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Over deze handleiding

1 Over deze handleiding
1.1 Introductie

Deze handleiding bevat informatie over de PRORUNNER mk9. Deze machine wordt 
gebruikt voor de verticale verplaatsing van producten binnen een transportsysteem. In 
deze handleiding zal de PRORUNNER mk9 vanaf hier de 'machine' worden genoemd.

Deze handleiding is bestemd voor:

• Wederverkopers/Original Equipment Manufacturers (OEM's), projectingenieurs en 
monteurs.

• Bedieners, installatie- en onderhoudsmonteurs en andere gebruikers.

Het is belangrijk dat u deze handleiding zo snel mogelijk na aankoop van de machine 
aandachtig doorleest.

Deze handleiding moet door alle gebruikers worden gelezen alvorens de machine te 
bedienen. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle nieuwe gebruikers bekend zijn 
met de inhoud van deze handleiding.

Systeemonderdelen/OEM's
In deze handleiding wordt uitgelegd welke machineconfiguraties u bij het opstellen van de 
machine kunt toepassen. Daarnaast vindt u hierin instructies voor het toevoegen of 
wijzigen van technische machineonderdelen.

Gebruikers
De machine kan vooraf geassembleerd worden geleverd. In dat geval zijn sommige 
hoofdstukken van deze handleiding niet van toepassing. Bij inbouw van de machine in een 
transportsysteem adviseert Qimarox u de door de OEM van het transportsysteem 
geleverde documentatie te raadplegen.

1.2 Productdocumentatie
/i

Document Referentie

Machinehandleidingen1

1 Algemene informatie over elke machine, behalve de uitzonderingen die worden vermeld in 
de overzichtstekening van de machine.

UM-PRORUNNER_mk9-2.0-EN

Overzichtstekening van de machine2

2 Machinespecifieke informatie.

Zie paragraaf 2.2.

Elektrische schema’s1

Specificatieblad2

OEM-onderdelen van de machine:
• Bouten en moeren
• Motorreductor
• Fotocellen
• Lopers
• Ketting
• Inductieschakelaars
• Eindschakelaars
• Banden
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1.3 Brontaal
Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels.

1.4 Gebruikte symbolen
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt.

1.5 Terminologielijst
De onderstaande tabel geeft uitleg van door Qimarox vaak gebruikte termen met 
betrekking tot de machine.

1.6 Verdere ondersteuning en informatie

Qimarox kan aanvullende expertise en ondersteuning bieden op het gebied van:

• training
• wereldwijde ondersteuning
• servicecontracten

Neem voor meer informatie contact op met Qimarox.

WAARSCHUWING
Kans op ernstig letsel bij de gebruiker of beschadiging van de machine als 
gevolg van het niet nauwkeurig opvolgen van de instructies.

Opmerking
Om de gebruiker extra informatie te geven over een bepaalde taak of onder-
werp.

Term Definitie

machine De PRORUNNER mk9.

product Producten die door de machine worden getransporteerd.

drager Het onderdeel waarop een transportband gemonteerd kan worden of 
waarop het product rust.

aanvoerband De transportband die producten naar de machine voert. De aanvoerband 
maakt geen deel uit van de machine.

afvoerband De transportband die producten uit de machine afvoert. De afvoerband 
maakt geen deel uit van de machine.

afgezette zone Ruimte rondom de machine waar onbevoegd personeel om veiligheidsrede-
nen niet mag komen.



UM-PRORUNNER_mk9-2.0-NL 7

Algemeen

2 Algemeen
2.1 Machine-identificatie

De identificatiegegevens van de machine staan op de typeplaat. De typeplaat bevindt zich 
aan de zijkant van de kolom.

Het type machine op de typeplaat heeft een 7-delige code (A - G). Deze geeft nauwkeurig 
aan om welke machineconfiguratie het gaat.

A type aandrijving
B type kolom
C type beweegbare producttransportband
D type aandrijving van de beweegbare producttransportband
E type producttransportband met vaste positie
F type aandrijving van de producttransportband met vaste positie
G type E-onderdelen

Kolomtype:
/i

Type drager:
/i

Type met vaste positie:
/i

/i

• KS Standaardkolom

• DB Drager met transportband

• DZ Drager zonder transportband

• UV Vaste uitvoerband

Made in Holland. Designed by

Manufacturing year :

Type : 

Serial number : Mk9

Order number :

Power supply :

Power (kW) PRORUNNER Mk9 :

Power (kW) conveyors :

Weight PRORUNNER Mk9 (kg) :

Weight conveyors (kg) :

Total weight (kg) :

Max. pallet weight (kg) :

Nominal capacity (p/hour) :

www.Qimarox.com

mk9-03 B/M00-01 / M05-03/E0

DCBA GFE
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Code-
onder-
deel

Opmerking Mogelijke 
waarde

Betekenis van de waarde Type Zie 
para-
graaf

A Aandrijftype 00 Geen / niet geleverd 11

05 3-fasig ~ + BR + TF 9.1

11 3-fasig ~ + BR + TF + encoder 9.1

99 Overigen

B Kolomtype S Kolom zonder sensoren, geen encoder op de drager B

B Kolom met sensoren, geen encoder op de drager

E Kolom met sensoren en encoder op de drager

C Type transportband 
in lift

000 Geen / niet geleverd 000

F01 Vork

M01 Rollentransporteur

M02 Kettingtransporteur met rollen

999 Speciaal model

D Transportband in 
liftaandrijving

00 Geen / niet geleverd 00

03 3-fasig ~ 9.1

05 3-fasig ~ + TF 9.1

06 3-fasig ~ + BR 9.1

07 3-fasig ~ + BR + TF 9.1

99 Speciaal model

E Type vaste trans-
portband

000 Geen / niet geleverd 000

M01 Rollentransporteur

M02 Kettingtransporteur met rollen

999 Speciaal model

F Vaste transport-
bandaandrijving

00 Geen / niet geleverd

03 3-fasig ~ 9.1

05 3-fasig ~ + TF 9.1

06 3-fasig ~ + BR 9.1

07 3-fasig ~ + BR + TF 9.1

99 Speciaal model

G Type e-onderdelen 
uitvoer

E0 Geen / niet geleverd

E1 24 VDC IP66

E2 24 VDC IP67

99 Overigen
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2.2 Overzichtstekening en specificaties van de machine
Na plaatsing van een bestelling voor een machine ontvangt u een tekening van de 
machine en een specificatieblad ter goedkeuring. Nadat u uw goedkeuring heeft gegeven, 
ontvangt u een goedgekeurde tekening en specificatieblad die als referentie voor deze 
handleiding dienen.
/i

Op deze tekening en het specificatieblad vindt u:
• Serienummer van de machine
• Productafmetingen en gewicht
• Afmetingen van de machine en gewicht
• Machineconfiguratie
• Snelheid en capaciteit van de machine
• Motorspecificaties
De machine dient uitsluitend te worden gebruikt volgens de specificaties in deze 
handleiding en de specificaties op de overzichtstekening van de machine. Neem als u bij 
het gebruik van de machine wilt afwijken van de aanbevolen specificaties contact op met 
Qimarox om te controleren of dit mogelijk is. Oneigenlijk en/of aangepast gebruik van de 
machine kan leiden tot gevaarlijke veiligheidsproblemen en/of schade. U dient schriftelijke 
bevestiging van Qimarox te verkrijgen voordat u de machine op een aangepaste of niet 
gespecificeerde manier gebruikt. Qimarox stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/
of schade als gevolg van ongeoorloofd oneigenlijk gebruik van de machine.

2.3 Garantie
De dekking en duur van de garantie worden overeengekomen bij plaatsing van de 
bestelling voor de machine.

De garantie geldt uitsluitend als de machine volgens de specificaties wordt gebruikt en de 
gebruiks- en onderhoudsinstructies worden opgevolgd.

De garantie dekt geen slijtage van onderdelen.

De garantie van de machine vervalt in geval van:

• Ondeskundig gebruik.
• Onvoldoende onderhoud.
• Ondeskundig onderhoud.
• Aanpassingen van de machine zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Qimarox.

A A

Surface roughness (Ra): 
Unless indicated otherwise

Roughness indications according to
    EN-ISO-1302 / NPR 3634
Weld symbols according to NEN-EN-ISO 2553
Tolerancing of form and location according to
    NEN-EN-ISO 1101

Scale:

Sheet size: 1  / 1 

Third angle

Date:
11-11-2015Drawn:

Appr:

Author:
BE

Item:

Example PRmk9

Tolerances
unless indicated
otherwise.

Angle: ±1°

0     -   20      -   200  -  2000
Machining

±0.2   -  ±0.5   -   ±1.0
Sheet and weld constructions

±0.5   -  ±1.0   -   ±2.0

Size fillet weld
unless indicated
otherwise.

