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Over deze handleiding

1 Over deze handleiding
1.1 Introductie

Deze handleiding verschaft informatie over de Prorunner mk1. Deze machine wordt 
gebruikt voor de verticale verplaatsing van producten binnen een transportsysteem. In 
deze handleiding zal de Prorunner mk1 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 wordt mogelijk volledig gemonteerd geleverd. In dit 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

1.3 Brontaal
Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels.

Document Referentie

Machinehandleiding1

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

UM-Prorunner_mk1-4.1-NL

Assemblage-instructies voor de 
machine1

AI-Prorunner_mk1-1.4-NL

Elektrische onderdelen Neem contact op met de fabrikant

Elektrische tekeningen1 Zie hoofdstuk 10

Specificatieblad2

2 Machinespecifieke informatie.

Zie paragraaf 2.2



Over deze handleiding

6 UM-Prorunner_mk1-4.1-NL

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.

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

VOORZICHTIG
Kans op 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 mk1.

Product Producten die door de machine worden getransporteerd.

Drager Het onderdeel waarop een transportband kan worden gemonteerd 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 die onbevoegde werknemers om veiligheidsre-
denen niet mogen betreden.
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Over deze handleiding

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.
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2 Algemeen
2.1 Machine-identificatie

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

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, 
dient dit blad als referentie voor deze handleiding.

Figuur 1 Tekening van de machine
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Algemeen

Figuur 2 Specificatieblad

Op deze tekening en het specificatieblad vindt 
u:
• Het serienummer van de machine.
• Productafmetingen en gewicht.
• Afmetingen van de machine.
• Machineconfiguratie.
• Motorspecificaties.
• Het aantal transportdragers.
• Elektrische onderdelen.

De machine dient uitsluitend volgens de in 
deze handleiding, de overzichtstekening van 
de machine en het specificatieblad 
opgenomen specificaties te worden gebruikt. 
Neem als u bij het gebruik van de machine van deze specificaties wilt afwijken 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 enige ongevallen en/of schade als gevolg van oneigenlijk en/of ongeoorloofd 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.

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 
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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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Veiligheid

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 hoofdstuk 4 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 elektromonteur.
• De onderhoudsmonteur.
• De persoon die de machine opstelt.

De onderhoudsmonteur moet bekend zijn met de volledige inhoud van deze handleiding.

Iedere persoon die de machine bedient, opstelt, aansluit op het elektriciteitsnet of 
onderhoudt moet voorafgaande aan de uitvoering van deze taken toestemming krijgen 
van Qimarox. Qimarox bepaalt of de persoon gekwalificeerd is om de betreffende taak uit 
te voeren. De machine mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden bediend.

Een elektromonteur 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 Veiligheidsvoorzieningen

3.4.1 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:
• Kappen
• Veiligheidsborgpen
• Stickers

Qimarox vereist een met hekken beveiligde zone rondom de machine. Eventuele 
toegangsdeuren moeten worden beveiligd met (interlock) deurschakelaars. Deze 
schakelaars moeten worden opgenomen in het noodstop- en beveiligingscircuit. Zie 
paragraaf 3.4.2 voor informatie over het aanleggen van een afgezette zone.

De machine is voorzien van een veiligheidsborgpen die de drager tijdens het uitvoeren 
van onderhoudswerkzaamheden of inspectie tegen vallen beveiligt. De veiligheidsborgpen 
bevindt zich aan de zijkant van de machine en moet handmatig in zijn sleuf worden 
geplaatst. Breng na plaatsing van de borgpen de drager langzaam omlaag tot deze op de 
pen rust. Deze pen wordt geplaatst voor veiligheid van het personeel en mag niet als 
valbeveiliging tijdens bedrijf te worden gebruikt.

Wanneer de vereiste veiligheidsmaatregelen niet worden genomen, vervalt de CE 
verklaring van overeenstemming.

3.4.2 Veiligheidsafzetting
De afgezette zone moet aan de normen EN ISO 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.

Als Qimarox het veiligheidsafzetting levert, wordt een overzichtstekening van de 
veiligheidsafzetting verschaft.

