkeren, de olie afvoeren en op het display van de
radiobesturing de code ALL2889 tonen om de gebruiker in te lichten.
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5.12 SLUITEN VAN DE MACHINE IN NOODTOESTAND
(MANUELE NOODBESTURINGEN)

Indien tijdens het gebruik, een storing of onderbreking van de hydraulische of elektrische
voeding optreedt, kan de bediener op de grond de machine sluiten door de manuele
manoeuvres vanaf de grond uit te voeren.
LET OP: HOUD DE UITRUSTING IN HET OOG TERWIJL U DE SLEUTEL
VOOR NOODACTIVERING DRAAIT: INDIEN EEN MANOEUVRE START,
MOET U DE SLEUTEL ONMIDDELLIJK WEER OP 0 ZETTEN.
Wendt u tot een geautoriseerd servicecentrum van CELA om de storing
te laten controleren.
Indien de manuele noodbesturingen gebruikt moeten worden, moeten deze eerst worden
geactiveerd via de sleutel voor noodactivering (zie afbeelding), die zich in het elektrische
schakelbord bevindt dat zich achter de cabine van het voertuig aan de linkerkant bevindt.

De machineonderdelen die tijdens het noodmanoeuvre kunnen ingrijpen zijn:
 Hoofdveiligheidsklep vlakbij de stempelpoot rechtsvoor, onder de verwijderbare
omkasting van zwart plastic.
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Hydraulische verdeler op de grond vlakbij de stempelpoot rechtsvoor, onder het
deurtje aan de rechter voorkant van de omkasting van zwart plastic.



De hydraulische verdeler van het torenstation, rechts van de draaitoren.

Nu de onderdelen werden bepaald die tijdens de noodmanoeuvres kunnen ingrijpen,
kunnen de procedures worden aangeleerd die naargelang het type storing moet worden
uitgevoerd.

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 61 van 117

5.13 TYPE STORING

Bij gebruik van de machine in de manuele noodbediening zijn alle
elektronische beveiligingen uitgesloten. Volg dus aandachtig de
instructies vermeld op het noodstation.

5.13.1 Storing centraal hydraulisch vermogen

Dit soort storing treedt op als de motor uit is (diesel op / gebrek aan elektrische voeding
voor de elektropomp 220 VAC)
Indien enkel een storing van de hydraulische voeding aanwezig is, kan de machine met
behulp van de manuele pomp worden verplaatst. Ga als volgt te werk:
1. Draai de sleutel voor activering van de noodbesturingen, aanwezig op het
schakelbord, achter de cabine van het voertuig aan de linkerkant.
2. Neem de manuele pomp, die zich in de cabine van de truck bevindt, bij de handgreep
vast en steek ze in de manuele pomp naast de verdeler van het grondstation.

3. Werk met de besturingen van de hoogwerker terwijl u de manuele hydraulische pomp
activeert.
5.13.2 Storing centraal vermogen en elektrische installatie

Dit soort storing treedt op als de motor uit is (diesel op / gebrek aan elektrische voeding
voor de elektropomp 220 VAC) en als gelijktijdig elektrische stroomtoevoer 12VCC
ontbreekt (accu stuk en gelijktijdig gebrek aan elektrische voeding voor de elektropomp
220 VAC)
Bij een storing van de voornaamste kracht en de elektrische installatie, kan de machine
met behulp van de manuele pomp worden verplaatst. Ga als volgt te werk:
1. Draai de sleutel voor activering van de noodbesturingen, aanwezig op het
schakelbord, achter de cabine van het voertuig aan de linkerkant.
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2. Verwijder het zegel dat aanwezig is op de hoofdveiligheidsklep en schroef de knop
volledig vast.

3. Neem de manuele pomp, die zich in de cabine van de truck bevindt, bij de handgreep
vast en steek ze in de manuele pomp naast de besturingen van de stempelpoten.

4. Verwijder de beschermkap op de toren en schroef de activeringshendels, die zich
normaal gezien in de cabine van de truck bevinden, op de verdeler.

5. Ga naar de stempelpoot rechtsvoor en zoek de hydraulische verdeler op voor de
afstempeling, die zich onder de voertuigbodem bevindt.
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6. Druk op de cursor van de 1e elektroklep rechts van de zijde die tegengesteld is aan
degene die kijkt (zijde chassis) om de oliestroom naar het bovengedeelte te leiden.
Als de armen niet in de ruststand staan, bij afwezigheid van ernstige alarmen, moet de
elektroklep in die situatie automatisch afgesteld worden. Gebeurt dat niet, grijp dan in
met de hand.
Om het bovengedeelte te bewegen (met inbegrip van de werkbak),
wanneer deze in de transportstand staat, dient men hoe dan ook eerst
de klep te manoeuvreren die bedoeld is om de oliestroom naar het
bovengedeelte te leiden (zie boven).

7. Schakel de manuele pomp in.

8. Gebruik de hydraulische besturingen op de draaitoren en beweeg de hendels volgens
de verplaatsingen die u wenst uit te voeren.
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Voer de verplaatsingen altijd uit volgens deze sequentie:
a.
b.
c.
d.

Schroef de hendel op de 1e klep rechts en laat deze ingeschakeld
Zet de hendel van de 5e klep van rechts omlaag - inschuiven jib
Zet de hendel van de 3e klep rechts omlaag - inschuiven hoofdarm
Gebruik de hendel van de &e klep van rechts - rotatie (de werkbak naar
de achterzijde van het voertuig brengen)
e. Breng de hendel van de 4e klep van rechts omlaag - daling jib en til
tegelijkertijd de hendel van de 1e klep van rechts op om de werkbak
horizontaal te houden.
f. Breng de hendel van de 2e klep van rechts omlaag - daling hoofdarm en
activeer tegelijkertijd de hendel van de 1e klep van rechts om de werkbak
horizontaal te houden.
Bepaal exact de klep die overeenkomt met de gewenste beweging aan
de hand van de speciale sticker, aangebracht aan de binnenkant van de
beschermkap van de elektrohydraulische verdeler van de toren.

Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum van CELA om
de storing te laten controleren en de knoppen van het magneetventiel
opnieuw te laten verzegelen.

5.13.3 Storing elektrische installatie

Elektrische besturingen werken niet
Bij een storing van de elektrische voeding moet u als volgt te werk gaan:
a. De uit te voeren manoeuvres zijn dezelfde als in het vorige geval, behalve punt 3 en 7
omdat de motor draait en de hydraulische installatie dus in werking is
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5.13.4 Na afloop van de noodhandelingen

Als de herstelwerkzaamheden zijn voltooid, moet het volgende nog hersteld worden:
 Schroef de hendels los van de elektrische verdeler in de toren en monteer opnieuw de
beschermkap.
 Schroef de knop van de hoofdveiligheidsklep los tot aan het einde van de slag.
 Schroef de knop van de proportionele elektroklep in de verdeler op de grond los tot aan
het einde van de slag.
 Verwijder de hendel van de manuele hydraulische pomp.
Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum van CELA om
de storing te laten controleren en de knoppen van het magneetventiel
opnieuw te laten verzegelen.

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 66 van 117

5.14 DE STEMPELPOTEN IN NOODTOESTAND INSCHUIVEN
5.14.1 Storing centraal hydraulisch vermogen

Indien enkel een storing van de hydraulische voeding is opgetreden, is het mogelijk de
stempelpoten in noodtoestand te verplaatsen door als volgt te werk te gaan:
1. Controleer de volledige sluiting van het bovengedeelte (hoofdarm en jig op de
respectievelijke steunen)
2. Ga naar het besturingspaneel voor de afstempeling en draai de sleutelschakelaar naar
de stand “afstempeling”.
3. Plaats de hendel in de manuele hydraulische pomp (zie vorige paragraaf)
4. Activeer de manuele pomp en ga normaal met de besturingen op het paneel te werk tot
de stempelpoten volledig zijn gesloten.
5.14.2 Storing centraal vermogen en elektrische installatie

In dit geval is het mogelijk de stempelpoten in noodtoestand te verplaatsen door als volgt
te werk te gaan:
1. Controleer de volledige sluiting van het bovengedeelte (hoofdarm en jig op de
respectievelijke steunen).
2. Plaats de hendel in de manuele hydraulische pomp (zie vorige paragraaf).
3. Ga naar het besturingspaneel voor de afstempeling en draai de sleutelschakelaar naar
de stand “afstempeling”. Op dit punt, bij afwezigheid van ernstige alarmen en als het
bovengedeelte in de transportstand staat (gesloten), zijn de volgende punten 4, 8, 9, 10
en 11 mogelijk niet nodig: ga over naar punt 12 en controleer de beweging, probeer het
anders opnieuw door ook de punten 4, 8, 9, 10 en 11 uit te voeren.
4. Verwijder het zegel dat aanwezig is op de hoofdveiligheidsklep en schroef de knop
volledig vast.

5. Ga naar de hydraulische verdeler op de grond, vlakbij de stempelpoot rechtsvoor, onder
de voertuigbodem.
6. Verwijder de verzegeling van de verdeler.
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7. Schroef het handwiel vast.