2 - 3 - 4 - 5 - 6
|   |   |   |   |

 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10
Sheet thickness [mm]

a =

Weight:

im
ar
ox

Revision: Document:

Projectnumber: Customer:

Met transportbaan Handleiding

  
1858,0 kg

1 : 50

- AE0009075.dwg

A3 Sheet number:
-

Doc. rev:
For Review

With conveyor Manual
Voorbeeld PRmk9

footprint on floor level

20
10

1608

52
84

17
25

17
50

17
25

80� 25

26
00

C
ab

le
 c

ar
rie

r h
ei

gh
t 

50
0

45
00

1608

22
23

500 for maintenance
v3.3 2/7

Additional in/out
3060 mm mm
1 N/A

600 mm mm
A N/A

0,2 m/s default 0,2 m/s

Roller
0,2 m/s Standard by Qimarox 0,2m/s

1450 mm Standard by Qimarox 1450mm

100 mm Standard by Qimarox 100mm

190 kg

N/A

PRORUNNER mk9

Height
Position

Additional in/out

Position

Top level
Height
Position

Bottom level
Height Height

Position

mk9 15XXXXX rev -

FEEDING CONVEYOR
Speed

Weight
Product stop
Centering unit

CONVEYOR IN PRmk9
Type
Speed
Length
Height

N/A
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2.4 Aansprakelijkheid
Qimarox heeft op basis van zijn kennis de informatie in deze gebruikershandleiding zo 
nauwkeurig mogelijk samengesteld. In geval van technische fouten of typefouten behoudt 
Qimarox zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling aan de houders van 
deze uitgave wijzigingen in volgende uitgaven van deze gebruikershandleiding aan te 
brengen. De lezer dient bij vermeende fouten contact op te nemen met Qimarox. In geen 
enkel geval stel Qimarox zich aansprakelijk voor enige schade voorkomende uit of 
gerelateerd aan deze gebruikershandleiding of de hierin opgenomen informatie. Met 
uitzondering van hierin beschreven gevallen geeft Qimarox geen garantie, impliciet noch 
expliciet, en doet uitdrukkelijk afstand van enige garantie van niet schending, 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Het recht van de klant op 
vergoeding van schade veroorzaakt door een fout of onachtzaamheid van de zijde van 
Qimarox blijft beperkt tot het door de klant aan Qimarox betaalde bedrag. Qimarox stelt 
zich niet aansprakelijk voor schade voortkomende uit verlies van gegevens, winst, gebruik 
van producten of incidentele of gevolgschade, zelfs indien de mogelijkheid hiervan is 
meegedeeld. Deze aansprakelijkheidsbeperking van Qimarox geldt ongeacht de manier 
van handelen, of het nu om een contract of om een onrechtmatige daad, inclusief 
onachtzaamheid, gaat. Iedere actie tegen Qimarox moet binnen één (1) jaar nadat de 
oorzaak van de actie is ontstaan bekend worden gemaakt.

Qimarox stelt zich niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, onveilige situaties, 
defecten, storingen of bedrijfsonderbrekingen als gevolg van de onderstaande oorzaken:

• Het niet volgen van de eigenaar of gebruiker van de installatie-, bedienings- en 
onderhoudsinstructies van Qimarox, inclusief maar niet beperkt tot het negeren van 
de op de machine aangebrachte of in deze handleiding opgenomen waarschuwingen 
of voorschriften.

• Gebruik van de machine voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden 
dan in deze gebruikershandleiding aangegeven. Dit omvat misbruik, verkeerd gebruik 
of onachtzaamheid.

• Aanpassingen van welke aard dan ook aan de machine. Hieronder valt ook het 
vervangen van onderdelen door niet in deze handleiding vermelde onderdelen.

• Onvoldoende of onjuist onderhoud.

2.5 CE-conformiteitsverklaring
Raadpleeg het specificatieblad voor de CE-conformiteitsverklaring.
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3 Veiligheid
3.1 Beoogd gebruik van de machine

De machine is uitsluitend bestemd voor verticaal transport van producten, zoals 
beschreven in deze handleiding. Zie paragraaf 4.6 voor een uitgebreide beschrijving van 
de gebruiksspecificaties.

De machine wordt altijd binnen een groter transportsysteem opgesteld, waarbij producten 
automatisch op en van de machine af worden gevoerd.

3.2 Gebruikerstypen en kwalificaties

In deze handleiding worden de volgende gebruikerstypen genoemd:
• De bediener.
• De persoon die de machine opstelt.
• De elektromonteur.
• De onderhoudsmonteur.

Alle gebruikers moeten bekend zijn met de volledige inhoud van deze handleiding.

De machine mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel bediend, geïnstalleerd of 
onderhouden worden.

Een gebruiker is uitsluitend gekwalificeerd als hij of zij een passende opleiding heeft 
gevolgd en/of beschikt over de juiste kwalificaties conform de industrienorm. Qimarox kan 
indien nodig voor training zorgen.

Qimarox kan ook advies geven over met betrekking tot de machine te verrichten 
handelingen en werkzaamheden.

3.3 Veiligheidsvoorschriften

3.3.1 Algemeen
• Houd u aan de in deze handleiding opgenomen veiligheidsvoorschriften. Afwijking 

van deze voorschriften kan tot onaanvaardbare risico's leiden.
• Sluit nooit deuren (indien aanwezig) van de afgezette zone van de machine als er 

zich iemand in deze zone bevindt.
• Schakel de machine uit en beveilig de hoofdschakelaar in de uitstand met een 

hangslot om te voorkomen dat de machine wordt ingeschakeld terwijl personeel in de 
afgezette zone aan het werk is.

• Leef alle relevante lokale wetten en voorschriften na.

WAARSCHUWING
Ieder ander gebruik van de machine is strikt verboden.
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3.3.2 Opstellen
• Sluit de machine aan volgens de lokale wet- en regelgeving op het gebied van 

gezondheid en veiligheid.
• Controleer voordat u de machine in gebruik neemt of de machine volgens de in deze 

handleiding opgenomen instructies en de overzichtstekening is opgesteld.
• Controleer of het transportsysteem aan alle relevante richtlijnen en voorschriften op 

het gebied van gezondheid en veiligheid voldoet.

3.3.3 De machine starten
• Schakel de hoofdvoeding van de machine niet in terwijl personen contact maken met 

de machine.
• Start de machine niet terwijl personen contact maken met de machine.
• Start de machine niet als personen in de afgezette zone van de machine aanwezig 

zijn.
• Voor ingebruikstelling van de machine moeten alle machineonderdelen aan de 

betreffende richtlijnen en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid 
voldoen.

3.3.4 Terwijl de machine in bedrijf is
• Houd uw handen en voeten uit de buurt van de afgezette zones.
• Draag geen loszittende kleding en zet lang of loshangend haar vast.
• Zorg dat geen personen of voorwerpen binnen het bereik van de bewegende delen 

van de machine aanwezig zijn.
• Zorg dat gebruikers alle veiligheidsregels met betrekking tot de machine en de 

omgeving waarin deze werkt kennen en naleven.

3.3.5 Onderhoud en reparatie
• Schakel voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren de 

machine met de hoofdvoedingsschakelaar uit. Vergrendel de 
hoofdvoedingsschakelaar met een hangslot in de uitstand.

• Vervang voordat u de machine weer in gebruik neemt beschadigde of defecte 
onderdelen.

• Voer wijzigingen en aanpassingen die de veiligheid van de machine kunnen 
beïnvloeden uitsluitend uit als ze aan de relevante voorschriften, wetgeving, richtlijnen 
en erkende industrienormen voldoen.
Wijzigingen en aanpassingen die niet aan de door Qimarox in deze handleiding 
gegeven specificaties voldoen en waarvoor Qimarox geen toestemming heeft 
gegeven, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de voor uitvoering van 
deze wijzigingen en aanpassingen verantwoordelijke personen.

• Elektrische installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd.

3.4 Beveiligingen
• U mag de beveiligingen op de machine niet demonteren, omzeilen of uitschakelen.
• De machine mag niet worden gestart en moet onmiddellijk uit bedrijf worden 

genomen, wanneer er zelfs maar een enkel onderdeel van de machinebeveiliging 
defect is.

• Zet alle beveiligingen die van de machine zijn verwijderd weer terug zodra de 
onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid.
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De machine is voorzien van de volgende beveiligingen:
• Veiligheidsdrukklep (pneumatisch systeem voor mechanische vergrendeling)
• Mechanische vergrendeling
• Panelen op de achterzijde van de machine

Een afgezette zone rondom de machine is verplicht voor de veiligheid van het personeel. 
Eventuele toegangsdeuren moeten worden beveiligd met (interlock) deurschakelaars. 
Deze schakelaars moeten worden opgenomen in het noodstop- en beveiligingscircuit. Zie 
paragraaf 3.4.1 voor informatie over het aanleggen van een afgezette zone.

Wanneer de vereiste veiligheidsmaatregelen niet worden genomen, vervalt de CE-
conformiteitsverklaring.

3.4.1 Veiligheidsafzetting
De afgezette zone moet aan de normen EN ISO 13857 en EN 619 voldoen.

De invoer- en uitvoeropeningen van de machine moeten zo zijn ontworpen, dat de 
gevarenzone niet toegankelijk is. Deze openingen moeten worden voorzien van een 
lichtgordijn als dit niet mogelijk is.

Controleer of de afgezette zone aan de lokale wetten en voorschriften voor bescherming 
tegen gevaren voldoet. Als de afgezette zone een deur bevat, moet deze zijn voorzien van 
een veiligheidsschakelaar, zodat het systeem bij het openen van de deur wordt 
uitgeschakeld. Zie 3.4.2.

Als Qimarox de beveiligingsafzetting levert, worden de specificaties in de 
overzichtstekening van de machine opgenomen.