Opmerking
Vervang onleesbare of beschadigde stickers op de machine.

VOORZICHTIG
Verwijder de veiligheidspen voordat de machine wordt ingeschakeld om 
schade aan de machine te voorkomen.

WAARSCHUWING
Pas als de machine producten op verschillende niveaus transporteert op alle 
niveaus veiligheidsmaatregelen toe.
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3.4.3 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 13849-1:2016. 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.

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.

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.

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 en transportband.
• Gevaar op plaatsen waar de machine is verbonden met andere onderdelen van de 

productielijn, zoals de aanvoer- en afvoerbanden.

De binnenzijde van de machine is bereikbaar via de grote openingen in de voorkant van 
het frame. Bescherming is ook vereist voor de aanvoer-, afvoer, invoer- en uitvoerbanden.

Tref op ieder niveau veiligheidsmaatregelen.
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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
4.1 Algemeen overzicht

A Kolom
B Drager
C Motor

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 motor. De drager 
hangt aan een band die door de motor wordt aangedreven. De drager beweegt door de 
kolom van de machine.

B

AC
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4.2 Werkingsprincipe

4.2.1 Producttransport

A Vlakke band
B Drager

De vlakke band (A) wordt omhoog en 
omlaag gewikkeld en beweegt de drager 
(B) met de hierop gemonteerde 
transportband verticaal.

Omdat de invoer onregelmatig is, kan in 
sommige gevallen bufferen van product bij 
de invoer nodig zijn. Stel als dit niet 
mogelijk is en stopzetting van de invoer 
ongewenst is de snelheid van de machine 
met behulp van een frequentieregelaar 
gelijk aan de snelheid van de invoer.

De drager horizontaal houden

A Vlakke band
B Geleidewiel
C Wiel
D Kabelrupsschakel

De drager is op een vlakke band (A) 
gemonteerd en beweegt verticaal door de 
vlakke band omhoog en omlaag te 
wikkelen. De vlakke band wordt met een 
klemconstructie gemonteerd. De 
geleidewielen (B) houden de drager 
horizontaal terwijl de wielen (C) de 
belasting van het product dragen. De 
kabelrupsschakel (D) geleidt de kabels van 
en naar de drager.

4.3 Sensoren
De volgende sensoren moeten op de machine worden geïnstalleerd:

A

B

A

B

C

D
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/i

Op ieder 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 wordt geactiveerd, moet de drager stoppen.

B1 Stoppositie onder

B2 Lagesnelheidspositie onder

B3 Stoppositie boven

B4 Lagesnelheidspositie boven

S7 Begrenzerschakelaar onder (optioneel)

S8 Begrenzerschakelaar boven (optioneel)

B1

B2

B4

B3

S8

S7
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4.3.1 Begrenzerschakelaars (optioneel)
Als optie kan de machine met 
begrenzerschakelaars worden uitgerust om 
te voorkomen dat de drager buiten zijn 
toegestane bereik komt. Bij activering van 
één van deze begrenzerschakelaars moet 
de machine stoppen.

De afbeeldingen laten zien hoe de 
begrenzerschakelaar onder (S7) en de 
begrenzerschakelaar boven (S8) moeten 
worden gemonteerd. Zie de 
overzichtstekening of het specificatieblad 
voor de juiste montagepositie van de 
begrenzerschakelaar onder.

Controleer of de begrenzerschakelaars een 
signaal geven als de hendel in de 
horizontale positie staat.

S7

S8
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4.3.2 Detectie voor slappe band (optioneel)

Als optie kan een detectie voor slappe band 
met sensor (B8) worden gemonteerd. Als 
de schakelaar niet wordt geactiveerd, moet 
de machine stoppen. De onderstaande 
afbeelding laat zien hoe de detectie voor 
slappe band moet worden gemonteerd.

4.3.3 Aansluitunit

De sensoren in de kolom worden via de 
kolom op de aansluitunit (A+01-U0) 
aangesloten.

Als de machine is geconfigureerd om op 
meer dan twee niveaus te stoppen, wordt 
een extra aansluitunit geïnstalleerd (B+05-
U0).