8. Druk op de cursor van de 1e elektroklep rechts van de zijde die tegengesteld is aan
degene die kijkt (zijde operator) om de oliestroom naar het bovengedeelte te leiden.
9. Om de stempelpoten en de stempelbalken in te trekken, volstaat het de handpomp te
activeren.
10.
Om de stempelpoten en de stempelbalken naar buiten te laten komen, dient men
de cursor van de 3e elektroklep naar R te duwen vanaf de zijde van wie kijkt
(operatorzijde) (niet erop drukken om ze te laten intrekken).
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11.
Druk op de cursors van de elektrokleppen overeenstemmend met de uit te voeren
verplaatsingen:
 Cursors van de 3e, 4e, 5e en 6e klep van links, aan de zijde van degene die
kijkt – doen de stempelpoten naar buiten komen.
 Cursor 1 van de 1e en 2e klep vanaf L zijde chassis – doen de achterste
stempelbalken naar buiten komen.
12.

Schakel de manuele pomp in

5.14.3 Storing elektrische installatie

Zoals in het vorige geval, exclusief de punten 2, 9 en eventueel 12.
Bij afwezigheid van ernstige alarmen en als het bovengedeelte in de
transportstand staat (gesloten) ontstaat de beweging van de
stempelpoten en van de stempelbalken al terwijl men het handwiel
vastschroeft dat beschreven wordt bij punt 7.
5.14.4 Na afloop van de noodhandelingen

Als de herstelwerkzaamheden zijn voltooid, moet het volgende nog hersteld worden:
 Schroef de hendels los van de elektrische verdeler in de toren en monteer opnieuw de
beschermkap.
 Schroef de knop van de hoofdveiligheidsklep los tot aan het einde van de slag.
 Schroef de knop van de proportionele elektroklep in de verdeler op de grond los tot aan
het einde van de slag.
 Verwijder de hendel van de manuele hydraulische pomp.
Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum van CELA om
de storing te laten controleren en de knoppen van het magneetventiel
opnieuw te laten verzegelen.

5.15 SYSTEEM VOOR WAARNEMING VAN DE LAST

Op de hoogwerker is een systeem geïnstalleerd voor het waarnemen van de last met een
interventiedrempel van maximaal 120% van het nominaal vermogen. Dit systeem
blokkeert alle machinebewegingen en activeert een intermitterende geluidssignalering als
de toegelaten belasting wordt overschreden (100, 120 of 230 Kg, naargelang het
werkgebied dat u wenst te gebruiken). Wanneer er en overbelasting is, toont het display
van het paneel van de radiobesturing STOP 34. Om de machine vanuit de geblokkeerde
toestand weer in de bedrijfstoestand te brengen, moet de overtollige last afgeladen
worden tot de waarde weer binnen de grenzen daalt.
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NB: Het controlesysteem voor maximum belasting van de hoogwerker ontheft de
bediener niet van de verplichting het gewicht van het gereedschap of te laden
materiaal, nodig voor het werk of het onderhoud, zorgvuldig te controleren. Het
maximumgewicht, toegelaten voor de verschillende gebruiksomstandigheden, mag
niet overschreden worden.

5.16 HELLINGMETER

Op de hoogwerker is een alarminrichting geïnstalleerd die voortdurend de maximumhoek
van de hoofdarm controleert. Indien deze hoek groter is dan 90° zal de inrichting enkel
toelaten armmanoeuvres uit te voeren die de hoek beperken. Gelijktijdig zal de inrichting
een foutcode (STOP 13) melden op het display van het besturingspaneel / de
radiobesturing.
N.B. Deze inrichting ontheft de bediener niet van de verplichting het afstempelen
zorgvuldig uit te voeren.
5.17 VERGROTE STEMPELPOOT VAN 700 mm

Als de optionele vergrote stempelpoot van 700 mm gebruikt wordt, is en helling tot
8° toegestaan. In dat geval moet verplicht gebruik gemaakt worden van de houten
platen met daarop de afdruk van de stempelpoot.
5.18 TELEASSISTENTIE

De hoogwerker is uitgerust met CRSS Cela Remote Service System.
Dankzij dit toestel heeft de assistentiedienst van CELA de mogelijkheid om via een
verbinding op afstand en in realtime de operationele parameters alsmede alle alarmen die
bij de machine zijn opgetreden, te controleren. Dankzij dit systeem is het bovendien
mogelijk om op vele operationele parameters van de machine in te grijpen, waardoor een
snelle en efficiënte assistentie mogelijk is.
Indien nodig gaat men als volgt te werk:
1. Open het elektrische schakelbord op het grondstation.
2. De modem is een groen kastje (3G-technologie) die geïnstalleerd is op de binnenzijde
van het deurtje van het schakelbord.
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3. Draai de twee schroeven van het deksel van de doos los, zodat de binnenzijde kan
worden gecontroleerd.

4. Plaats de SIM en let op de correcte richting van plaatsing.
5. Schakel de voeding naar de modem uit en weer in door de voedingsconnector van de
kaart af en weer aan te sluiten.
6. Sluit vervolgens het deksel van de CRSS. Zorg ervoor hierbij geen kabels te
verpletteren.
LET OP Voor de werking van de CRSS is een 3G SIM-kaart (groen
kastje) nodig van het type “voice en data” nodig met een
telefoonverbinding die geoptimaliseerd is voor de overdracht van
gegevensvolumes (vermijd telefoonverbindingen op tijd). Zet de
simkaart in een mobiele telefoon en deactiveer zowel de voicemail als
de pincode. Communiceer aan CELA de naam van de bediener die op
de display van de telefoon verschijnt (het is belangrijk correct te
melden wat op de display is vermeld, met inbegrip van hoofdletters,
kleine letters en symbolen)
7. De CRSS is reeds klaar om te werken! Om de kenmerkende gegevens van de machine
te zien, moet ze aan blijven met ingeschakelde aftakas.
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6

ONDERHOUD

LET OP !!! LASSEN / REPARATIES
Verschillende machinedelen zijn gebouwd in hoogwaardig staal; las of repareer ze
nooit zonder de toestemming en de preventieve instructies van de fabrikant.

A. VOORWOORD
B. TE GEBRUIKEN PRODUCTEN
C. ONDERHOUDSPLAN
D. SMEREN VAN DE DRAAIGROEP
E. PEILCONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE OLIE
F. VERVANGING VAN HET FILTERPATROON PERSZIJDE
G. VERVANGING/SCHOONMAAK FILTERPATROON RETOURZIJDE
H. CONTROLE AFDICHTING AFSLUITERS VAN DE CILINDERS
I. CONTROLE KOPPELINGEN EN LEIDINGEN
J. INSTALLATIES / ELEKTRISCHE ONDERDELEN
K. STRUCTUURINSPECTIE
L. CONTROLE AANSPANNING VAN DE BOUTEN
M. LEGEN VAN DE INSTALLATIE EN VULLEN VAN DE TANK
N. SMEREN SCHARNIERPENNEN
O. SMEREN GLIJSCHOENEN
P. CONTROLE/AFSTELLING GLIJSCHOENEN
Q. BESTURINGEN
R. STORINGEN-OORZAKEN-OPLOSSINGEN AFWIJKENDE WERKING
S. ONDERDELEN
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6.1 VOORWOORD

De hoogwerkers moeten vaak met een hogedrukreiniger worden schoongemaakt zodat al
het vuil wordt verwijderd dat schade aan materiaal zou kunnen toebrengen of de correcte
werking zou kunnen beletten.
Na de schoonmaak moet u alle onderdelen smeren om de correcte toestand voor de
verschuiving te herstellen. Controleer tevens zorgvuldig of geen vervorming of slijtage
aanwezig is.
Raadpleeg indien nodig een geautoriseerd servicecentrum om ze te vervangen.
Raadpleeg de indicaties in deze handleiding voor het materiaal dat bij het smeren moet
worden gebruikt. Het is van fundamenteel belang er rekening mee te houden dat tevens
de veiligheidsinrichtingen worden onderworpen aan slijtage. Dus moet u ook steeds
controleren of ze schoon, gesmeerd en intact zijn. Bij normale gebruikscondities moet de
hierboven vermelde schoonmaak- en smeercyclus één keer per maand uitgevoerd
worden. Meerdere schoonmaak- en smeercyclussen zijn nodig bij zwaardere gebruik- of
omgevingsomstandigheden.
Daar wij niet in de mogelijkheid verkeren alle omgevingsomstandigheden te beschrijven,
zullen we slechts enkele voorbeelden geven.
 Inbedrijfstelling na een lange periode van inactiviteit.
 Zeer hoge of strenge omgevingstemperaturen met daaruit volgende snelle afbraak
van de smeermiddelen of overmatige verharding.
 Zandstralen en schilderen waarbij gemakkelijk materiaal tussen de schuifelementen
kruipt, waar het zich mengt met het vet en we een schuurmiddel verkrijgen i.p.v.
een schuifmiddel. Hierdoor verslijten de onderdelen snel en blokkeren de
schuifelementen.
Het is eenieders plicht om naargelang het type gebruik met toewijding een eigen
onderhoudsplan op te stellen, noodzakelijk voor het behoud en de perfecte werking van de
veiligheidsinrichtingen en van de volledige machine.