3.4.2 Veiligheidsvoorzieningen
Het ontwerp van de voorzieningen moet voldoen aan een prestatieniveau (PL) dat 
overeenkomt met de huidige norm voor veiligheidsvoorzieningen van een machine of 
machinebesturing conform EN ISO 13849-1:2008. Voor de machine geldt PL_d, waarin d 
betekent dat het risico aanzienlijk moet worden verkleind.

Noodstopcircuit
De machine moet zijn voorzien van een noodstopcircuit. Bij het indrukken van één van de 
noodstopknoppen worden de hoofdvoeding en stuurstroom van de machine onmiddellijk 
uitgeschakeld.

Opmerking
Vervang onleesbare of beschadigde stickers op de machine.

WAARSCHUWING
Pas als de machine producten op verschillende niveaus transporteert op alle 
niveaus veiligheidsmaatregelen toe.
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Het motorbeveiligingsrelais instellen
Stel motorbeveiligingen op de nominale motorstroom in. Een te laag ingesteld relais 
belemmert optimaal gebruik van de motor. Bij een te hoog ingesteld relais is volledige 
thermische beveiliging niet gegarandeerd.

Verminder als een correct ingesteld relais te vaak omschakelt de motorbelasting of 
gebruik een grotere motor.

Thermistorbeveiliging (TF contact)
Gebruik voor motoren die dikwijls moeten opstarten en stoppen, of met tussenpozen 
worden gebruikt, een hoge schakelfrequentie of een vermogensregelaar. Gebruik van een 
motorbeveiligingsrelais en thermistorbeveiliging is noodzakelijk. Dit voorkomt voortijdig 
schakelen van het motorbeveiligingsrelais of oververhitting van de motorwikkeling in deze 
bedrijfssituaties.

De constante beweging van producten controleren
Het is noodzakelijk om via tijdbewaking in de software te controleren of de producten 
tijdens transport naar de invoer- en uitvoerposities constant in beweging blijven. Stop bij 
overschrijding van de ingestelde duur de machine onmiddellijk om beschadiging te 
voorkomen.

Mechanische vergrendeling
De machine is voorzien van een mechanische vergrendeling die de drager tegen vallen 
beveiligt als de vlakke banden scheuren of loskomen. De mechanische vergrendeling 
moet ook in alle andere omstandigheden waarin de veiligheid van het personeel in het 
gedrang is worden geactiveerd. Deze voorziening wordt voor persoonlijke veiligheid 
geïnstalleerd en dient niet als valbeveiliging tijdens bedrijf. Raadpleeg de handleiding van 
de leverancier voor uitgebreide informatie over de veiligheidsklep waarmee de vrijgave 
van de mechanische vergrendeling wordt geregeld.

3.5 Potentiële risico's

De machine is bedoeld voor inbouw in een transportsysteem. Qimarox heeft gestreefd 
naar bescherming tegen zoveel mogelijk gevaren. Neem voordat u de machine en 
gemonteerde onderdelen in gebruik neemt maatregelen met het oog op de volgende 
potentiële risico's:

• Kans op letsel door vallende producten.
• Kans op letsel als gevolg van een bewegende drager.
• Gevaar op plaatsen waar de machine is aangesloten op andere onderdelen van de 

productielijn, zoals de aanvoer- en afvoerbanden.

De binnenzijde van de machine is bereikbaar door de kappen aan de achterzijde te 
verwijderen of direct vanaf de voorzijde. Extra beveiliging (afzetting) is vereist bij de 
aanvoer- en afvoerpositie.

Neem als de machine vanaf meerdere niveaus bereikbaar is beschermende maatregelen 
om gevaarlijke situaties te vermijden. Houd er rekening mee dat extra plaatselijke regels of 
wetten van toepassing kunnen zijn, waardoor u mogelijk extra maatregelen moet nemen.
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Veiligheid

3.6 De machine aan het einde van de levensduur 
milieuvriendelijk afvoeren
Correct gebruik en onderhoud van de machine levert geen risico's voor het milieu op. 
Ontmantel de machine als deze niet langer bruikbaar is en voer hem op een 
milieuvriendelijke wijze af. 

WAARSCHUWING

Neem bij het ontmantelen van de machine alle relevante wetgeving, voorschrif-
ten, instructies en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de gezondheid en 
veiligheid in acht.

Neem in verband met het afvoeren van producten ook alle relevante wetge-
ving, voorschriften, instructies en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het 
milieu in acht.
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4 Beschrijving

A Kolom
B Aandrijfgedeelte
C Drager

De machine is ontworpen voor het verticaal transporteren van een product van het ene 
niveau naar het andere.

De machine bestaat uit een kolom, een beweegbare drager en een aandrijving. De drager 
hangt aan twee vlakke banden die opgewikkeld worden door een motor in de aandrijving. 
De drager wordt geleid door wielen die over de geleideprofielen in de kolom lopen. Om 
veiligheidsredenen is de machine uitgerust met een mechanische vergrendeling om 
neerwaartse bewegingen van de drager te voorkomen als het veiligheidscircuit wordt 
geactiveerd.

A

C

B



UM-PRORUNNER_mk9-2.0-NL 17

Beschrijving

4.1 Werkingsprincipe

4.1.1 De drager leiden

A Wiel
B Geleideprofielen
C Afstelbouten
D Wiel
E Afstelbouten

De wielen van de drager lopen over de 
geleideprofielen van de kolom.

De drager kan genivelleerd worden:
• Stel om de drager voorwaarts of 

achterwaarts te kantelen de positie van de 
wielen (A) in door de bouten (C) te 
draaien.

• Stel om de drager zijwaarts te kantelen de 
positie van de wielen (D) in door de 
bouten (E) te draaien.

4.1.2 Ophanging van de drager

A Afstelbouten
B Detectieblok
C Sensor band op spanning

Beide hijsbanden moeten gelijk gespannen 
worden. Dit kan worden bereikt door de 
afstelbouten los of vast te draaien.

Als een of twee detectieblokken niet door de 
sensoren wordt gedetecteerd, moet een 
noodstop worden geactiveerd. Mogelijke 
oorzaken zijn:
• Er bevindt zich iets onder de drager, waar 

de drager op rust.
• Een van de (ophangpunten van de) vlakke 

banden is defect.
• Er is een elektrische storing.

B

E
D

A E B

A

B

A
C

A

C

B
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4.1.3 Mechanische vergrendeling

A Pneumatische cilinder
B Trekveer
C Borgpen
D Sensor borgpen ingetrokken

De vergrendeling wordt met perslucht 
geactiveerd. Als perslucht naar de cilinders 
wordt gevoerd, schuiven deze uit en draaien 
de borgpen in een positie waarin de drager vrij 
kan bewegen. Als de luchtdruk daalt, schuift 
de cilinder in en draait de trekveer de borgpen 
terug in de vergrendelstand.

Als de veiligheid van het personeel in het 
gedrang is of in een van de onderstaande 
situaties, moet de mechanische vergrendeling 
worden geactiveerd:
• Als een noodstop wordt geactiveerd, moet de veiligheidsklep de lucht uit het systeem 

laten ontsnappen.
• In geval van een stroomstoring, zorgt de veiligheidsklep ervoor dat de lucht snel kan 

ontsnappen.
• Als een of beide sensoren de borgpen niet detecteren, is de pen uitgetrokken of is er 

een storing. Hierdoor moet een fout worden geactiveerd. Beweeg de drager niet naar 
beneden.
- Als de pen is uitgetrokken, mag de drager alleen langzaam en handmatig 

maximaal 125 mm naar boven bewogen worden, zodat de borgpen zich kan 
intrekken.

- In alle andere gevallen de drager helemaal niet bewegen.
• Zorg dat de borgpennen uitgetrokken zijn voordat er onderhoud wordt uitgevoerd.
• Als de borgpennen uitgetrokken zijn, kan de drager 125 mm naar beneden bewegen 

voordat de pen goed geborgd is in de groeven in de kolom.

Zie paragraaf 10.1 voor het pneumatische schema van de vergrendeling.

WAARSCHUWING
Gebruik de machine niet als de mechanische vergrendeling niet goed werkt.

CC

AA

DD

BB
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4.2 Sensoren
De volgende sensoren zijn op de machine geïnstalleerd:

/i

Als de machine is geconfigureerd om op meer dan twee niveaus te stoppen, worden er 
twee sensoren (M#, N#) per extra niveau in de kolom geïnstalleerd.
/i

Sensor-
code

Naam sensor

B1 Stop onderste niveau

B2 Lage snelheid onderste niveau

B3 Stop bovenste niveau

B4 Lage snelheid bovenste niveau

S10 Eindschakelaar onder

S11 Eindschakelaar boven

Sensor-
code

Naam sensor

M# Extra niveau # stop omhoog & omlaag lage snelheid

N# Extra niveau # stop omlaag & omhoog lage snelheid

M

N

S10

B2

B1

S11B3

B4
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De beweging van de drager wordt beperkt door de eindschakelaars S10 en S11. Als een 
van de eindschakelaars wordt geactiveerd, moet de machine stoppen en de mechanische 
vergrendeling uitschuiven.

Op elk niveau worden twee sensoren geïnstalleerd, standaard B1 en B2 op het onderste 
niveau en B3 en B4 op het bovenste niveau. Als de drager in beweging is en een van de 
sensoren wordt geactiveerd, moet de snelheid van de drager teruggebracht worden naar 
lage snelheid. Zodra de tweede sensor ook wordt geactiveerd, moet de drager stoppen.