4.3.4 Extra stopposities (optioneel)
Als de machine is geconfigureerd om op meer dan twee niveaus te stoppen, worden twee 
sensoren per extra niveau in de kolom geïnstalleerd. Afhankelijk van de bewegingsrichting 
van de drager schakelt de functie van de sensoren schakelt tussen stoppen en lage 
snelheid.

B8

A
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4.4 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.
Voor gecontroleerd starten/stoppen en optimale afstelling van de draaisnelheid is 
besturing van de motor met een frequentieregelaar verplicht. De EMC-richtlijnen moeten 
in acht worden genomen en het apparaat moet volgens de specificaties van de fabrikant 
worden geïnstalleerd.
De motorbeveiligingsrelais moeten aan de specificaties van EN-IEC 60204-1 voldoen. Het 
instelbereik is afhankelijk van de motorspecificaties.

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 aandrijving aansluiten
• Het vermogen van de frequentieregelaar
• Het grootte van de onderbrekingsweerstand

Raadpleeg het Qimarox specificatieblad voor de parameters van de aandrijving. De 
onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een op een hogere frequentie gebruikte 
aandrijving.

• 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.

De producttransportband kan ook met een motor zijn uitgerust. Raadpleeg voor 
specificaties de overzichtstekening van de machine en het specificatieblad.

Standard

0,37 kW
124 Nm
29,0 RPM
TF
155(F)
86 Hz / Δ (Delta)
N/A Default: N/A

BE05
0,4 kW

Cyclic duration factor 19 %
0,64 kW
0,16 kWh

R57DRS71S4 - M6 - 0° - X

Brake
Regenerative power Requires braking resistor

Of braking resistor

Minimal power frequency inverter

Frequency / Connection type
Encoder

DRIVE

Torque

Motor protection
Speed

HR303

Motor type
Gearmotor

Insulation class

Power

Hourly energy consumption
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4.5 Besturing
Dit deel beschrijft de besturing van de machine. Activeer als niet aan de voorwaarden 
wordt voldaan het noodstopcircuit van de machine.

4.5.1 Besturingsadvies

Opmerkingen betreffende de besturingssoftware van de machine:
• Controleer of de producten met enige tussenruimte de machine in worden gevoerd. 

Creëer als producten tegen elkaar aan lopen voldoende ruimte tussen de producten 
op de overgang naar de invoerband.

• Controleer of alle fotocellen en sensoren (zie hoofdstuk 4.3) correct op het product en 
de drager zijn afgesteld. Onnauwkeurige instellingen kunnen leiden tot storing in de 
machine.

• De software moet de tijd bewaken die nodig is om de drager van het ene niveau naar 
het andere te bewegen. Stop bij overschrijding van deze tijd de machine onmiddellijk.

• De software moet de tijd bewaken die nodig is voor het invoeren of uitvoeren van een 
product. Stop bij overschrijding van deze tijd de machine onmiddellijk.

• Een configuratie met een kruiselingse doorvoer stelt speciale eisen aan de besturing.

VOORZICHTIG
De Prorunner mk1 moet voor versnellen/vertragen altijd door een frequentie-
omvormer worden bestuurd. Een onderbrekingsweerstand is vereist voor de 
distributie van de door de aandrijfmotor bij het omlaag bewegen gegenereerde 
energie. Bij afwezigheid van een onderbrekingsweerstand veroorzaakt de 
energie een te hoge spanning in de frequentieomvormer.

Opmerking
Als een weerstand is aangesloten, kan het nodig zijn enige parameters van de 
frequentieomvormer te wijzigen (neem hiervoor contact op met de leverancier 
van de frequentieomvormer, aangezien dit afhankelijk is van het merk van de 
omvormer).
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4.6 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 het hoogste niveau getransporteerd.