LET OP
VOOR DE VEILIGHEID VAN MACHINE EN PERSONEN IS HET VERPLICHT
ORIGINELE WISSELSTUKKEN TE GEBRUIKEN. OM HET DICHTSTBIJGELEGEN
ERKENDE SERVICECENTER TE KENNEN KUNT U DE TECHNISCHE DIENST VAN
CELA CONTACTEREN

TIJDENS DE SCHOONMAAK MET HOGEDRUK WATERSTRALEN MOGEN DEZE NIET
RECHTSTREEKS OP DE ELEKTRISCHE DOZEN OF KASTEN GERICHT WORDEN.
GEBRUIK GEEN CHEMISCHE AGRESSIEVE DETERGENTEN, BENZINE OF
SOORTGELIJKE PRODUCTEN DAAR ZE SCHADELIJK ZIJN VOOR DE LAK EN VOOR
DE ONDERDELEN IN RUBBER EN PVC,
MAAK DE MACHINE NIET SCHOON WANNEER ZE IN BEDRIJF IS. SCHAKEL ALLE
MOTOREN UIT EN VERWIJDER DE SLEUTELS VAN DE BESTURINGSPANELEN EN
VAN HET DASHBOARD VAN DE TRUCK. VOOR KOGELGEWRICHTEN IS HET
AANBEVOLEN DE MACHINE HERHAALDELIJK IN VERSCHILLENDE STANDEN TE
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SMEREN. HET ONDERHOUD MOET HOE DAN OOK MET UITGESCHAKELDE
MACHINE EN VERWIJDERDE SLEUTELS WORDEN UITGEVOERD

De controles, het onderhoud en de ingrepen op de machine moeten met specifieke
deskundigheid worden uitgevoerd. In het onderhoudsplan wordt het personeel aangeduid
dat de specifieke werkzaamheden moet uitvoeren:
a. Bestuurder van de hoogwerker en werkplaats voor het onderhoud van de hoogwerker in
het bedrijf, eigenaar van de machine.
b. Door CELA erkende servicewerkplaatsen
c. CELA werkplaats
Alvorens eventuele wijzigingen uit te voeren, is de toestemming van de fabrikant
nodig.
Opmerking: Na elke controle- of onderhoudswerkzaamheid moeten de resultaten in het
controleregister geschreven worden – zie hoofdstuk 10.
IN GEVAL VAN EEN LANGE INACTIVITEIT VAN DE MACHINE








Zet de hoogwerker op een droge en goed verluchte plaats.
Verwijder de sleutels voor inschakeling van de machine.
Maak de filter van de hydraulische installatie schoon.
Bescherm de contacten en contactgevers met roestwerende producten.
Smeer de oppervlakken die niet gelakt zijn, de schuifbanen en de kettingen.
Vermijd de hoogwerker met pvc zeilen te overdekken omdat dit schadelijke
condensatie zou veroorzaken.
Volg voor de truck de indicaties van de fabrikant.

Alvorens de machine opnieuw in bedrijf te stellen, moeten alle controle- en
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die normaal elke dag, om de 50 uren en
elke maand worden uitgevoerd.
BIJ ONTMANTELING EN SLOOP
In geval van ontmanteling en sloop is het noodzakelijk de volledige machine te
demonteren en de verschillende soorten materialen te sorteren om ze aan de
respectievelijke inzamelcentra af te leveren.
De volgende materiaalsoorten zijn aanwezig:







Ferro-materiaal: constructie en mechanische onderdelen.
Pvc-materiaal: pakkingen, riemen, beveiligingen.
Elektrisch materiaal: wikkelingen, besturingen, magneetventielen en dergelijke.
Olie en smeermiddelen: hydraulische olie, smeermiddelen van de drijfwerken, smeervet.
Volg voor de truck de indicaties van de fabrikant.
Ander materiaal: KWIK (sensor werkbaknivellering)
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HIJSEN VAN DE UITRUSTING
Voor het hijsen van de volledige uitrusting (truck + hoogwerker), de gebruiksinstructies van
de truck volgen. Hijs nooit de hoogwerker via de onderdelen.
De onderdelen van de hoogwerker (tenzij andersluidende indicaties in de handleiding)
mogen enkel door erkende werkplaatsen worden gedemonteerd en verplaatst, met
middelen en op een wijze, conform met de geldende normen.
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6.2 TE GEBRUIKEN PRODUCTEN

 NILS NILEX EP1 vet of equivalent voor assen en smeernippels
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 NILS NILEX EP1 vet voor de armverschuivingen en de stempelbalken van de
stempelpoten.
DRUPPELP
UNT (°C)

DICHTHEID
BIJ 15°C
(g/cm³)

ca.250

0,91÷0,95

NILS
NILEX
EP1

BEDRIJFSTEM Viscositeit Vlampunt Zelfontbranding
PERATUUR
bij 40°C
(°C)
spunt (°C)
(°C)
(mm /s²)
-15/+100

ca.84.

≥ 250°

Geen
zelfontbranding
mogelijk

Olie hydraulische installatie AGIP ARNICA 32 – Capaciteit hydraulische installatie 80 L

AGIP ARNICA
32-46

Dichtheid bij 15°C
(kg/l) ASTM D
1298

Viscositeit bij 40°C
(mm/s²) ASTM D 445

0,865-0,870

32-45

Vlampunt V.A.
°C ASTM D 92
202-215

Verschuiving
°C ASTM D 97
-36

Equivalent: ROL LI 32 HIV
TOTAL EQUIVIS ZS 32
ESSO INVALOR EP 32
SCHELL TELLUS SX 32
 Smeermiddelen voor de draaikrans met wormschroef:
- NILS NILEX EP1: voor de wormschroef/lagers/kogels en tanden
DRUPPELP
UNT (°C)
NILS
NILEX
EP1

ca.250

DICHTHEID BEDRIJFSTEMP Viscositeit Vlampu Zelfontbranding
BIJ 15°C
ERATUUR (°C)
bij 40°C nt (°C)
spunt (°C)
(g/cm³)
(mm /s²)
Geen
0,91÷0,95
-15/+100
ca.84.
≥ 250° zelfontbranding
mogelijk

HET IS STRIKT VERBODEN GEREEDSCHAP, HANDEN OF VINGERS IN DE
OPENINGEN VAN DE TELESCOPISCHE ARM TE STEKEN.
ALLE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN KUNNEN UITGEVOERD WORDEN MET
GEWOON GEREEDSCHAP CONFORM MET DE NORMEN VOOR
ONGEVALLENPREVENTIE
BELANGRIJK
CONTROLEER AANDACHTIG DE STAAT VAN DE ELEKTRISCHE GELEIDERS DIE DE
WERKBAK MET DE TOREN VERBINDEN. ZE ZIJN VAN GROOT BELANG VOOR DE
WERKING EN DE VEILIGHEID, DUS ADVISEREN WE OM DE 2000 UREN DE
INTACTHEID VAN DEZE GELEIDERS NA TE GAAN (VERVANG ZE INDIEN NODIG).
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6.3 ONDERHOUDSPROGRAMMA

Belangrijk: Na elke controle- of onderhoudswerkzaamheid, moeten de voorziene
“dagelijkse” controle- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd vooraleer de
machine in bedrijf te stellen.
PERIODICITEIT
Elke dag voor
de
inbedrijfstelling

Elke 50 bedrijfsuren

WERKZAAMHEDEN

OPMERKI UITGEVOER
NGEN
D DOOR

Voer enkele testen uit zonder personen in de
werkbak
om
te
controleren
of
alle
veiligheidsinrichtingen en noodinrichtingen correct
werken. Let vooral op:
de vluchtbegrenzer (indien aanwezig)
de noodknoppen
de vergrendelsystemen stempelpoten / arm
de besturingen en controlelampen
het laadpeil van de accu
het brandstofpeil en het peil van de hydraulische
olie in de tanken
de vergrendeling van de rotatie voor smalle
afstempeling.
CONTROLEER BOVENDIEN:
of de vergrendelsystemen van de assen (pennen,
beslagringen, enz.) in perfecte condities verkeren
en doeltreffend zijn.
 of de instructie- en veiligheidslabels perfect
leesbaar zijn
of geen hydraulische lekken, losgekomen
elektrische koppelingen, deuken of andere
signalen van stoten of wrijvingen aanwezig zijn.

A
bestuurder
hoogwerker

Controleer het oliepeil in de motors.
Controleer de zuiverheid:
van de voorfilter gasolie
van de luchtfilter motor
van de machine (controleer in het bijzonder de
afdichting van de fittingen en flexibele buizen)
controleer tevens de staat van de banden,
kabels, alle accessoires en alle uitrustingen.

A
bestuurder
hoogwerker

Controleer de reinheid van de filters van de
hydraulische olie.
Elke maand
( ~ 120 uren)

Voer
een
volledige
schoonmaaken
onderhoudscyclus uit zoals aangeduid in het
VOORWOORD in de paragraaf ONDERHOUD.
Voer de controles en smeringen uit zoals
aangeduid in figuur 050.

Na de eerste
150 uren
moeten de
filterpatronen
voor de olie
van de
Controleer de smeerstaat van de kettingen/kabels hydraulische
voor het uitschuiven van de armen en smeer de installatie
teruglopende rollen van de kettingen/kabels vervangen
(indien aanwezig).
worden.

A
bestuurder
hoogwerker
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PERIODICITEI
T
Elke drie
maanden
( ~ 360 uur)

Elke
maanden
( ~ 750 uur )

WERKZAAMHEDEN

Controleer de aanspanning van de
voornaamste bevestigingen:
bouten van de draaikrans
bouten van de reductie
bouten chassis-truck
ringmoeren op de assen.
Voer de controles en smeringen uit zoals
aangeduid in Figuur 051.
Vervang de filterpatronen van de
hydraulische installatie en controleer de
blokkeerkleppen.
NB: als de aanspanning van de schroeven
van de draaikrans niet correct is, is het
noodzakelijk de schroeven in een van onze
servicecentra te vervangen
zes Voer een volledige controle van de
machine uit en noteer de resultaten op de
hiervoor bestemde registratiebladen in de
bijlage van het “CONTROLEREGISTER”.