Als de drager zich op een bepaald niveau bevindt, worden beide sensoren geactiveerd. 
Als een product op de drager geplaatst of van de drager verwijderd wordt, kan de drager 
bewegen door het uitrekken van de banden. Dit kan waargenomen worden als een van de 
sensoren inactief wordt. Beweeg de drager in de richting van de inactieve sensor om de 
drager op het juiste niveau te houden.

4.2.1 Aansluitunit

A Aansluitunit
B Extra aansluitunit

De sensoren in de kolom worden aangesloten 
via de kabelgoot in de kolom op de aansluitunit 
in de aandrijving.

Als de machine is geconfigureerd om op meer 
dan twee niveaus te stoppen, wordt er een 
extra aansluitunit geïnstalleerd (B).

4.3 Motor
De motor drijft de beweging van de drager aan. Voor gecontroleerd starten/stoppen en 
optimale aanpassing van de verticale snelheid is besturing van de motor met een 
frequentieregelaar nodig. De EMC-richtlijnen moeten in acht worden genomen en het 
apparaat moet volgens de specificaties van de fabrikant worden geïnstalleerd.

Als er een onderbrekingsweerstand is aangesloten, kan het nodig zijn enige parameters 
van de frequentieregelaar te wijzigen. Neem voor gedetailleerde instructies contact op met 
de leverancier van uw frequentieregelaar omdat deze wijzigingen afhankelijk zijn van het 
merk regelaar.

B
A

Opmerking
Bij gebruik van een frequentieregelaar voor hijstoepassingen moet een onder-
brekingsweerstand worden aangebracht voor de verdeling van de door de aan-
drijfmotor bij het omlaag bewegen gegenereerde energie. Bij afwezigheid van 
een onderbrekingsweerstand veroorzaakt de energie hoogspanning in de fre-
quentieregelaar.
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4.4 Besturing
De machine moet vanuit een centraal besturingssysteem worden bestuurd. 
Standaardsoftwareblokken voor Siemens zijn verkrijgbaar bij Qimarox.

De voorwaarden voor de besturing zijn in de technische specificaties vastgelegd. Activeer 
als niet aan de voorwaarden wordt voldaan het noodstopcircuit van de machine.

4.5 Machine in een systeem
Het volgende voorbeeld is een algemeen overzicht van het beoogd gebruik van de 
machine binnen een systeem. In dit voorbeeld is de drager van de machine uitgerust met 
een transportband. Het product wordt van een aanvoerband op het laagste niveau naar 
een afvoerband op één enkel hoog niveau getransporteerd.

Invoer
Het product wordt de machine ingevoerd en door sensor P3 bewaakt. Deze sensor 
bevindt zich aan het einde van de aanvoerband. Het product (A) wacht bij sensor P3 totdat 
de drager in positie is. De drager kan bewegen nadat een product in de machine is 
ingevoerd en beide sensoren (P1 en P2) niet actief zijn. Met andere woorden: het product 
bevindt zich volledig op de drager.

P1

P2

P4

P3
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Uitvoer
Nadat de drager het uitvoerniveau heeft bereikt, kan het product op de uitvoerband 
worden getransporteerd. Dit wordt door sensor P4 bewaakt, die zodanig geplaatst moet 
zijn dat het product zich volledig op de afvoerband bevindt voordat de sensor actief wordt. 
Zodra de sensor actief is, kan de drager vrij bewegen.

4.6 Specificaties
De onderstaande informatie, de overzichtstekening van de machine, het specificatieblad 
en de typeplaat geven specificaties voor het transport van producten.

4.6.1 Specificaties voor producttransport
Controleer gegevens met betrekking tot producttype, afmetingen, stabiliteit en gewichten 
altijd met Qimarox.

Pas als het toegestane gewicht en de afstand van de specificaties in de 
overzichtstekening van de machine afwijken de machine aan. Dit soort aanpassingen 
mogen uitsluitend door Qimarox of na schriftelijke toestemming van Qimarox worden 
uitgevoerd.

Laat als Qimarox de producttransportband niet levert Qimarox het gewicht van de 
toegepaste transportband controleren om de juiste aandrijving van de verticale beweging 
te bepalen.

4.6.2 Omgevingsspecificaties
De ruimte rondom de machine moet aan de volgende specificaties voldoen:
/i

Pas als de specificaties voor de ruimte rondom de machine afwijken van bovenstaande 
tabel de machine hieraan aan. Dergelijke aanpassingen moeten altijd worden uitgevoerd 
door Qimarox of met toestemming vooraf van Qimarox.

Eigenschap Beschrijving

Algemeen Overdekt en normaal schoon voor bedrijf. Rondom de machine 
moet voldoende ruimte zijn voor het verrichten van onderhouds- 
en andere werkzaamheden aan de machine.

Relatieve luchtvochtigheid Maximaal 80%.

Temperatuur Tussen +5°C (41°F) en 40°C (104°F).

Vloer Vlak. De vloerbelasting staat vermeld in de overzichtstekening 
van de machine en het specificatieblad.

Vereiste hoogte Raadpleeg de overzichtstekening van de machine en het specifi-
catieblad.

Perslucht Tussen 5 bar en 7 bar conform ISO 85731:2010 [7:4:4]
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4.6.3 Elektrische specificaties
Zie de typeplaat. Zie paragraaf 2.1 en de elektrische schema's.

Motor
De motor kan rechtstreeks of via een bedieningsschakelaar in de hoofdschakelkast 
worden aangesloten. De machine moet worden bestuurd met een frequentieregelaar voor 
een vloeiende start- en stopbeweging en het verlagen van de snelheid.

De motorbeveiligingsrelais moeten aan de specificaties van EN-IEC 60204-1 voldoen. Het 
instelbereik is afhankelijk van de motorspecificaties.

87 Hz Aandrijving

Bij gebruik van een aandrijving op 87 Hz, kan de aandrijving tot maximaal 1,7 keer zijn 
nominale vermogen leveren. Hierdoor kan een kleinere aandrijving zwaar werk verrichten. 
Als u deze 87 Hz techniek gebruikt, neem dan het volgende in acht:
• de aansluiting van de aandrijving
• het vermogen van de frequentieregelaar
• het gebruik van een onderbrekingsweerstand

Raadpleeg het Qimarox specificatieblad voor aandrijfparameters. De volgende afbeelding 
toont een voorbeeld van een aandrijving die op een hogere frequentie wordt gebruikt.

• Frequentie: geeft de frequentie aan waarop de aandrijving moet worden bestuurd 
door de frequentieregelaar om de in het specificatieblad vermelde snelheid en 
capaciteit te bereiken.

• Aansluittype: geeft aan hoe de aandrijving aangesloten moet worden.
• Regeneratief vermogen: geeft het maximale vermogen aan dat een 

onderbrekingsweerstand nodig heeft als de machine een volledige lading omlaag 
brengt op de snelheid die in het specificatieblad wordt vermeld.

• Minimaal vermogen frequentieregelaar: geeft het maximale vermogen dat de 
aandrijving gebruikt weer.

4.7 Toepassingen
De overzichtstekening van de machine en het specificatieblad geven informatie over de 
specifieke toepassingen van de machine.

7,5 kW
2140 Nm
33 RPM
TF  + C- Protection cowl
155(F)
80 Hz / Δ (Delta)
N/A Standard by Qimarox N/A

15,2 A
BE11
0,52 A

Certification CE
7,6 kW
8,4 kWMinimal power frequency inverter Due to 87Hz

Encoder
Motor current
Brake
Brake holding current

Regenerative power Requires braking resistor

Speed
Motor protection
Insulation class
Frequency / Connection type

DRIVE
Gearmotor
Power
Torque

KA87BDRE132MC4 - M4AB - 0° - 1
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5 Installeren
In dit hoofdstuk worden de installatie-instructies beschreven. Zie hoofdstuk 8 voor 
explosietekeningen van de machine.

5.1 Locatie
Zie de overzichtstekening van de machine voor uitgebreide informatie over de locatie van 
de machine.

De minimale afstand tussen de bewegende 
delen van de machine en andere apparatuur of 
constructies moet 100 mm zijn.

X

X
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5.2 Levering

De machine kan vooraf geassembleerd of in onderdelen worden geleverd.

• Een vooraf geassembleerde machine wordt horizontaal geleverd.
• Wanneer de machine in onderdelen worden geleverd, zal de kolomsectie rechtstandig 

in een krat worden geleverd.

A Voorgemonteerde machine
B Machine in twee delen
C Machine in drie of meer delen

B

A

C
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5.3 Transport

Plaats tijdens het transport een volledig 
geassembleerde machine horizontaal met de 
drager omhoog gericht.

5.3.1 Algemene voorbereiding
1. Bereken het totale gewicht voordat u de machine verplaatst.

- Het gewicht van de machine staat op de typeplaat. Zie paragraaf 2.1.
- Tel het gewicht van eventuele hulpstukken van de machine, bijvoorbeeld 

producttransportbanden, hierbij op. Het gewicht hiervan staat op de typeplaten 
van de producttransportbanden vermeld.

5.3.2 Verticaal transport
1. Zie de typeplaat voor het exacte gewicht 

van de machine.
2. Gebruik een geschikt hijssysteem dat aan 

de lokale voorschriften voldoet.
3. Bevestig een geschikte hijsband of 

hijsketting (A) aan de hijsogen van de 
machine.