A Aanvoerband (niet geleverd door Qimarox)
B Machine
C Afvoerband (niet geleverd door Qimarox)
D Producttransportband

B

A

C

D
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4.6.1 Productinvoer
Nadat de drager met behulp van sensor B2 
voor lage snelheid en B1 voor stoppen is 
geplaatst, wordt het product op de 
transportband geplaatst en door sensor S1 
bewaakt. De sensor bevindt zich aan het 
einde van de aanvoerband. Het product (A) 
wacht bij sensor S1 tot de drager de juiste 
positie heeft bereik. De drager kan 
bewegen nadat een product in de machine 
is ingevoerd en beide sensoren (B5 en B6) 
niet actief zijn. Met andere woorden: het 
product bevindt zich volledig op de drager.

Als sensor B6 actief wordt voordat B5 
inactief wordt, is het product te groot of 
worden twee producten tegelijk geplaatst. 
Stop in dit geval de machine.

4.6.2 Productuitvoer
Sensoren B3 en B4 worden in de machine 
gemonteerd. Sensor B4 vertraagt de 
verticale beweging. Sensor B3 stopt de 
verticale beweging. Als de beweging is 
gestopt en sensor S2 vrij is, kan het 
transport van het product worden gestart. 
Als sensor S2 actief is en sensor B6 is vrij, 
stopt het transport. De drager keert weer 
naar de invoerpositie terug.

X
B1

B2

S1

A

B5

B6

B6

B3

S2

B4
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4.7 Specificaties
De onderstaande informatie in combinatie met de overzichtstekening van de machine en 
het specificatieblad geven specificaties voor het transport van producten.

4.7.1 Specificaties voor producttransport
Zie het specificatieblad voor de op uw machineconfiguratie toepasselijke 
productspecificaties.

Controleer gegevens met betrekking tot producttype, afmetingen, onderzijden en 
gewichten altijd via Qimarox. Bijvoorbeeld, kneedbare producten in zakken worden 
doorgaans niet met rollen maar met banden getransporteerd.

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.

4.7.2 Omgevingsspecificaties
De ruimte rondom de machine moet de volgende eigenschappen hebben:
/i

Pas als de specificaties voor de ruimte rondom de machine nog steeds 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. Zorg voor 
voldoende ruimte rondom de machine 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 Waterpas. De vloerbelasting staat vermeld in de overzichtsteke-
ning van de machine.

Vereiste hoogte Zie de overzichtstekening van de machine.
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5 Installeren
In dit hoofdstuk worden de installatie-instructies beschreven. Zie de 
assemblagehandleiding voor instructies betreffende de assemblage van de machine.

5.1 Levering

De machine kan volledig geassembleerd of in onderdelen worden geleverd.

• Een volledig geassembleerde machine wordt in horizontale positie geleverd.
• Bij een in onderdelen geleverde machine zijn alle onderdelen op een pallet of in een 

krat verpakt voor verdere assemblage.

A Volledig geassembleerde machine
B Machine in twee delen
C Machine in drie of meer delen

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

A

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

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

5.4 Transport op locatie

Plaats een volledig geassembleerde 
machine horizontaal met de transportband 
en de steun omhoog gericht.

5.4.1 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.

2. Controleer het draagvermogen van de vloer waarop de machine wordt geplaatst.
3. Controleer het draagvermogen van de vloer waarop het hijssysteem wordt geplaatst.
4. Zorg dat de vloer waarop de machine wordt geplaatst vlak en schoon is.
5. Zet het werkgebied af om een veilige omgeving tijdens het hijsen te verzekeren.

X

X
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5.4.2 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 het hefoog (B).

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

5. Zorg dat de verticaal geplaatste 
machine niet kan kantelen.

6. Bevestig voordat u de hijsband of de 
hijsketting verwijdert de machine aan 
de vloer. Zie paragraaf 5.6.

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 hoofdstuk 3.

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

4. Zorg voor hijsapparatuur:

VOORZICHTIG
• Het hefoog (B) is geschikt voor een maximumgewicht van 700 kg. Zie als 

de machine dit gewicht overschrijdt paragraaf 5.6.3 of 5.6.4.
• Gebruik bij een te verplaatsen gewicht van meer dan 700 kg een geschikte 

hefinrichting (juk).
• Tot 5700 mm kan een volledig geassembleerde machine in rechtop-

staande positie worden gekanteld. Ondersteun bij een grotere lengte de 
machine onder de kolommen om te voorkomen dat de kolom gaat knikken. 
Controleer ook alle aansluitingen op de verschillende kolomdelen.