Elk jaar
( ~ 1500 uur )

Ververs de olie van de hydraulische
installatie.

Elke 1-3 jaar
(1500-4500 uren)

VOLLEDIGE CONTROLE

Na15000 uren
of tien jaar

VOLLEDIGE REVISIE

OPMERKINGE
N

UITGEVOERD
DOOR

Raadpleeg de
aanspankoppels in
hoofdstuk 3

A
bestuurder
hoogwerker
en/of
verantwoordelijke
voor de veiligheid
in het bedrijf,
Raadpleeg ook
eigenaar
“INSTRUCTIES
+
VOOR HET
B
ONDERHOUD
geautoriseerde
VAN DE
assistentiewerkplaatsen
HYDRAULISCHE
of
INSTALLATIE”
het bedrijf
CELA
A
bestuurder
hoogwerker
+
verantwoordelijke
voor de veiligheid van het
bedrijf, eigenaar
Raadpleeg ook
A
“INSTRUCTIES
bestuurder
VOOR HET
hoogwerker
ONDERHOUD
+
VAN DE
verantwoordelijke
HYDRAULISCHE voor de veiligheid van het
INSTALLATIE”
bedrijf, eigenaar
+
B
Geautoriseerde
assistentiewerkplaatsen
of het bedrijf
CELA
NB: voor
B
hoogwerkers met
Geautoriseerde
groter vermogen
assistentiewerkplaatsen
wordt de
of het bedrijf
periodiciteit
CELA
beperkt tot 1-2 jaar B
(1000-3000 uren) Geautoriseerde
en de volledige
assistentiewerkplaatsen
revisie tot 6-7 jaar of het bedrijf
(9000-10000 uren) CELA
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CONTROLEER DE AANWEZIGHEID VAN
ROESTPUNTEN DIE
STOTEN, BLUTSEN OF ANDERE
VERSCHIJNSELS KUNNEN AANDUIDEN DIE MOETEN BEHANDELD WORDEN

Controleer de
speling van de
zijdelingse
glijschoenen en
stel indien nodig
af

Controleer de staat
van de kettingen
voor in- en
uitschuiving

Controleer de speling
tussen de tanden van
draaikrans/kettingwiel
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Romp uitschuifbare
arm van de Jib.

Controleer de staat van
de elektrische en
hydraulische leidingen in
de kabeldragende ketting
zijn.

Romp
uitschuifbare arm
van de Jib.

Armen van de
stempelpoten
smeren

Platen van de
stempelpoten
smeren
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6.4 INVETTEN/SMEREN VAN DE GROEP ROTATIE DRAAIKRANS MET
WORMSCHROEF

B

C

B

D

D
A

A – ROLKOGELS - NILS NILEX EP1 (VIA SMEERNIPPELS)
B – LAGERS - NILS NILEX EP1 (VIA SMEERNIPPELS)
C – WORMSCHROEF – NILS NILEX EP1 (VIA SMEERNIPPELS)
D – EXTERNE TANDEN – NILS NILEX EP1 (MET KWAST)
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6.5 PEILCONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE OLIE

Controleer in de tank of het peil van de hydraulische olie boven het toegestane minimum
staat: de controle moet uitgevoerd worden door te controleren, met de machine gesloten
in transportstand (met inbegrip van de stempelpoten) en met de truck op vlak terrein, of de
olie zichtbaar is via het inspectievenster. Mocht de olie niet zichtbaar zijn via het
inspectievenster vul dan bij met olie die de kenmerken heeft die vermeld worden in § 6.2 a
pag.76.

6.6 VERVANGING VAN HET FILTERPATROON VAN DE OLIE AAN DE
PERSZIJDE

Het oliefilter aan de perszijde bevindt zich in de nabijheid van de besturingsgroep van de
stempelpoten.

Voor een correcte schoonmaak van het filter moet het filterpatroon vervangen worden.
beperk u niet tot het wassen van het filterpatroon omdat dit niet afwasbaar is.
Ga voor het vervangen als volgt te werk:
- maak de buitenromp van de filter schoon
- schroef het onderste deel van de filter los en verwijder het interne patroon (zet eerst
een recipiënt onder de filter om de olie van de filter op te vangen)
- plaats het nieuwe filterpatroon en schroef het onderste deel van de filter weer vast.
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6.7 CONTROLE AFDICHTINGEN BLOKKEERKLEPPEN VAN DE CILINDERS

Controleer om de drie maanden de afdichting van de blokkeerkleppen van de cilinders. Ga
hiervoor als volgt te werk:
6.7.1

Controle van de werking van de blokkeerkleppen gestuurd door de
stempelpoten

1) Stabiliseer de uitrusting met de stempelpoten en controleer of deze hard op de
grond drukken.
2) Schakel de uitrusting uit en controleer of deze geen elektrische voeding ontvangt.
3) Wacht enkele minuten zodat een stabilisatie kan plaatsvinden en noteer de stand
van de uitschuiving van de stempelpoten
4) Controleer na ongeveer 2 uur of geen enkele verzakking is opgetreden (inschuiven
van de stempelpoten).
5) Voer een analoge test/controle uit voor de stabiliteit van de volledig ingeschoven
stempelpoten.
6.7.2

Controle van de werking van de blokkeerkleppen op de cilinders van de
bovenbouw

1) Hef gedeeltelijk de armen vanuit de transportstand met een maximale belasting in
de werkbak (belast enkel met materiaal, niet met personen).
2) Schakel de uitrusting uit en controleer of deze geen elektrische voeding ontvangt.
3) Wacht enkele minuten zodat een stabilisatie kan plaatsvinden en noteer de positie
van uitschuiving van de diverse cilinders.
4) Controleer na 2 uur of geen enkele verzakking is opgetreden (inschuiving cilinders).
OPMERKING : Wendt u bij verzakking onmiddellijk tot een geautoriseerd
servicecentrum voor een grondige controle en een eventuele reparaties
6.8 CONTROLE FITTINGEN VAN BUIGZAME EN ONBUIGZAME LEIDINGEN

Tijdens het gewone onderhoud moeten alle fittingen en de verschillende hydraulische
verbindingen van de machine worden gecontroleerd om eventuele lekken en/of
afwijkingen op te sporen.
Voor de fittingen in het algemeen moet worden gecontroleerd of olielekken aanwezig zijn
en of de fittingen correct zijn aangespannen (indien de fitting met een pakking is afgedicht
moet deze indien nodig worden vervangen).
Voor de flexibele buizen moet goed het verenigingspunt buis/koppeling en de algemene
staat van de buigzame buis worden gecontroleerd (check of tekens aanwezig zijn van
vervroegde veroudering, kloven, uitzettingen, scheuren, inkepingen die de afdichting
kunnen benadelen).
Houdt u aan het volgende om een leiding te vervangen:
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1) Schakel de motor van de uitrusting uit.
2) Manoeuvreer de besturingshendels verschillende keren met de hand (met
uitgeschakelde motor) om de druk uit de circuits te verwijderen.
3) Indien de leiding zich onder de tank bevindt, kan opzuiging uit de uitlaatfilters
optreden; sluit in dat geval de terugkeerkranen.
4) Als een aanzuigleiding uit de tank vervangen moet worden, moeten de kranen voor de
aanzuiging van de olie, die zich in het lage deel van de tank bevinden, gesloten
worden.
5) Werk steeds behoedzaam om het te vervangen onderdeel te verwijderen.
6) Gebruik steeds originele leidingen/wisselstukken.
Zorg na de vervangingen voor de uitstoting van de lucht die in het circuit gekomen is door
meerdere volledige manoeuvres van de diverse hydraulische cilinders ten uitvoer te
brengen.
LET OP !!! LEIDINGEN – ELEKTRISCHE KABELS
De flexibele buizen en elektrische kabels die door de kabeldragende kettingen lopen, zijn
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Ze moeten vaak worden gecontroleerd om
gevaar voor schade en daaruit volgende machinestilstanden te voorkomen.
Controleer dus of ze correct bevestigd zijn aan het uiteinde van de kabeldragende ketting.
Controleer de externe slijtage en hun correcte positionering en spanning (in de
kabeldragende ketting mag geen overlapping aanwezig zijn en er mogen geen buizen of
kabels uitsteken).
Opmerking : Indien de kabeldragende ketting zich in de arm bevindt, moet met behulp van
een verplaatsbare lamp een visuele controle langsheen de opening op de achterzijde van
de arm worden uitgevoerd (verwijder de beschermkap en voer de visuele controle uit tijdens
het uitschuiven van de arm).