4. Zet de machine indien nodig verticaal. 
Zorg dat de verticaal geplaatste machine 
niet kan kantelen.

5. Controleer of de onderkant van de 
machine (B) tijdens het transport niet over 
de grond sleept.

5.4 Uitpakken
1. Controleer bij het uitpakken van de machine de paklijst.
2. Meld eventuele beschadigingen of ontbrekende onderdelen direct bij Qimarox.

A

B

B

B
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5.5 Voorbereidingen voor installatie door Qimarox (optie)
U dient onderstaande voorbereidingen te treffen voordat Qimarox de machine op locatie 
kan assembleren. De onderstaande apparatuur moet zowel vóór als tijdens de 
assemblage beschikbaar zijn.

1. Geef aan wie de contactpersoon is bij wie de monteur van Qimarox zich bij aankomst 
of vertrek voor en na de assemblage moet melden. Dit geldt uitsluitend als Qimarox 
de assemblage verzorgt.

2. Zorg dat de monteur van Qimarox assistentie krijgt van twee gekwalificeerde 
monteurs van de klant. Zie paragraaf 3.2.

3. Zorg dat de assemblagelocatie:
- goed bereikbaar, voldoende verlicht en op kamertemperatuur is;
- zo is ingericht dat de monteurs hier ongestoord en veilig kunnen werken;
- indien nodig geschikt is voor boren en/of slijpen.

4. Zorg voor hijsapparatuur:
- bij voorkeur een bovenloopkraan met een draagvermogen van minimaal 1,5 x het 

gewicht van de machine.
- of een combinatie van een vorkheftruck met een takel met minimumvermogen 

van 2 keer het gewicht van de machine op een hefhoogte van de minimumhoogte 
van de machine plus 2 meter.

5. Zorg voor elektrische voeding (230 VAC) op maximaal 5 meter van de plaats waar de 
machine wordt geassembleerd.

6. Zorg voor de juiste veiligheidsvoorzieningen:
- Verrijdbare stelling of een hydraulische hijsinrichting.
- Persoonlijke bescherming.

5.6 De machine installeren

5.6.1 Voorbereiding
1. Zorg dat boven de machine een hijssysteem beschikbaar is. Zie paragraaf 5.3.2.
2. Zorg voor een vlakke ondergrond die het totale gewicht van het transportsysteem kan 

dragen. Zie de overzichtstekening van de machine.
3. Zorg dat de achterkant van de machine bereikbaar is voor onderhoud en reparaties. 

Houd een vrije ruimte van circa 800 mm aan.

WAARSCHUWING
• De machine mag uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd personeel 

worden opgesteld. Zie paragraaf 3.2.
• Machines die meer dan 4 meter hoog zijn, moeten zijdelings worden 

ondersteund voor voldoende stabiliteit in de kolom. Zie de over-
zichtstekening van de machine.
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5.6.2 Een vooraf geassembleerde machine installeren
1. Zet de machine met behulp van een 

hijssysteem op zijn plaats. Zie paragraaf 
5.3.2.

2. Controleer of de machine waterpas staat.
3. Veranker de machine (A).

4. Zorg dat de mechanische vergrendeling 
correct werkt en de borgpennen uit de 
vergrendeling getrokken zijn. Zie 
paragraaf 4.1.3.

5. Controleer of de kabelrups (B) niet is 
beschadigd.

6. Zorg dat de vlakke banden (C) correct 
over de katrollen lopen.

7. Controleer of de drager (D) vrij loopt.

5.6.3 Een in losse onderdelen geleverde machine installeren
1. Plaats het onderste deel (A) met 

aandrijfsysteem en drager op de juiste 
locatie.

Opmerking
Gebruik Fischer FBN II 12/100 of 
gelijkwaardige bouten. Deze bou-
ten worden niet door Qimarox 
geleverd. Raadpleeg de informa-
tie van de leverancier voor de 
specificaties van de bouten.

A

A

C

B

C D

A
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2. Bepaal welk deel daarna komt. Zie de 
overzichtstekening van de machine.

3. Plaats het volgend deel (B) bovenop het 
vorige deel.

4. Verbind beide delen met bouten en draai 
de bouten goed vast.

5. Verbind de strips (C) voor de 
mechanische vergrendeling en draai de 
bouten goed vast.

6. Herhaal stappen 5 en 8 voor alle 
middendelen.

7. Plaats het bovenste deel (D) bovenop het 
vorige deel.

8. Verbind beide delen met bouten en draai 
de bouten goed vast.

B

C

D
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9. Verbind de strips (E) voor de mechanische 
vergrendeling en draai de bouten goed 
vast.

10. Installeer de loopvlakken (F) en (G) in het 
onderste deel.

11. Installeer de loopvlakken (H) en (I) in de 
middendelen.

E

F

F

G

H

H

I
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12. Installeer de loopvlakken (J) en (K) in het 
bovenste deel.

13. Wikkel de vlakke banden (L) af.

14. Leid de vlakke banden over de spanrollen 
(M).

J

J

K

L

M
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15. Bevestig de vlakke banden aan de drager 
met klemplaten (N).

16. Installeer de kabelrups (P) met strip (O). 
Raadpleeg de overzichtstekening van de 
machine voor de juiste positie.

17. Sluit de kabelups op het eindstuk aan (Q).
18. Sluit de elektrische onderdelen volgens de 

elektrische schema's aan. Gebruik de 
kabelgoot in de kolom om de kabels naar 
de aandrijving te leiden.

Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over de 
elektrische installatie.

N

O

P

Q
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5.7 De beweegbare transportband installeren

Als een beweegbare transportband niet bij de 
levering is inbegrepen, kunt u een andere 
transportband installeren. Boor alleen gaten in 
onderdelen (A) van de drager voor de 
installatie van de transportband.

Opmerking
Als een beweegbare transportband bij de levering is inbegrepen, is deze 
reeds op de drager geïnstalleerd.

A

A
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6 Onderhoud

6.1 Specifieke veiligheidsvoorschriften
Voor een goede werking van de machine moeten de diverse machineonderdelen 
regelmatig worden onderhouden. Hierdoor kunnen defecten en onnauwkeurigheden aan 
de machine worden voorkomen.

VOORZICHTIG
• Het in dit hoofdstuk beschreven onderhoud is gebaseerd op 2000 

bedrijfsuren per jaar. Stem de onderhoudsfrequentie af op het werkelijke 
aantal bedrijfsuren per jaar.

• Indien gewenst, kan Qimarox de onderhoudswerkzaamheden verrichten.

WAARSCHUWING
• Onderhoudswerkzaamheden aan de machine mogen alleen worden 

uitgevoerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Zie para-
graaf 3.2.

• Schakel voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden gaat uit-
voeren de stroomtoevoer naar de machine met de hoofdschakelaar 
uit. Vergrendel de hoofdschakelaar met een hangslot.

• Zorg dat de borgpennen van de mechanische vergrendeling uitge-
trokken zijn.

• Gebruik voor de machine geen corrosieve en brandbare oplosmidde-
len of reinigingsmiddelen die TRI, PER, TETRA of FCKW bevatten. 
Volg bij gebruik van chemische stoffen (reinigingsmiddelen) de 
instructies op de verpakking op.

• Nadat de onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, moet u altijd alle 
veiligheidsvoorzieningen terugplaatsten die zijn verwijderd.

• Zorg dat de machine altijd leeg is voordat u werkzaamheden uitvoert. 
Er mogen geen producten aanwezig zijn in de machine.

• Neem toepasselijke maatregelen om veilig op hoogtes te werken.
• Zorg dat de mechanische vergrendeling correct wordt gebruikt.
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6.2 Preventief onderhoudsschema

6.2.1 Dagelijks onderhoud
/i

6.2.2 Wekelijks onderhoud
/i

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

Beschermkappen Controleer op zichtbare 
schade.

Vervang beschadigde 
beschermkappen.

Controleer of al het montage-
materiaal aanwezig is en cor-
rect is gemonteerd.

Breng het montagemateriaal 
aan of corrigeer de manier 
waarop het gemonteerd is.

De gehele machine Controleer op zichtbaar vuil. De machine reinigen.

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

Wielen van de drager Controleer op zichtbare 
beschadiging van loopvlak en 
lagers.

De wielen vervangen.

Reinigen. Zie paragraaf 6.3.

Controleer op geluid tijdens het 
draaien.

Vervang de wielen.

Vlakke band Controleer op slijtage en 
beschadigingen.

Vervang de vlakke band.

Controleer op geluid tijdens het 
draaien.

Smeer de flens van de katrollen 
met siliconenspray of teflon-
spray.

Controleer de aansluiting met 
de drager.

Draai de bouten en borgschroef 
vast.

Kabelrups Controleer op beschadigde 
schakels.

Vervang de beschadigde scha-
kels.

Bekabeling Controleer de kabels op zicht-
bare schade.

Vervang de kabel(s).

Mechanische vergrendeling De borgpennen intrekken en 
uittrekken.

Zorg dat de borgpennen de dra-
ger vergrendelen als dat nodig 
is.