Opmerking
Qimarox adviseert om een machine die hoger is dan 5700 mm en volledig 
geassembleerd in de rechtopstaande positie moet worden geplaatst per afzon-
derlijk deel te assembleren. Zie paragrafen 5.6.3 en 5.6.4. Hierbij is het nodig 
om een speciaal hefhulpmiddel aan de kolom te monteren om knikken van de 
kolom tijdens het opheffen te voorkomen. Dit hulpmiddel of tekeningen voor 
hoe deze kan worden gemaakt zijn via Qimarox verkrijgbaar. Een handleiding 
wordt bij het hulpmiddel geleverd.

B A

C

C

C
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- bij voorkeur een bovenloopkraan met een draagvermogen van minimaal 1,5 x het 
gewicht van de machine.

- of hijs met hijsapparatuur met een vermogen van minimaal 2 x het gewicht van 
de machine.

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

Voorbereiding
• Zorg dat boven de machine een hijssysteem beschikbaar is. Zie paragraaf 5.4.2.
• Zorg voor een vlakke ondergrond die het totale gewicht van het transportsysteem kan 

dragen. Zie de overzichtstekening van de machine.
• Een machine die hoger is dan 4 meter vereist zijdelingse ondersteuning. Boor alleen 

gaten en plaats bouten in de in de onderstaande afbeelding gemarkeerde delen.

WAARSCHUWING
• Laat de machine uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd personeel 

opstellen. Zie hoofdstuk 3.
• Ondersteun machines die hoger zijn dan 4 meter zijdelings voor vol-

doende stabiliteit in de kolom. Zie de overzichtstekening van de 
machine.

12

12

12

12

65

65

65

65
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5.6.1 Een volledig geassembleerde machine installeren
1. Zet de machine met behulp van een 

hijssysteem op zijn plaats. Zie 
paragraaf 5.4.2.

2. Controleer of de machine waterpas 
staat.

3. Veranker de machine (A).

4. Koppel de hijsband, de hijsketting en 
het hefoog af.

5. Controleer of de drager (A) vrij loopt.

5.6.2 Een in losse onderdelen geleverde machine installeren
1. Monteer de onderdelen. Gebruik de 

meegeleverde koppelstukken (A). Zie 
voor montage de assemblage-
instructies. De machine kan zowel van 
boven naar beneden (zie paragraaf 
5.6.3) als van beneden naar boven (zie 
paragraaf 5.6.4) worden geïnstalleerd.

2. Plaats de machine. Zie paragrafen 
5.4.2 en 5.6.1.

3. Veranker de machine. Zie paragraaf 
5.6.1.

4. Installeer de elektrische onderdelen en 
sluit ze volgens de elektrische 
tekeningen aan.

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

A

AA

VOORZICHTIG
Als het hefoog niet van een roest-
vrijstalen machine wordt verwij-
derd, zal corrosie op de machine 
ontstaan.

A

A

A

A

A
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5.6.3 Een machine van boven naar beneden installeren

1. Hijs het bovenste deel op.
2. Monteer het volgende deel onder het bovenste deel.
3. Hijs dit op en monteer het volgende deel.
4. Herhaal stap 3 tot het onderste deel is gemonteerd. Zorg dat de drager in het 

onderste deel is geïnstalleerd voordat u deze aansluit.

5. Monteer de vlakke band op de drager.
6. Monteer de transportband.
7. Verwijder het hefoog.

WAARSCHUWING
Werk niet direct onder de last.

VOORZICHTIG
Het hefoog is geschikt voor een maximumgewicht van 700 kg.
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5.6.4 Een machine van beneden naar boven installeren

1. Plaats het onderste deel met de drager.
2. Plaats de volgende delen hierop tot het bovenste deel is geplaatst.
3. Monteer de vlakke band op de drager.
4. Monteer de transportband.
5. Verwijder het hefoog.