6.9 INSTALLATIES / ELEKTRISCHE ONDERDELEN

Controleer regelmatig (om de 100 uur / een maand werk) de staat van bewaring van de
elektrische onderdelen en kabels (controleer zorgvuldig de kabels en de diverse
stekkers/stopcontacten). Controleer of de kabels geen tekenen van stoten/wijrving vertonen of
oppervlakkige slijtage en of ze nog steeds correct in de oorspronkelijke positie zijn vastgezet.
Controleer bovendien of de verschillende elektrische kasten intact zijn, controleer of de
deksels en koppelingen voor ingang van de elektrische kabels nog waterdicht zijn (om
gevaarlijke waterinfiltratie te voorkomen).
Voor machines voorzien van elektrohydraulische koppeling in de toren (met continu rotatie
van de toren) moet worden gecontroleerd of de interne elektrische verbindingen (ringen en
borstels) intact zijn. Smeer ze elke maand met een geschikt antioxidatie-product
(antioxidatie-spray voor elektrische contacten).
6.10 STRUCTUURINSPECTIE
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De volledige controle en inspectie van de structuur moet minstens om de 1500/2000
bedrijfsuren door ervaren en geautoriseerd personeel van de fabrikant worden uitgevoerd
met het doel de algemene staat van de machine te checken.
Om deze controle uit te voeren, moet u als volgt te werk gaan:





Maak de machine zorgvuldig schoon.
voer een visuele inspectie uit over de volledige machinestructuur (inbegrepen het
verbindingschassis), met bijzondere aandacht voor de lasnaden en de punten waarin
roest aanwezig is, met het doel eventuele tekens van verzwakking op te sporen.
indien spleten/scheuren worden opgemerkt of bij twijfel in het algemeen is het
verstandig zich onmiddellijk te wenden tot een geautoriseerd servicecentrum voor een
grondige controle en eventuele reparaties.

6.11 INSPECTIE VAN DE KETTINGEN

Als de machine uitgerust is met kettingen voor uitschuiving en intrekking (alle behalve
Spyder DT15).
Minstens om de 2 maanden of om de 360 bedrijfsuren moet door ervaren en door de
fabrikant geautoriseerd personeel een grondige controle en inspectie van de kettingen
voor in- en uitschuiven van de hoofdarm en van de jib (afwezig op de DT21 Spyder of
met vrachtwagen) uitgevoerd worden om de algemene staat van slijtage te checken.
Alle kettingen zijn zichtbaar en kunnen dus geïnspecteerd worden met de arm(en)
volledig uitgeschoven.
De controles die langs de volledige lengte van de kettingen moeten uitgevoerd worden,
zijn de volgende:





Slijtage van het profiel van de platen: controleer of de hoogtevermindering, bij slijtage
op een zijde, niet meer dan 2,5% is en, bij slijtage op beide zijden, niet meer dan 4% is
t.o.v. de oorspronkelijke hoogte van de plaat.
Slijtage van het kettingprofiel: controleer of de kop van de kettingnagels niet meer dan
25% is versleten t.o.v. de oorspronkelijke staat.
Slijtage van het kettingprofiel: controleer of de buitenzijde van de ketting niet meer dan
20% is versleten t.o.v. de oorspronkelijke dikte.

6.12 CONTROLE AANSPANNING VAN DE BOUTEN

De controle van de correcte aanspanning van de bouten van de hoogwerker moet minstens
om de 300/600 bedrijfsuren door ervaren personeel worden uitgevoerd, als preventieve
maatregel om eventuele verzwakking of losgekomen delen op te sporen.
De aanspanning van alle aanwezige bouten op de machine moet worden gecontroleerd (via
een koppelsleutel en de tabel met aanspanmomenten hieronder). Let vooral op de volgende
kritische punten:
-

bevestiging aan het chassis van het voertuig
bevestiging van de werkbak
bevestiging van geflensde ventielen op de cilinders
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-

bevestiging van draaikrans/toren/chassis
bevestiging penvergrendelingsystemen
bevestiging van de stempelpoten

LET OP !!!
Tijdens de controles/nieuwe bevestigingen mogen de beschadigde/verlengde schroeven
niet meer worden gebruikt daar ze de correcte mechanische kenmerken van de stabiliteit
niet meer kunnen garanderen.
Vervang dus, vooral bij een losgekomen bevestiging, de schroef, vooral in de kritische
bevestigingspunten (gebruik steeds originele wisselstukken geleverd door de fabrikant).
TABEL AANSPANKOPPELS BOUTEN Nm
NOMINALE
DIAMETER (mm)
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
Spannauwkeurigheid C = 0,15
(10Nm  1 Kgm)

BOUTKLASSE
8.8
5
8
20
40
70
110
170
240
340
460
580
860
1170
1590
2040
2660

10.9
7
12
29
60
100
160
250
350
500
680
860
1270
1720
2340
3000
3900

12.9
8
14
35
70
120
190
300
410
580
800
1000
1490
2010
2740
3520
4570

Norm E25-030 Afnor 84162
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TABEL AANSPANKOPPEL FITTINGEN/LEIDINGEN
FITTINGEN/LEIDINGEN 60°-BSP
AANSPAN
T  EST
F
KOPPEL
LEIDING
SCHROEFD
RAAD
mm
IN.
N.m
5
6
10
12
16
20
25
32
38

3/16
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1”
1”1/4
1”1/2

1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1”
1”1/4
1”1/2

12 - 14
14 - 16
25 – 28
45 – 60
55 – 70
90 – 110
120 – 140
170 – 190
200 - 245

ZWAAR
(S)

LICHT
(L)

BUISFITTINGEN 24° - DIN3861
AANSPAN
T  EST
F
KOPPEL
LEIDING
SCHROEFD
SERI
RAAD
SP
N.m
E
6
12 x 1,5
13 - 15
8
14 x 1,5
15 – 18
10
16 x 1,5
25 – 28
12
18 x 1,5
27 – 30
15
22 x 1,5
50 - 60
18
26 x 1,5
60 – 75
22
30 x 2
85 – 105
28
36 x 2
120 - 140
6
14 x 1,5
14 – 16
8
16 x 1,5
25 – 28
10
18 x 1,5
27 – 30
12
20 x 1,5
43 – 54
14
22 x 1,5
50 – 62
16
24 x 1,5
60 – 75
20
30 x 2
90 – 110
25
36 x 2
125 - 145

6.13 DE INSTALLATIE LEGEN EN DE TANK VULLEN

Indien het nodig is de installatie leeg te maken, moet de verbruikte olie volledig worden
afgetapt om te voorkomen dat ze zich met de verse olie mengt. In het laagste punt van de
installatie moet de olie afgezogen worden. Deze werkzaamheid moet uitgevoerd worden
wanneer de olie heet is.
De olie waarmee de verversing wordt uitgevoerd, moet in de tank worden gegoten aan de
hand van een filter van 25 micron absoluut.
Het is noodzakelijk dat de olie zuiver is en vrij van vreemde stoffen, die storingen en
vroegtijdige slijtage van de apparatuur zouden kunnen veroorzaken. De olie moet voldoen
aan de voorgeschreven specificaties.
6.14 UIT TE VOEREN PROCEDURE BIJ STORINGEN/VASTLOPEN VAN DE POMP

In dit geval loopt men het risico dat de volledige installatie wordt bevuild. Deze storing gaat
steeds gepaard met de vorming van schurend stof dat ook zware schade aan de overige
apparatuur kan berokkenen. De olie moet in dit geval uit de tank getapt worden en de
kleppen, leidingen en tank moeten worden schoongemaakt.

Bovendien moet men controleren of de cilinders geen tekenen van slijtage vertonen.
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Vervang alle filters en installeer tijdelijke filters van 25 micron op alle retourleidingen.
Laat de installatie ongeveer 40/50 uren werken alvorens de tijdelijke filters te verwijderen
en vul de tank met nieuwe vloeistof.
6.15 SMEREN SCHARNIERPENNEN

De scharnierpennen moeten gesmeerd worden via de hiervoor bestemde smeernippels.
Voor het type te gebruiken vet, zie § 6.2 - Te gebruiken producten, pag.76).
6.16 SMEREN GLIJSCHOENEN

De glijschoenen en de onderdelen voor verschuiving van de verschillende armen
(contactzone glijschoenen) moeten met een geschikt smeermiddel/vet worden gesmeerd
(zie § 6.2 – Te gebruiken producten, pag.76).
Voer na het smeren enkele onbelaste uitschuif-/intrekmanoeuvres uit om het vet op correcte
wijze te verdelen.

6.17 CONTROLE/AFSTELLING VAN DE GLIJSCHOENEN VAN DE
TELESCOPISCHE ARMEN

Controleer regelmatig de glijschoenen van de telescopische armen op slijtage (en stel ze af
indien nodig).
De zijdelingse glijschoenen kunnen gewoonlijk van buitenaf afgesteld worden middels een
schroef-/regelsysteem. De correcte afstelling is niet te vast (om vroegtijdige beschadiging te
vermijden) en niet te los (om een overmatige zijdelingse speling te vermijden). Wij
adviseren een maximale speling van 0,5 mm te behouden op de verbinding tussen de
glijschoen en de arm.
De onderste en bovenste glijschoenen kunnen echter niet van buitenaf worden afgesteld.
Voor een controle op de slijtage en een eventuele nieuwe afstelling, moet u zich wenden tot
een geautoriseerde werkplaats daar onderdelen moeten worden gedemonteerd.
In elk geval wordt hun slijtage bepaald door de dikte te controleren. In geen enkel geval
mogen schroefkoppen of bevestigingsaanslagen boven het bovenste oppervlak van de
glijschoenen uitsteken. We adviseren een minimale projectie van de glijschoen t.o.v. de
bevestigingssystemen te behouden van minstens 3 mm.
6.18 BESTURINGEN

Controleer de correcte werking van alle besturingen (hydraulisch en elektrisch), de
correcte terugslag van de hendel op nul, de trapsgewijze uitvoering van de manoeuvres en
hun relatieve bedrijfssnelheid. Indien een afwijkende werking wordt waargenomen, moet u
zich onmiddellijk wenden tot een geautoriseerd servicecentrum.
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6.19 STORINGEN-OORZAKEN-OPLOSSINGEN AFWIJKENDE WERKING

Bij werkingsstoringen moet u controleren wat er op de display van de besturingsgroep /
radiobesturing wordt aangegeven. Deze display duidt eventuele fouten of storingen aan
met behulp van een alfanumerieke code van het type:
 Stop xxx ==> Niet-voorzien gebruik
 Alarm xxx ==> Storing
Hierna volgt een lijst met “Stops”. Wanneer een “Alarm” verschijnt, moet u contact
opnemen met de onderhoudsdienst van CELA en duidelijk de code melden die op de
display van het besturingspaneel / radiobesturing wordt weergegeven.
Cod.