Onderhoud

36 UM-PRORUNNER_mk9-2.0-NL

6.2.3 Maandelijks onderhoud
/i

6.2.4 Halfjaarlijks onderhoud
/i

6.2.5 Tweejaarlijks onderhoud of na 10.000 bedrijfsuren, afhankelijk van 
wat zich als eerste voordoet
/i

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

Motorreductor Volg de aanwijzingen in de 
handleiding van de fabrikant 
van de motorreductor.

Volg de aanwijzingen in de 
handleiding van de fabrikant 
van de motorreductor.

Lagers van de wielen van de 
drager

Controleer op speling. Vervang de wielen.

Sensoren Controleer op zichtbare 
schade.

Vervang de sensor zo nodig.

Controleer op correcte signa-
len.

Stel de sensor af.

Controleer op losse onderde-
len.

Zet losse onderdelen vast.

Reinigen. Zie paragraaf 6.3.

Bekabeling Controleer of alle kabels stevig 
vastzitten.

Sluit de kabels indien nodig 
opnieuw aan.

Wikkelas Controleer de lagers op geluid 
tijdens het draaien.

Vervang de lagers.

Controleer op zichtbare 
beschadigde onderdelen.

Vervang de onderdelen.

Retourwielen Controleer de lagers op speling 
en geluid tijdens het draaien.

Vervang de lagers.

Controleer de bevestigingen. Draai de bevestigingen vast.

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

Motorreductor Volg de aanwijzingen in de 
handleiding van de fabrikant 
van de motorreductor.

Volg de aanwijzingen in de 
handleiding van de fabrikant 
van de motorreductor.

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

Motorreductor Volg de aanwijzingen in de 
handleiding van de fabrikant 
van de motorreductor.

Volg de aanwijzingen in de 
handleiding van de fabrikant 
van de motorreductor.
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6.3 Reinigen

1. Controleer of de drager geen producten bevat.
2. Schakel de machine uit.
3. Vergrendel de hoofdvoedingsschakelaar met een hangslot.
4. Controleer of de mechanische vergrendeling de positie van de drager vastzet.
5. Verwijder aanslag en vuil handmatig.
6. Meld eventuele schade aan de verantwoordelijke monteur of aan Qimarox en zorg dat 

de schade voordat u de machine opnieuw opstart is hersteld.

WAARSCHUWING
• Gebruik voor de machine geen corrosieve en brandbare oplosmidde-

len of reinigingsmiddelen die TRI, PER, TETRA of FCKW bevatten. 
Lees bij gebruik van chemische stoffen (reinigingsmiddelen) de 
instructies op de verpakking.

• Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met water of 
andere vloeistoffen.

• Reinig de machine niet met perslucht of een hogedrukspuit.
• Voorkom dat onderdelen van rubber of kunststof, zoals kabels en 

pakkingen, in contact komen met olie, oplosmiddelen of andere che-
mische stoffen.
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7 Problemen oplossen
7.1 Verticale transportband

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

De motor loopt niet. Stroomstoring. Verhelp de stroomstoring.

De bedienings- of hoofdschake-
laar staat op 'OFF'.

Zet de bedienings- of hoofd-
schakelaar op 'ON'.

De deurschakelaar of nood-
stop is geactiveerd.

Ontgrendel de noodstopscha-
kelaar na controle of de situatie 
veilig is.

De motor loopt niet en maakt 
een brommend geluid.

Mechanische of elektrische sto-
ring.

Laat een bevoegde en gekwali-
ficeerde persoon de motor los-
koppelen. 
Zie paragraaf 3.2.

Geen maximale voeding. Controleer de voedingskabel op 
breuk of kortsluiting.

Slecht contact. Controleer de aansluitklem-
men.

Defect in de motor. Controleer de aansluiting en de 
motorwikkeling.

Gesprongen zekering. Vervang de zekering.

Thermische beveiliging geacti-
veerd.

Onderzoek en verhelp de oor-
zaak van de verhitting.

De motorbeveiliging wordt 
geactiveerd door kortsluiting of 
overbelasting.

Zoek de oorzaak en verhelp 
deze. Reset daarna de motor-
beveiliging.

Defecte vermogensregelaar. Zoek de oorzaak en verhelp 
deze. Vervang de vermogens-
regelaar.

De motor start moeizaam op. Elektrische storingen zoals bij 
'De motor loopt niet en maakt 
een brommend geluid'.

Controleer de startstroom en de 
nominale stroom. Zoek de oor-
zaak van het verhoogde ener-
gieverbruik en verhelp deze.

De motor is oververhit. Bij het inschakelen wijken de 
spanning en/of de frequentie 
van de nominale waarde af.

Sluit de motor aan conform de 
gegevens op de typeplaat.

De voedingsspanning wijkt 
meer dan 5% van de nominale 
motorspanning af.

Onderzoek wat deze afwijking 
veroorzaakt en probeer de oor-
zaak te verhelpen.

Onvoldoende motorkoeling. Controleer of de ventilatieope-
ningen in het motorhuis niet zijn 
geblokkeerd. Controleer de 
ventilator op schade.
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De motor raakt oververhit en 
loopt met lage snelheid.

Los contact of gebroken kabel 
in het voedingscircuit van de 
motor.

Controleer het voedingscircuit 
op losse contacten of gebroken 
kabels.

Te hoog energieverbruik. Controleer of het gewicht van 
het product met de gegevens 
op de typeplaat overeenkomt.
Controleer of de motor soepel 
en vrij loopt.

De instellingen van de frequen-
tieregelaar zijn niet juist.

Stel de instellingen af.

De motor bromt en loopt niet 
naar behoren.

De motor loopt op 2 fasen, bij-
voorbeeld door een defecte 
aansluiting, een gebroken kabel 
of een kapotte wikkeling.

Controleer de aansluitingen en 
de kabel. Demonteer de motor 
voor reparatie.

De zekeringen slaan door en/of 
de motorbeveiliging wordt 
geactiveerd.

De voeding is verkeerd aange-
sloten.

Sluit de voeding correct aan.

Kortsluiting in de voeding. Verhelp de kortsluiting.

Verkeerde zekering (te lage 
waarde).

Pas de zekering aan de nomi-
nale motorstroom aan.

De motorbeveiliging is slecht 
afgesteld.

Stel de motorbeveiliging op de 
nominale stroom af.

Kortsluiting in de wikkeling of 
ten opzichte van de aarde.

Demonteer de motor voor repa-
ratie.

De motor loopt niet. De motor-
beveiliging wordt onmiddellijk 
geactiveerd.

De motorbeveiliging is verkeerd 
ingesteld.

Controleer de motorbeveiliging 
en/of stel deze correct af.

De mechanische aandrijving 
(kettingen, banden, rollen en 
geleiders) is geblokkeerd.

Verwijder de blokkering. Reinig 
de machine. Maak zo mogelijk 
de intervallen tussen inspectie/
onderhoud/reinig korter. Con-
troleer de kettingen, aandrijfrie-
men, rollen, geleiders en 
dergelijke onderdelen op 
schade of verkeerde afstelling.

Te hoog energieverbruik 
(motorstroom) en hogere 
motortemperatuur.

De producten zijn te zwaar. Controleer of de specificaties 
voor gebruik van de machine in 
acht zijn genomen.

Te hoog energieverbruik 
(motorstroom).

De aandrijfriem loopt niet in lijn. Lijn de aandrijfriem uit.

Te hoog energieverbruik 
(motorstroom) en hoge tempe-
ratuur van het lagerhuis (gaat 
soms gepaard met geluid).

Een kogellager, kogelbus, 
retourrol of een dergelijk onder-
deel is geblokkeerd.

Controleer het kogellager, de 
kogelbus, de retourrol of een 
dergelijk onderdeel en vervang 
indien nodig.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing



Problemen oplossen

40 UM-PRORUNNER_mk9-2.0-NL

Abnormale geluiden, ongewone 
trillingen en zwaaibewegingen.

Het aandrijfsysteem is verstopt 
door vuil.

Controleer de beweging van de 
ketting of de aandrijfriem en 
verwijder vuil of aanslag. Reinig 
vaker.

Geleidingen of retourwielen zijn 
vuil of beschadigd.

Controleer geleidingen, kettin-
gen en retourwielen op schade 
of vuil. Vervang of reinig ze 
indien nodig.

Verhoogde temperatuur van de 
lagers of lagerblokken. De 
retourwielen draaien moei-
zaam.

Beschadigde lagers, lagerblok-
ken of retourwielen.

Zoek de oorzaak en verhelp 
deze. Reset de motorbeveili-
ging.

Losse boutverbindingen. Zoek de oorzaak en verhelp 
deze. Reset de motorbeveili-
ging.

Andere loszittende machineon-
derdelen.