VOORZICHTIG
Als het hefoog niet van een roestvrijstalen machine wordt verwijderd, zal corro-
sie op de machine ontstaan.

VOORZICHTIG
Als het hefoog niet van een roestvrijstalen machine wordt verwijderd, zal corro-
sie op de machine ontstaan.
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5.6.5 De aardingskabels
1. Bevestig de aardingskabel (A) aan de 

drager (B).
2. Bevestig de aardingskabel (A) aan de 

kolom (C).
B

A

AC
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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.

• Plaats de veiligheidsborgpen.
• Gebruik voor de machine geen corrosieve en brandbare oplosmidde-

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

• Plaats na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden altijd alle 
verwijderde veiligheidsvoorzieningen terug.

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

• Neem toepasselijke maatregelen om veilig op hoogtes te werken.



UM-Prorunner_mk1-4.1-NL 35

Onderhoud

6.2 Preventief onderhoudsschema, machine exclusief de 
transporteur

6.2.1 Dagelijks onderhoud
/i

6.2.2 Wekelijks onderhoud
/i

6.2.3 Maandelijks onderhoud
/i

Onderdeel Taak Actie als de controle dit ver-
eist

Beschermkappen Controleer op zichtbare 
beschadiging

Vervang beschadigde 
beschermkappen.

Controleer of de bevestigings-
materialen aanwezig zijn en 
correct zijn geplaatst.

Breng de bevestigingsmateria-
len aan of corrigeer de bevesti-
gingswijze.

De gehele machine Controleer op zichtbaar vuil. Reinig de machine. Zie para-
graaf 6.3.

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

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

Vervang de wielen. Zie para-
graaf 6.4.2.

Reinigen. Zie paragraaf 6.3.

Controleer op geluid tijdens het 
draaien.

Vervang de wielen. Zie para-
graaf 6.4.2.

Vlakke band Controleer op slijtage en 
beschadigingen.

Vervang de vlakke band.

Kabelrups Controleer op beschadigde 
schakels.

Vervang de beschadigde scha-
kels.

Bekabeling Controleer de kabels op zicht-
bare schade.

Vervang de kabel(s).

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

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

Controleer de afdichtingen op 
lekkage.

Vervang de afdichtingen.

Controleer op zichtbare 
schade.

Vervang beschadigde onderde-
len.

Controleer op geluid tijdens het 
draaien.

Vervang de motorreductor.

As van de drager Controleer op zichtbare 
schade.

Vervang de drager. Zie para-
graaf 6.4.1.

Lagers van de wielen van de 
drager

Controleer op speling. Zie para-
graaf 6.4.2.

Vervang de wielen. Zie 
paragraaf 6.4.2.
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6.2.4 Halfjaarlijks onderhoud
/i

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

Fotocellen Controleer op zichtbare 
schade.

Vervang de fotocel zo nodig.

Controleer op losse onderde-
len.

Zet losse onderdelen vast.

Reinigen. Zie paragraaf 6.3.

Inductieve sensoren Controleer op zichtbare 
schade.

Vervang de schakelaar indien 
nodig.

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.

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

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

Controleer de oliepeil. Vul olie bij.

Controleer de olie op verontrei-
niging.

Vervang de olie.

Controleer de luchtspleet van 
de rem.

Stel de luchtspleet af.

Alle boutverbindingen Controleer alle boutverbindin-
gen.

Draai bouten met het juiste 
gereedschap tot het correcte 
aanhaalmoment aan.

Onderdeel Taak Handeling indien vereist op 
basis van de controle

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

Vervang de olie.
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6.3 Reinigen

1. Plaats de veiligheidsborgpen en controleer of de drager op de pen rust om te 
voorkomen dat de drager valt.

2. Schakel de machine uit.
3. Vergrendel de hoofdvoedingsschakelaar met een hangslot.
4. Verwijder aanslag en vuil handmatig.
5. Meld eventuele schade aan de verantwoordelijke monteur of aan Qimarox en zorg dat 

de schade voordat u de machine opnieuw opstart is hersteld.