VERKLARENDE
LIJST

1

Arm niet in transportpositie

3
4
5
6
7

9
10

Algemeen alarm
Besturingen op de toren
Besturingen grondstation
Noodpaddenstoel ingedrukt
Uitrusting niet afgestempeld
Uitschuifelement van de
hoofdarm is niet ingeschoven.
Jib hoog
Cabinebotsing

12

Werkbakbotsing

13
14
16
17

23

Arm laag
Werkbak helt
Arm op steun
Jib gesloten
Achterste rechter stempelpoot
op de grond
Achterste linker stempelpoot
op de grond
Machine niet genivelleerd

27

Lastbegrenzer

8

21
22

37

Radiobesturing niet
aangesloten
Nivellering van de werkbak
bezig
Werkbak overbelast
Sleutel voor uitsluiting
ingevoegd
Werkbak niet gecentreerd

38

Werkbakpen ontbreekt

39

Te veel rotaties
Controleer de
keuzeschakelaar stempel /
armen
Controleer de
keuzeschakelaar grond / toren

31
33
34
35

41
42
43

Wielen op de grond

54

Beweging bovengedeelte in
uitvoering
Werkbak raakt grond

55

Temperatuur te laag

66

Botsing sonar werkbak

44

UIT TE VOEREN HANDELING
Stempel de machine af indien ze niet is afgestempeld en sluit de uitrusting vervolgens
volledig.
Selecteer de besturingen op het besturingspaneel voor afstempeling op het grondstation.
Selecteer de besturingen op het besturingspaneel voor de afstempeling op de toren.
De ingedrukte noodpaddenstoel resetten
De afstempeling uitvoeren
Het uitschuifelement van de hoofdarm inschuiven.
Jib omlaag brengen
Til de hoofdarm op of til de jib op, indien mogelijk
Spreid de arm/jib zodat de werkbak lager komt te staan (de uiterste limiet van de
koppeling tussen werkbak en jib is bereikt).
Hef de hoofdarm tot aan de eindloop
Herstel manueel de vlakheid van de werkbak (§ 5.11 pag.58 )
Hef de hoofdarm van de steun
Til de jib minstens 10° op ten opzichte van de hoofdarm
Let op: de achterste rechter stempelpoot drukt op de grond
Let op: de achterste linker stempelpoot drukt op de grond
Sluit de uitrusting en stempel nauwkeuriger af
De werklimiet van de uitrusting is bereikt. Voer de toegelaten manoeuvres uit om in de
normale werkzone terug te keren.
Sluit de radiobesturing aan en/of plaats deze in een van de speciale houders
Voer geen andere manoeuvres uit terwijl de werkbak draait.
Beperk het gewicht in de werkbak (de limiet van 200 kg is bereikt)
De sleutel voor uitsluiting uittrekken
Centreer de werkbak alvorens het automatisch manoeuvre voor de sluiting uit te voeren.
Controleer of de penblokkering van de werkbak correct in zijn zitting is ingebracht en
correct de veiligheidsschakelaar heeft bezet.
Voer 1,5 wenteling van de hoofdarm uit in de toegelaten richting.
Controleer of de stand van de sleutel op het besturingspaneel voor afstempeling
overeenstemt met de handeling die u wenst uit te voeren.
Controleer of de stand van de sleutel op het noodbesturingspaneel op de grond
overeenstemt met de handeling die u wenst uit te voeren
Sluit de uitrusting, stempel nauwkeuriger af en controleer of alle wielen van de grond zijn
getild.
Wacht tot de beweging voltooid is
Let op: de werkbak drukt tegen de grond of een obstakel
Keer terug naar de grond: de buitentemperatuur is niet compatibel met de benodigde
veiligheidsvoorwaarden
Let op: er is een obstakel in de nabijheid van de werkbak
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Storingen

Mogelijke oorzaken

ONVOLDOENDE DRUK 1. overdrukventiel
of drukval t.o.v. het peil
halfopen
voorzien in het circuit

Hypothese voor de ingreep

1. a)
b)
c)
d)
2.
3. a)

2. pompdefect
3. overmatige interne
lekken
4. overmatig drukverlies

b)
c)
4. a)
b)
c)

POMP DEFECT
geen of weinig
vermogen t.o.v. de
normale waarden

5. geblokkeerde zuiging

5. a)
b)
c)
6. luchtingang
6. a)
b)
c)
d)
7. tank
hermetisch 7.
verzegeld
8. slechte activering
8. a)
b)
9. viscositeit van de olie 9.
te hoog
10. intern pompdefecten
10.a)
b)
11.pomp
overmatig

12. cavitatie

12. a)
b)
13.
14.

13. luchtingangen

14 interne slijtage
15.trillingen van
installatie

kleine of verstopte zuigfilter
verstopte zuigleiding
kleine zuigleiding of met te veel bochten
de zuigaansluiting van de tank
de koppelingen van de zuiging
dichting op de pompas
zuiging van olie met schuim
ventilatiegat in de tank verstopt
controleer de koppeling
snelheid te hoog of te laag
zie voorschriften pomp

interne flenspakkingen stuk
schoepen, schijven, zuigers van de
pomp geblokkeerd
c) pompkop niet aangespannen
d) interne onderdelen stuk en te vervangen
11. pomp vervangen

versleten

POMP MAAKT LAWAAI
op abnormale wijze
(sommige
tandwielpompen maken
altijd veel lawaai)

te lage insteldruk
door slijtage van de dichtingszittingen
onzuiverheden onder de zittingen
breken van de veer
zie punten 5 ÷ 11
dichtingen versleten in cilinders of
hydraulische motors
afsluiters van verdelers
viscositeit van de olie te laag
viscositeit van de olie te hoog
onvoldoende afmetingen voor doorgang
van de olie
oliedoorgang gedeeltelijk verstopt

de

15.

geknelde aanzuiging: zie punt 5
hoge viscositeit: zie punt 9
zie punt 6
overmatige speling in de steunen en
schijven
defecte installatie, resonantie, enz.
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Storingen

Mogelijke oorzaken

Hypothese voor de ingreep

OVERVERHITTING
16.
overmatige afstelling van de klep
16.maximale druk te
d.i. dat de verhoging van
hoog
de temperatuur van de
17. a) afsluitventiel niet efficiënt
olie de veiligheidslimiet 17.vermogen nutteloos
b) kortsluiting bij einde cyclus werkt niet
gebruikt
van 85°-95° overschrijdt
c) hydraulisch circuit wijzigen
18. overmatige interne 18.
zie punt 3
lekken
19.
zie punt 4

19. overmatig
drukverlies
20.onvoldoende
oliecapaciteit
21.onvoldoende
koeling
22.te veel wrijving

VERKEERDE
VERPLAATSINGEN
van de hydraulisch
aangedreven organen
t.o.v. de bepaalde
cyclus

23.lucht in het circuit
24.blokkering van de
kleppen
25.blokkering van de
cilinders
26.teveel drukverlies
27.variabele druk bij de
accumulators

20.

grotere olietank nodig

21. a)
b)
22. a)
b)

kunstmatige koeling toevoegen
eventuele koelvloeistoffen niet efficiënt
defecte interne montage van de pomp
gebrek aan smering (waar
voorgeschreven)
c) gebruik van olie die weinig smeert

23. a) luchtbellen uitlaten in de hoge punten
b) luchtingang elimineren: zie punt 6
24. a) kleppen geblokkeerd in de sluiting door
rubber of dergelijk materiaal
b) kleppen halfopen door onzuiverheden
25. a) interne defecte montage van de cilinder
b) normale asbelasting niet toegestaan
c) blokkering van de verbindingspennen
26.
zie punt 4
27. a) onvoldoende accuvermogen
b) groter verzoek van het circuit door intern
verlies

TE VEEL SLIJTAGE
28. olie bevat schurende 28. a) olie te oud
overmatig snelle slijtage
delen
b) ondoeltreffende filters
t.o.v. de effectieve
29. onvoldoende smering 29. a) slechte kwaliteit van de olie
bedrijfstijd en de dienst
b) olie te vloeibaar bij bedrijfstemperatuur
30. hoge bedrijfsdruk
30.
in verhouding met de max. toegestane
bedrijfstemp. voor pomp en kleppen
31. defecte koppelingen 31.
abnormale belasting op assen of stangen
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6.20 ONDERDELEN
Onderdelen/type storing

Oorzaak

Oplossing

Luidruchtige aftakas

Rijden met ingevoegde aftakas.
Bedrijfslijtage.

Revisie of volledige
vervanging.