Zoek de oorzaak en verhelp 
deze. Reset de motorbeveili-
ging.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
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Explosietekeningen

8 Explosietekeningen
8.1 Frameonderdelen

Op de volgende pagina’s vindt u de explosietekeningen van de frameonderdelen alsook 
de onderdelenlijst en informatie over de bevestigingsmaterialen.
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8.1.1 Explosietekening van het bovenste deel

M10 (4x)

M10 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M10 (8x)

M10x20 (8x)

M10 (8x)

M10 (8x)

M10x20 (8x)

M10 (8x)M8 (8x)

M8x16 (8x)

M8 (8x)

M10 (4x)

M10x30 (4x)

M10 (4x)

M10 (8x)

M10 (8x)

M10x30 (8x)

M10 (8x)

M10 (10x)

M10 (10x)

M10x30 (10x)

M10 (10x)

M12 (4x)

M12 (4x)

M12x90 (4x)

M12 (4x)

M10 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M8 (4x)

M8x16 (4x)

M8 (4x)

M12x60 (4x)

M12 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M6x16 (4x)

M6 (4x)
M16x35 (8x)

M16 (8x)

M5x45 (2x)

M5 (2x)

A

O

D

B

C

E

L

G
H

I

N

M
K

P

O

Q

R

F

J
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Onderdelenlijst van het bovenste deel
/i

Bovenste deel - onderdelenlijst

Pos. Aantal Onderdeel
nummer

Beschrijving (onderdelen) Opmerkingen

A 4 1000742 Trekhendel TS = 0,8 - 1,2 mm

B 2 AE000069302 Bescherming achterzijde PRmk9 H = 573

2 AE000069303 Bescherming achterzijde PRmk9 H = 698

2 AE000069304 Bescherming achterzijde PRmk9 H = 823

C 4 AE0000695 Montagestripbescherming PRmk9

D 1 AE0000664 Eindplaat bovenste deel PRmk9

E 1 AE0000583 As van de transportbandrol 
PRmk9

F 4 AE0000582 Transportbandrol PRmk9

G 8 1003534 Kogellager 6008 - 2RS

H 8 1002372 Klemring A40 1,75

I 2 1000932 Sensor IME 18-08BPSZC0K

J 1 AE0008223 Bovenste deel H = 1475

1 AE0008226 Bovenste deel H = 1725

1 AE0008220 Bovenste deel H = 1975

K 1 AE0007201 Plaat met schroefdraad 2 x M4

L 1 AE0005534 Kop begrenzerschakelaar

M 1 AE0005524 Hoofddeel begrenzerschakelaar

N 1 AE0005537 Hendel begrenzerschakelaar

O 2 AE000067901 Loopvlak bovenzijde H = 1475

2 AE000067902 Loopvlak bovenzijde H = 1725

2 AE000067903 Loopvlak bovenzijde H = 1975

P 2 AE000066801 Stripvalbeveiliging H = 1475

2 AE000066802 Stripvalbeveiliging H = 1725

2 AE000066803 Stripvalbeveiliging H = 1975

Q 2 AE0000690 Plaatvalbeveiliging

R 2 AE000067301 Loopvlak bovenzijde H = 1475

2 AE000067302 Loopvlak bovenzijde H = 1725

2 AE000067303 Loopvlak bovenzijde H = 1975
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8.1.2 Explosietekening middengedeelte

M10 (4x)M10 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M10 (7x)

M10x20 (7x)

M10 (7x)

M10 (7x)

M10x20 (7x)

M10 (7x)
M8 (7x)

M8x16 (7x)

M8 (7x)

M10 (4x)

M10x30 (4x)

M10 (4x)

M10 (8x)

M10 (8x)

M10x30 (8x)

M10 (8x)

M12 (4x)

M12 (4x)

M12x90 (4x)

M12 (4x)

M10 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M8 (4x)

M8x16 (4x)

M8 (4x)

O

P

O

Q

R

M6x16 (4x)

M6 (4x)

A

B

C

J

I
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Onderdelenlijst middengedeelte
/i

Middengedeelte - onderdelenlijst

Pos. Aantal Onderdeel
nummer

Beschrijving (onderdelen) Opmerkingen

A 4 1000742 Trekhendel TS = 0,8 - 1,2 mm

B 2 AE000069301 Bescherming achterzijde H = 448

2 AE000069303 Bescherming achterzijde H = 698

I 2 1000932 Sensor IME 18-08BPSZC0K

J 1 AE0000520 Middengedeelte H = 1250

1 AE0000529 Middengedeelte H = 1750

O 2 AE000068201 Loopvlak midden H = 1250

2 AE000068202 Loopvlak midden H = 1750

P 2 AE000067001 Stripvalbeveiliging H = 1250

2 AE000067002 Stripvalbeveiliging H = 1750

Q 2 AE0000690 Plaatvalbeveiliging

R 2 AE000067701 Loopvlak midden H = 1250

2 AE000067702 Loopvlak midden H = 1750
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8.1.3 Explosietekening onderste deel

M10 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M8 (4x)

M8x16 (4x)

M8 (4x)

M10 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M10x20 (6x)

M10 (6x)

M6x16 (3x)

M6 (3x)

M10 (5x)

M10x20 (5x)

M10 (5x)
M8 (5x)

M8x16 (5x)

M8 (5x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10x30 (4x)

M10 (4x)

M12 (4x)

M12x100 (4x)

M12 (4x)

M10 (5x)

M10x20 (5x)

M10 (5x)

M10 (4x)

M10x30 (4x)

M10 (4x)

A

O

B

C

I

P

O

Q

R

J

M5x45 (2x)

M5 (2x)

L

N

M
K

S

B1

4x10 (4x)

T
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Onderdelenlijst onderste deel
/i

Onderste deel - onderdelenlijst

Pos. Aantal Onderdeel
nummer

Beschrijving (onderdelen) Opmerkingen

A 2 1000742 Trekhendel TS = 0,8 - 1,2 mm

B 1 AE000069302 Bescherming achterzijde H = 573

1 AE000069303 Bescherming achterzijde H = 698

1 AE000069304 Bescherming achterzijde H = 823

B1 1 AE000069308 Bescherming achterzijde H = 158

1 AE000069306 Bescherming achterzijde H = 283

1 AE000069307 Bescherming achterzijde H = 408

C 3 AE0000695 Montagestripbescherming

I 2 1000932 Sensor IME 18-08BPSZC0K

J 1 AE0000535 Onderste deel H = 1475

1 AE0000541 Onderste deel H = 1725

1 AE0000542 Onderste deel H = 1975

K 1 AE0000713 Plaat met schroefdraad 2 x M5

L 1 1001532 Kop begrenzerschakelaar

M 1 1001531 Hoofddeel begrenzerschakelaar

N 1 1001533 Hendel begrenzerschakelaar

O 2 AE000068301 Loopvlak onderzijde H = 1475

2 AE000068302 Loopvlak onderzijde H = 1725

2 AE000068303 Loopvlak onderzijde H = 1975

P 2 AE000067101 Stripvalbeveiliging H = 1475

2 AE000067102 Stripvalbeveiliging H = 1725

2 AE000067103 Stripvalbeveiliging H = 1975

Q 2 AE0000690 Valbeveiliging plaat PRmk9

R 1 AE000067801 Loopvlak onderzijde H = 1475

1 AE000067802 Loopvlak onderzijde H = 1725

1 AE000067803 Loopvlak onderzijde H = 1975

S 2 AE0000711 Voetplaat

T 2 AE0000712 Eindplaat onderste deel
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8.1.4 Explosietekening drager

M10 (2x)

M10x60 (2x)

M10 (2x)

M6x16 (4x)

M10x3D (4x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M8x16 (2x)

M8 (2x)

M12x3D (2x)

M12x20 (2x)

M12 (2x)

M12x35 (4x)

M12 (4x)M12x35 (4x)

M12 (4x)

M16x100 (4x)

M16(4x)

M10x12 (4x)

M6x20 (16x)

M6 (16x)

M4 (3x)

M4x16 (3x)

M4 (3x)

M12x3D (2x)

M12x20 (2x)

M12 (2x)

M10 (16)

M10x20 (16)

M10 (16)

M5x12 (8x)

M5 (8x)

M12x45 (4x)

M12 (4x)

M12x45 (4x)

M12 (4x)

M12x35 (4x)

M12 (4x)

M8x30 (4x)

M8 (4x)

A
O

K

W

K

X

D 

N

G

V

F

E

I

B

M
C

B
M

Y
H R

S

U

T

P

L

J

M6 (2x)

M6x12 (8x)

M6 (8x)

Z

A

H
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Onderdelenlijst drager
/i

Drager - onderdelenlijst

Pos. Aantal Onderdeel 
nummer

Beschrijving (onderdelen) Opmerkingen

A 4 1000932 Sensor IME18-08BPSZC0K

B 4 1002297 Wiel 125 x 55 lager 25 x 60

C 1 1003309 Exact 12-8 x M12 aansluitkast

D 2 1003526 Bout voor uitzetveer

E 2 1003527 Cilinder ESNU-25-25-P-A

F 2 1003528 Draaipen SBN-20/25

G 2 1003529 Stangoog M10 x 1,25

H 4 1003533 Slangdop rechthoekig 80 x 40

I 2 1003981 Insteekkoppeling QS-1/8-10

J 4 1005551 Wiel 80 x 40 lager 20 x 45

K 4 1005552 Iglidur lager G 30/34 x 9

L 4 AE0000548 Montagebeugel wiel

M 4 AE0000549 Montagebeugel wiel

N 2 AE0000552 Scharniervalbeveiliging

O 2 AE0000722 Beugel detectie

P 2 AE0000736 Detectiebalk

R 2 AE0000737 Koppelas

S 2 AE0000738 Klemplaat band voor

T 2 AE0000739 Klemplaat band achter

U 2 AE0000740 Klemplaat band midden

V 2 AE0000742 Afstandstuk voor stangoog

W 2 AE0003729 Penvalbeveiliging

X 2 AE0000746 Veer d=2,5 Dm=8,6 LO=68,5

Y 1 AE0000782 Drager voor transportband

1 AE0000490 Drager voor pallet

Z 1 AE0001248 Detectievaansensor
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8.1.5 Explosietekening steun