VOORZICHTIG
• Gebruik voor de machine geen corrosieve en brandbare oplosmiddelen 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 water onder hoge druk.
• Voorkom dat onderdelen van rubber of kunststof, zoals kabels en pakkin-

gen, in contact komen met olie, oplosmiddelen of andere chemische stof-
fen.
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6.4 Onderdelen vervangen
Sommige machineonderdelen zijn onderhevig aan slijtage. Zie de typeplaat en de 
explosietekening voor de specificaties van de machineonderdelen.

6.4.1 Drager

De drager verwijderen
1. Controleer voordat u de machine 

uitschakelt of de drager (A) aan de 
onderzijde van de kolom is geplaatst en 
of de band slap is.

2. Verwijder de kap (A).

VOORZICHTIG
Vervang onderdelen uitsluitend door onderdelen die worden geleverd of aan-
bevolen door Qimarox.
Als onderdelen niet worden vervangen door via Qimarox geleverde of aanbe-
volen onderdelen, komt de garantie te vervallen.

A

A
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3. Verwijder de klemplaat van de detectie 
voor slappe band (A), indien aanwezig.

4. Verwijder de klemplaat van de vlakke 
band (A).

5. Verwijder de pen (B) uit de vlakke band 
(C).

6. Verwijder de kabelrupsschakel (A) van 
de drager (B).

A

C

B

A

A B
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7. Verwijder de drager (A) van de kolom in 
de aangegeven richting.

De drager vervangen
1. Monteer de nieuwe drager op de machine.
2. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

6.4.2 Dragerwielen

Het wiel verwijderen
1. Verwijder de drager. Zie paragraaf 

6.4.1 en volg stappen 1 t/m 7.
2. Verwijder de klemring (A).
3. Gebruik een poelietrekker om het 

geleidewiel (B) te verwijderen.
4. Verwijder de ring (C).

Het wiel vervangen
1. Plaats de ring (C) terug.
2. Monteer een nieuw geleidewiel (B).
3. Plaats de klemring terug.
4. Monteer de drager. Zie paragraaf 6.4.1.

A

A B

C
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Het geleidewiel verwijderen
1. Verwijder de drager. Zie paragraaf 6.4.1 

en volg stappen 1 t/m 7.
2. Verwijder onderdelen (A) t/m (F) in de 

gegeven volgorde.

Vervang het geleidewiel
1. Vervang de versleten onderdelen en zet alle onderdelen in de omgekeerde volgorde 

(F) t/m (A) weer in elkaar.
2. Monteer de drager. Zie paragraaf 6.4.1.

6.4.3 Vlakke band

De vlakke band verwijderen
1. Verwijder de klemplaat van de detectie 

voor slappe band (A), indien aanwezig.

BDEF C

A

VOORZICHTIG
• Controleer of de producttransportband geen producten bevat.
• Plaats de veiligheidsborgpen en controleer of de drager op de pen rust om 

te voorkomen dat de drager valt.

A
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2. Verwijder de klemplaat van de vlakke 
band (A).

3. Verwijder de pen (B) uit de vlakke band 
(C).

4. Verwijder de bovenste kap van de 
machinekolom (A).

5. Verwijder de bovenste dekplaat (B).

6. Verwijder de klemplaat (A).
7. Verwijder de vlakke band.

C

B

A

A

B

B

A
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De vlakke band vervangen
1. Vervang de versleten vlakke band.
2. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

6.4.4 Motor

De motor verwijderen

1. Verwijder de bovenste kap van de 
machinekolom (A).

2. Verwijder de bovenste dekplaat (B).
3. Verwijder de vlakke band zoals 

uitgelegd in paragraaf 6.4.3.

4. Verwijder de bouten van de 
motor (B).

5. Verwijder de motor (A).
6. Verwijder de wikkelriemschijf (C) zoals 

uitgelegd in paragraaf 6.4.5.

VOORZICHTIG
• Controleer of de producttransportband geen producten bevat.
• Plaats de veiligheidsborgpen en controleer of de drager op de pen rust om 

te voorkomen dat de drager valt.