Aftakas vrij

Ontkoppeling van de kabel of
breuk

Vervangen

Pomp maakt lawaai

Oliegebrek of breken van de
sleutel of van de koppeling

Olie bijvullen of verversen

Pomp 230 Volt onvoldoende
oliedruk

Pomp stuk of terugslagklep van
de pomp van de truck vuil

Schoonmaken en/of
vervangen

Bedieningshendel: keert niet
terug naar normale stand

Joystick kapot

Vervangen

Werkbakrotatie werkt niet

Magneetventiel vuil of
besturingstoets defect

Vervangen

Nivellering en rotatie van de
werkbak werken niet

Magneetventiel geblokkeerd of
werkt niet

Schoonmaak of vervanging

Demonteerbare werkbak met
overmatige speling

Spillen en bussen van de
weegschaal

Afstelling, reiniging en
vervanging bussen

Overmatige speling rotatie
bij stilstaande machine

Bevestigingsschroeven los

Bevestigingsplaat van
reductie afstellen en
schroeven aanspannen.
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7

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

7.1 HYDRAULISCHE INSTALLATIE
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8

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

CELA SRL
Via Dei Ponticelli trav. I^ n°2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 aut. antw. – Fax 0039 030 98 45 15
http// www.cela-it.com / e-mail info@cela-it.com
Herz. 00

Pagina 96 van 117

Nr.

BESCHRIJVING

1

Automatische schakelaar 20 A

2

Automatische schakelaar 4 A

3

Modem

4

Relais PTO ingeschakeld

5

Automatische schakelaar 4 A voeding +

6

Voeding uitgangen 08-15 en 16-31

7

Eindschakelaar voorste rechter stempelpoot op de grond

8

Eindschakelaar voorste linker stempelpoot op de grond

9

Eindaanslag stempelpoot achteraan rechts op de grond

10

Eindschakelaar achterste linker stempelpoot op de grond

11

Eindaanslag rechterstempelbalk afst. uitgeschoven

12

Eindloop stempelbalk Links uitgeschoven

13

Eindaanslag rechteras ontladen

14

Sensor hoek arm 2

15

Sensor hoek arm 1

16

Sensor hoek jib 2

17

Sensor hoek jib 1

18

Keuzeschakelaar besturing stempelpoten omhoog-omlaag

19

Eindschakelaar steun armen

20

Eindaanslag jib gesloten

21

Eindaanslag uitschuifelement arm ingetrokken

22

Eindaanslag uitschuifelement jib ingetrokken (voor DT21)

23

Drukknop zelfnivellering

24

Sleutel omschakeling besturingen

25

-

26

Eindschakelaar voorste rechter stempelpoot in ruststand

27

Eindschakelaar voorste linker stempelpoot in ruststand

28

Eindaanslag achterste rechterstempelpoten in ruststand

29

Eindaanslag achterste linker stempelpoten in ruststand

30

Eindaanslag rechterstempelbalk stempelpoot in ruststand

31

Eindaanslag linkerstempelbalk stempelpoot in ruststand

32

Drukknop toestemming voorste rechterstempelpoot

33

Drukknop toestemming voorste linker stempelpoot

34

Drukknop toestemming achterste rechterstempelpoot

35

Drukknop toestemming achterste linkerstempelpoot

36

Keuzeschakelaar besturing rechterstempelbalk in-uit

37

Keuzeschakelaar besturing linkerstempelbalk uit-in

38

Signaal alternator van de cabine

39

-

40

Noodsleutel

COD.
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Nr.

BESCHRIJVING

41

Elektronische regeleenheid

42

Debug stekker

43

Optionele sensor niveau wagen

44

Besturingspaneel op de grond

45

Besturingspaneel in de werkbak

46

Elektrische verdeler oliewissel oriëntering-nivellering werkbak

47

Radiobesturing

48

Kabelgeleiding stekker

49

Stopknop in toren

50

Stopknop op de grond

51

Stop in cabine

52

Stoprelais

53

Hulpstoprelais

54

Eindschakelaar werkbak gecentreerd

55

Eindschakelaar bevestigingspen werkbak

56

Eindaanslag hoek werkbak 2

57

Eindaanslag hoek werkbak 1

58

Laadcel op de werkbak

59

Sensor hoek draaikrans

60

Controlelamp steun arm

61

Controlelamp stempelpoten in rust

62

Elektrische verdeler arm omhoog omlaag

63

Elektrische verdeler arm uitschuiven intrekken

64

Elektrische verdeler rotatie wijzerzin-tegenwijzerzin

65

Elektrische verdeler jib openen sluiten

66

Elektrische verdeler jib uitschuiven intrekken

67

Start verbrandingsmotor in cabine

68

Stop verbrandingsmotor in cabine

69

Start stop elektrische motor

70

Markeringslichten

71

Elektrische verdeler wissel stempelpoten omhoog omlaag

72

Zoemer

73

Controlelamp stempelpoten op de grond

74

Controlelampen besturingen op de grond

75

Controlelamp markeringslichten

76

Elektrische verdeler blokkering voorste rechterstempelpoot

77

Elektrische verdeler blokkering achterste rechterstempelpoot

78

Elektrische verdeler blokkering achterste linkerstempelpoot

79

Elektrische verdeler blokkering voorste linkerstempelpoot

80

Elektrische verdeler stempelbalk stempelpoot rechts

81

Elektrische verdeler stempelbalk stempelpoot links

COD.
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Nr.

BESCHRIJVING

82

Accelerator verbrandingsmotor

83

Proportionele elektrische verdeler stempelpoten

84

Elektrische verdeler olie toren

85

Elektrische verdeler olie truck

86

Elektrische verdeler rotatie oriëntering werkbak rechts omhoog – links omlaag

87

Zelfblokkering aux stop

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Claxon
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Sensor uitschuiving jib (voor DT24-25)

COD.
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9

MARKERING

DE MARKERING BESTAAT UIT TYPEPLAATJES, VEILIGHEIDSPLAATJES EN
PLAATJES MET GEBRUIKSAANWIJZINGEN. HET IS VERPLICHT TE CONTROLEREN
OF ZE AANWEZIG EN PERFECT LEESBAAR ZIJN. Figuren, kleuren of uitdrukkingen
kunnen ten gevolge van updates variëren maar de betekenis blijft identiek.
Markering

MODEL
SERIENUMMER
BOUWJAAR
GEWICHT
BELASTING
MENSEN
MAXIMALE STERKTE HANDMATIG
MAXIMALE WINDSNELHEID
MAXIMALE HOEK FRAME

08001196

08001011
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08002081

WAARSCHUWING
IS ABSOLUUT VERBODEN OM
HIERMEE GAAT U NAAR HET
VOERTUIG TE VERPLAATSEN MET
POWER TAKE-OFF ON

08001144

WAARSCHUWING
IS JUISTE PLAATS MOEST
STABILISATOREN BEDRIJFSKLAAR
APPARATUUR

08001202

WAARSCHUWING
VOORDAT U BEGINT MET
VERANDERINGERN IN HOOGTE ZORG
ERVOOR DAT DE MAND IS IN EEN
VERTICALE POSITIE
08001295
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WAARSCHUWING
GEBRUIK VAN DE CONTROLE VAN
HYDRAULISCHE VERDELER IS NIET HET
SYSTEEM VAN DE BOTSING ARM / CABINE

08001893

08002043
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08002226
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08002227

WAARSCHUWING
OUTPUT ADEMAUTOMATEN
08001201

SPECIFIEKE
MAXIMUMGEHALTEN
DRUKREGELAARS
08001199

BANDENSPANNING
08001200

08001008

08001010
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08001245

08001244

Z08002080

08002079
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08002068

08002066

08001965

08002195

08002067
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10 OPTIONELE ACCESSOIRES
10.1 ACCESSOIRES

Een reeks accessoires kunnen op aanvraag op de machine worden gemonteerd.
Hierna geven we een korte omschrijving en de correcte gebruikswijze.
10.2 FLITSLICHT OP DE CABINE VAN DE TRUCK

Het flitslicht dient om te signaleren dat de hoogwerker in gebruik is wanneer in de
nabijheid van openbare wegen wordt gewerkt.
Er bestaat een mobiele versie met magneetbevestiging (manueel op de cabine te
plaatsen) en een vaste versie.
De inschakeling is niet automatisch maar moet voor het werk aan te vangen via een
schakelaar/stekker, gewoonlijk in de cabine, geactiveerd worden.
LET OP:
Het is verboden u in het verkeer te begeven met ingeschakeld flitslicht.
Het is verboden u in het verkeer te begeven met het flitslicht met
magneetbevestiging op het dak van de cabine (het moet verwijderd worden).
10.3 STOPCONTACT / STEKKER 230 V – 50Hz

Het elektrisch stopcontact voor aansluiting met het extern elektrisch net (230 V – 50 Hz)
bevindt zich beneden op het chassis van de hoogwerker.
LET OP: Voor aansluiting met het extern elektrisch net moet worden gecontroleerd
of het net is voorzien van de veiligheidsinrichtingen, vereist door de geldende
normen (differentiaal-/aardlekschakelaar – thermomagnetische schakelaar).
Ook op de werkbak is een aansluiting voorzien voor het gereedschap (230 V – 50 Hz – 10
A).
10.4 PNEUMATISCHE / HYDRAULISCHE AANSLUITING OP DE WERKBAK

Aansluiting (op onderste deel van de toren) met de externe pneumatische/hydraulische lijn
(van 3/8”G – max. 100 bar / 15 l/min).
Aansluiting op de werkbak (3/8”G) voor het pneumatisch/hydraulisch gereedschap (max.
100 bar).
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10.5 ELEKTRISCHE HULPPOMP 230 V - 50 Hz