M20 (8x)

M10x20 (8x)

M20 (8x)

M20 (8x)

M10x20 (8x)

M20 (8x)

M10x20 (12x)

M20 (12x)

M10x20 (12x)

M20 (12x)

M16x40 (4x)

M16 (4x)

M16x40 (4x)

M16 (4x)

B

C

A

A
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Onderdelenlijst steun
/i

Steun - onderdelenlijst

Pos. Aantal Onderdeel
nummer

Beschrijving (onderdelen) Opmerkingen

A 8 1000164 Stelvoet H = 156

B 1 AE0002182 Steun rechts PRmk9

C 1 AE0002178 Steun links PRmk9
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8.1.6 Explosietekening aandrijving

M10 (8x)

M10x30 (8x)

M10 (8x)

M4 (3x)

M4x16 (3)

M4 (3x)

M6x16 (9x)N

M20 (2x)

M20 (2x)

M20x65 (2x)

M20 (2x)

M16x35 (4x)

M16 (4x)

M6 (4x)

M6x16 (4x)

M6 (4x)

M6x16 (3x)

M12x25 (4x)

M12 (4x)

M8x16 (4x)

M8 (4x)

M20 (2x)

M20 (2x)

M20x65 (2x)

M20 (2x)G

F

J

K

M

J

A

O

16x10x160

D

H
C

C

I

L

B

E

M12x25 (4x)

M12 (4x)

M8x16 (4x)

M8 (4x)

M6x16 (3x)

M8x12 (2x)

M8x12 (2x)

16x10x160

18x11x200

A55

A55

A40 

A40

K

J

M

J

A

L
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Explosietekeningen

Onderdelenlijst aandrijving
/i

Aandrijving - onderdelenlijst

Pos. Aantal Onderdeel
nummer

Beschrijving (onderdelen) Opmerkingen

A 2 1002379 Behuizing PCF50

B 1 1003309 Exact 12-8 x M12 aansluitkast

C 4 1003534 Kogellager 6008-2RS

D 2 1003982 Insteekkoppeling QSL-1/2-10

E 1 1003983 Softstart / snelle afvoerklep

F 1 1004038 Stopcontact voor stekker met 
meerdere pennen

G 1 AE0000558 Frame aandrijving

H 2 AE0000582 Transportbandrol

I 2 AE0000583 As van de transportbandrol

J 4 AE0008161 Flens wikkelriemschijf

K 2 AE0008146 Wikkelriemschijf groot

L 4 AE0000590 Plaat met schroefdraad 2 x M10

M 2 AE0008159 Plaat wikkelriemschijf

N 1 AE0000612 Beschermplaat aandrijving

O 1 AE0001084 As wikkelriemschijf
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8.1.7 Explosietekening banden

Onderdelenlijst banden
/i

A

B

B

C

C

D

Banden - onderdelenlijst

Pos. Aantal Onderdeel
nummer

Beschrijving (onderdelen) Opmerkingen

A 1 AE0001390 Strip kabelkruising

B 2 1004947 Band

C 1 1003532 Aansluitset kabelrups

D 1 1003531 Kabelrupsschakel
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Elektrische schema's

9 Elektrische schema's
9.1 Aandrijvingen

9.1.1 Aandrijftype: SEW 3PH
Aansluiting hoofdvoeding:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/680010306.pdf

Aansluiting TF:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/681510306.pdf

Aansluiting BR:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/69001006.pdf

Overige aansluitschema's DR:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/9pd0058us.pdf

9.2 87 Hz installeren

9.2.1 De aandrijving aansluiten
In een traditioneel bedradingsschema wordt de aandrijving in een zogenaamde 
steraansluiting aangesloten. Om ervoor te zorgen dat de aandrijving geen koppel verliest 
boven 60 Hz, moet deze in een deltaconfiguratie aangesloten worden. De volgende 
afbeelding laat zien hoe dit kan worden gedaan. Wissel de voedingskabels van L1 en L2 
om de configuratie om te keren.

A Motorwikkeling
B Motorklemmenbord
C Voedingskabels
D Delta-aansluiting, lage spanning
E Ster-aansluiting, hoge spanning

(E) (D)

(C) (C)

(B)(A) (A) (B)
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9.2.2 Frequentieregelaar (niet inbegrepen in de standaard Qimarox 
levering)
Onder normale omstandigheden is het maximale vermogen van de regelaar gelijk aan het 
nominale vermogen van de aandrijving. Echter, bij het gebruik van 87 Hz heeft de 
aandrijving meer vermogen nodig van de regelaar dan het nominale vermogen. Dit komt 
door de verhoogde frequentie, die tot een verhoogde uitvoersnelheid leidt waardoor het 
vermogen wordt verhoogd (vooropgezet dat de koppel hetzelfde blijft). Het minimale 
vermogen van de frequentieregelaar vindt u in het Qimarox specificatieblad onder de tab 
technische gegevens. De frequentie waarop de aandrijving moet lopen om de 
aangegeven capaciteit te bereiken, wordt ook op het blad vermeld.

WAARSCHUWING
Een onderbrekingsweerstand is nodig om ervoor te zorgen de aandrijving ver-
mogen kan afvoeren als de lading omlaag gebracht wordt. In het Qimarox spe-
cificatieblad onder de technische gegevens tab vindt u het maximale vermogen 
dat door de machine wordt gegenereerd. Als de onderbrekingsweerstand niet 
goed is geïnstalleerd, treden er storingen op.
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Schema's van het pneumatische systeem

10 Schema's van het pneumatische systeem
10.1 Mechanische vergrendeling

Wanneer de mechanische vergrendeling stroom en perslucht krijgt, gaat perslucht naar de 
cilinders en wordt de borgpen ingetrokken. Dit gebeurt tot het noodstopsysteem wordt 
geactiveerd of tot de voeding uitvalt. In dit geval stroomt lucht snel uit de cilinders en haakt 
de borgpen in de kolom en houdt zo de drager op zijn plaats.

212

MS6-SV-1/2-E-10v24-SO-AG

ESNU-25-25-PA

ESNU-25-25-PA

1 3
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11 Bijlage
11.1 Productregistratieformulier

Vul dit formulier in en stuur dit naar support@qimarox.com voor correcte 
productregistratie.
/i

/i

* Omcirkel uw keuze.
/i

DIT FORMULIER DIENT OM DE GEBRUIKER VAN PRODUCTEN VAN QIMAROX TE 
INFORMEREN OVER AANPASSINGEN VAN DE GEBRUIKTE APPARATUUR EN TER 
VERBETERING VAN ONZE SERVICE MET BETREKKING TOT DE APPARATUUR. HET 
CONTACT TUSSEN DE GEBRUIKER EN QIMAROX VINDT PLAATS VIA DE 
LEVERANCIER / INTEGRATOR.

Machinetype * mk 1 mk 5 mk 9 mk 10

Bestelnummer Qimarox

Serienummer

Geïntegreerd door

Bestelnummerintegrator

Installatiedatum

Aanvangsdatum productie

Uw referentie (lijn / machinenummer)

Contactgegevens gebruiker

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Plaats

Land

Telefoonnummer

Faxnummer

e-mail

Website

Technische contactpersoon gebruiker

Voornaam

Achternaam

Functie

e-mail

Telefoonnummer

Bestelde reserveonderdelen * ja nee

Contactpersoon voor servicecontract * ja nee

OPMERKINGEN



Nobelstraat 43 
3846 CE Harderwijk 
Tel: +31 341 436 700 
Fax: +31 341 436 701 
E-mail: info@qimarox.com 
Internet: www.qimarox.com 



Sensoren op drager PRmk9 

Evenaar sensor 

De drager van de PRmk9 is opgehangen aan twee riemen. Beide riemen zijn bevestigd aan 

een evenaar, zodat de belasting gelijk over beide riemen verdeeld wordt. Op het moment dat 

er één riem faalt, wordt de evenaar uit balans gebracht waardoor de sensor een signaal 

geeft. In het geval dat de drager geblokkeerd wordt tijdens een neergaande beweging zullen 

de riemen slap komen te hangen. Een trekveer zal vervolgens de evenaar uit balans trekken 

waardoor de sensor een signaal zal geven. 

Bovenstaande situaties zullen beide een noodstop in werking zetten. 

 

Wanneer tijdens normaal bedrijf de evenaar niet horizontaal hangt, is deze buiten het 

detectiebereik van de sensor. Gebruik de stelbouten om de evenaar horizontaal af te stellen. 

 

Stelbouten Stelbouten 

 

Evenaar sensor =D+D-B1 

Trekveer 



 

 

 

Kantelsensor 

Wanneer er, tijdens de neergaande beweging van de drager, een object onder de drager 

komt te liggen kan de drager achterover kantelen. Om schade aan de machine en de 

omgeving te voorkomen is er een kantelsensor gemonteerd.  

De afstand tussen de kantelsensor en de middengeleiding moet 4 mm zijn. Wanneer de 

drager achterover kantelt zal de middengeleiding buiten bereik van de sensor komen en 

moet een noodstop in werking worden gezet.  

 

 

 

Evenaar sensor =D+D-B1 

Evenaar 

Kantelsensor =D+D-B2 

Middengeleiding 
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