De elektrische hulppomp (aansluiting met het externe elektrisch net 230 V – 50 Hz – 3 kW)
dient om de hoogwerker te gebruiken zonder de motor van de truck aan te zetten.
LET OP: Voor aansluiting met het extern elektrisch net moet worden gecontroleerd
of het net is voorzien van de veiligheidsinrichtingen, vereist door de geldende
normen (differentiaal-/aardlekschakelaar – thermomagnetische schakelaar).
De groep bestaat uit een eenfasige elektrische motor 230 V – 50 Hz – 2,5 HP,
hydraulische pomp (doorstroomcapaciteit 5 / 6 l/min – 230 bar), elektrische
besturingsinstallatie, inverter en groep voor het automatisch opladen van de accu’s van de
truck.
Ga voor het gebruik als volgt te werk:
- schakel het elektrisch paneel van het voertuig in (voor de werking moeten de aftakas
en de handrem van het voertuig ingevoegd blijven)
- De stekker aan de linkerkant, onder de voertuigbodem van de hoogwerker, met het
elektrisch net aansluiten.
- De thermomagnetische schakelaar bekrachtigen.
- Selecteer de modus elektrische pomp met de speciale schakelaar op de
besturingspanelen / radiobesturing.
- nu kan vanuit de besturingsstations met de machine worden gewerkt. De werkwijze is
dezelfde als met de normale besturingen (enkel de snelheid van de verplaatsingen is
enigszins kleiner).
10.6 AFSTEMPELING VANUIT DE WERKBAK

Via de elektrohydraulische groep kan de smalle afstempeling worden uitgevoerd of een
afstempeling met beide stempelbalken, uitgeschoven tot buiten de werkbak (enkel en
alleen indien het luchtdeel in gesloten stand staat met de arm op de armsteun in
transportpositie). Druk voor gebruik op de hiervoor bestemde toets op het
besturingspaneel / radiobesturing.
10.7 DUBBELE CONTROLE VAN DE STAND VAN DE STEMPELPOTEN

Dit is een elektrische inrichting die, via uitschakeling van een hiervoor bestemde rode
controlelamp op het dashboard in de cabine, de correcte sluiting-/transportstand van de
stempelpoten signaleert (om te voorkomen dat de hoogwerker op de openbare weg rijdt
met de stempelpoten in verkeerde stand).
10.8 AUTOMATISCHE SLUITING

Elektronische inrichting waarmee de automatische sluiting van de hoogwerker wordt
geactiveerd door een enkele druk op een toets van de besturingspanelen / radiobesturing
De functie worden enkel geactiveerd als de werkbak zich in gecentreerde positie bevindt.
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Wanneer de werkbak is gedemonteerd en op de aluminium
voertuigbodem links van de arm in transportpositie staat, kan tijdens de
automatische sluiting een interferentie optreden tussen de werkbak en
de arm.
10.9 AUTOMATISCH AFSTEMPELING

Elektronische inrichting waarmee de automatische afstempeling van het chassis van de
hoogwerker wordt geactiveerd door een enkele druk op een toets van de
besturingspanelen / radiobesturing.
Indien de hoogwerker met smalle afstempeling moet worden afgestempeld: druk op de
drukknop en houdt hem ingedrukt tot de procedure is voltooid.
Indien u de hoogwerker wilt afstempelen met beide stempelbalken uitgetrokken: druk een
eerste keer op de speciale drukknop, laat hem los, druk onmiddellijk opnieuw en houd
hem ingedrukt tot de procedure is voltooid.
Indien u de hoogwerker wilt afstempelen met één achterste stempelbalk uitgetrokken:
schuif de gekozen stempelbalk uit, druk daarna op de speciale drukknop en houd hem
ingedrukt tot de procedure is voltooid.
De automatische afstempeling kan meerdere malen herhaald worden om de hoogwerker
nog meer van de grond te heffen.
10.10STEMPELBALKEN MET HYDRAULISCHE OPENING

Inrichting waarmee de achterste stempelbalken hydraulisch verplaatst kunnen worden.
Dit is een alternatief voor de manuele verplaatsing.
10.11RADIOBESTURING

Besturingspaneel dat uit zijn zitting verwijderd kan worden, werkt op radiofrequentie en is
gevoed via een accu. Samen met de radiobesturing worden een verwisselbare accu en
een acculader (12 VCC) geleverd die zich in de stuurcabine van het voertuig bevinden.
Dit besturingspaneel wordt ook gebruikt als besturingsstation voor noodbesturing van op
de grond.
10.12BEKABELDE AFSTANDSBEDIENING

Paneel voor noodbesturing van op de grond dat uit zijn zitting kan worden verwijderd en
met de machine is verbonden met een kabel van vijf meter.
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10.13MODULE VOOR TELEASSISTENTIE

Gsm-modem waarmee de assistentiedienst van CELA teleassistentie kan uitvoeren.
Dankzij dit toestel heeft de assistentiedienst van CELA de mogelijkheid om via een
verbinding op afstand en in realtime de operationele parameters, alsook alle alarmen die
bij de machine zijn opgetreden, te controleren. Dankzij dit systeem is het bovendien
mogelijk om op vele operationele parameters van de machine in te grijpen, waardoor een
snelle en efficiënte assistentie mogelijk is.
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11 CONTROLEREGISTER

NORMVERWIJZING
Dit controleregister wordt door CELA aan de gebruiker van de hoogwerker overhandigd,
conform met de richtlijn 2006/42/CE.

INSTRUCTIES VOOR HET BEWAREN
Dit register moet worden beschouwd als een deel van de hoogwerker en moet hem tijdens
zijn volledige levensduur tot de sloop begeleiden.
LET OP !!!!!!
Conform met de richtlijn 2006/42/CE moeten samen met dit register ook de certificaten
van de vervangen onderdelen bewaard worden
(motor, mechaniek, structurele
onderdelen, veiligheidsinrichtingen en relatieve onderdelen)
en de bewijzen van
belangrijke reparaties.
INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN
Deze instructies worden geleverd volgens de voorschriften, gekend op de datum van
verkoop van de hoogwerker. Nieuwe voorschriften kunnen ondertussen de plichten van de
gebruiker wijzigen.
BEL.: DE FREQUENTIE EN DE OMVANG VAN DE CONTROLES EN TESTEN KUNNEN
TEVENS AFHANKELIJK ZIJN VAN DE NATIONALE NORMEN.
Het register werd opgesteld om melding te doen van de volgende gebeurtenissen
betreffende het nuttig leven van de machine:
 periodieke
inspecties
(max.
halfjaarlijks)
uit
te
voeren
door
de
veiligheidsverantwoordelijke van het bedrijf, eigenaar van de hoogwerker.
 eigendomsoverdracht
 vervanging van de motor, mechaniek, structurele onderdelen, veiligheidsinrichtingen en
bijhorende onderdelen
 belangrijke storingen en betreffende reparaties
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11.1 PERIODIEKE INSPECTIES
Datum
van de
inspectie

Datum volgende
inspectie

Naam van de
keurmeester

Opmerkinge
n
Handtekening
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LEVERING VAN ........................ AAN DE EERSTE EIGENAAR

De hoogwerker met serienummer................................, bouwjaar .................................,
waarnaar het onderhavig controleregister verwijst, werd door CELA overhandigd,
op......................
aan: ............................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................
conform met de voorwaarden bepaald in het contract en met de technische kenmerken,
afmetingen en werking bepaald in de instructiehandleiding en in het compendium in dit
Register.
BEDRIJF
______________________________________________________________________
EIGENDOMSOVERDRACHT

Op ............................. werd het eigendom van deze hoogwerker overgedragen aan:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Ik bevestig dat op bovengenoemde datum de technische kenmerken, de werking en de
afmetingen van de betreffende hoogwerker conform zijn met de oorspronkelijke en dat
eventuele wijzigingen in het Register werden opgenomen.
De verkoper
.................................................

De koper
..................................................

______________________________________________________________________
EIGENDOMSOVERDRACHT

Op ............................. werd het eigendom van deze hoogwerker overgedragen aan:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Ik bevestig dat op bovengenoemde datum de technische kenmerken, de werking en de
afmetingen van de betreffende hoogwerker conform zijn met de oorspronkelijke en dat
eventuele wijzigingen in het Register werden opgenomen.
De verkoper
................................................

De koper
.................................................

______________________________________________________________________
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VERVANGING STRUCTURELE ONDERDELEN

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
VERVANGING STRUCTURELE ONDERDELEN

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
VERVANGING STRUCTURELE ONDERDELEN

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
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VERVANGING MECHANISMEN

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
.................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
VERVANGING MECHANIEK

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
VERVANGINGEN MECHANIEK

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
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VERVANGING VAN DE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN EN BIJHORENDE ONDERDELEN

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
VERVANGING VAN DE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN EN BIJHORENDE ONDERDELEN

Datum: .............................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
................................................................

De gebruiker
.................................................

______________________________________________________________________
VERVANGING VAN DE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN EN BIJHORENDE ONDERDELEN

Datum: ................................
omschrijving onderdeel
........................................................................................................................................
fabrikant: .............................................. geleverd door: .................................................
oorzaak vervanging:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
De verantwoordelijke voor de vervanging
.................................................................

De gebruiker
............................................
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HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD DT 30
12 OPLEIDINGEN VAN HET PERSONEEL
(VERPLICHT IN TE VULLEN BIJ ELKE GEBRUIKSOVERDRACHT)
DATU
M

OPLEIDEND PERSONEEL
NAAM FUNCTIE HANDTEKE
NING

OPGELEID PERSONEEL
NAAM FUNCTI HANDTEKE
E
NING

OPMERKING
EN
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