A

B

C

A
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De motor vervangen
1. Monteer de nieuwe motor (A).
2. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

6.4.5 Wikkelriemschijf

De wikkelriemschijf verwijderen
1. Verwijder de motor zoals beschreven in paragraaf 6.4.4.
2. Verwijder de flens (A), de 

wikkelriemschijf (B) en de flens (C) 
samen van de motor (D).

De wikkelriemschijf vervangen
1. Zet de onderdelen met de nieuwe wikkelriemschijf in omgekeerde volgorde weer in 

elkaar.

6.4.6 Kabelrups

De kabelrups verwijderen

VOORZICHTIG
Controleer of de wikkelriemschijf correct is uitgelijnd.

A

C

D

B

VOORZICHTIG
• Controleer of de producttransportband geen producten bevat.
• Plaats de veiligheidsborgpen en controleer of de drager op de pen rust om 

te voorkomen dat de drager valt.
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1. Verwijder de kabelrups (A) van de 
drager (B).

2. Verwijder de kabelrups (A) van de 
kolom (B).

De kabelrups vervangen
1. Vervang de kabelrups.
2. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

A B

AB
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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 
afkoppelen. 
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. De motor is ontworpen voor 
een steraansluiting, maar is in 
een driehoek aangesloten.

Verander de steraansluiting in 
een driehoekaansluiting.

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 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. Zie paragraaf 
6.4.4.

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. Zie paragraaf 6.4.4.

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 is 
geblokkeerd.

Verwijder de blokkering. Reinig 
de machine. Maak zo mogelijk 
de intervallen tussen inspectie/
onderhoud/reinig korter. Con-
troleer de aandrijfriem en de 
wielen op schade of verkeerde 
afstelling.

De motor loopt niet. De bedienings- of hoofdschake-
laar staat op 'OFF'.

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

De deurschakelaar of nood-
stop is geactiveerd.

Controleer of de situatie veilig 
is. Ontgrendel vervolgens de 
noodstop of de schakelaar.

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.

Abnormale geluiden, ongewone 
trillingen en zwaaibewegingen.

Het aandrijfsysteem is verstopt 
door vuil.

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

Wielen zijn vuil of beschadigd. Controleer de wielen op schade 
of vuil. Vervang of reinig ze 
indien nodig.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
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8 CE verklaring van overeenstemming
De onderstaand weergegeven CE verklaring van overeenstemming is een voorbeeld. 
Raadpleeg het specificatieblad voor de officiële verklaring.
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Explosietekeningen

9 Explosietekeningen
9.1 Frameonderdelen

Op de volgende pagina’s vindt u de explosietekeningen van de frameonderdelen alsook 
de onderdelenlijst en informatie over de bevestigingsmaterialen.

Opmerking
Alle vermelde artikelnummers zijn standaardartikelnummers van Qimarox. Alle 
artikelen zijn van verzinkt staal gemaakt, RAL 7037 of RAL 3020. Bij een aan-
gepaste machine wordt een aparte onderdelenlijst geleverd.
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9.1.1 Bovenste deel

B

C
E2

D

A

M

N

O

G I
L
K

J

M8 (2x)

M8 x 70 (2x)

M8 (2x)

M8 x 12 (1x)

F

M12 (4x)
M12 x 20 (4x)

M12 x 60 (4x)
M12 (4x)

M6 (3x)
M6 x 12 (3x)

H

M16 (1x)

M8 (14x)

M8 x 16 (14x)

M16 (1x)

M16 (1x)

M5 (2x)

M5 x 16 (2x)

I

M5 x 16 (2x)

M5 (2x)

E1

J
L
K

M12 (4x)

M12 (4x)
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Onderdelenlijst van het bovenste deel
/i

Bovenste deel - onderdelenlijst

Pos
.

Aantal Onderdeel
nummer

Artikelnaam Specificatie

A 1 1001128 Bovenzijde van het frame L = 1475 mm

1 1001101 Bovenzijde van het frame L = 1725 mm

1 1001129 Bovenzijde van het frame L = 1975 mm

B 1 Tandwielmotor Zie de typeplaat

C 2 1001074 Flens wikkelriemschijf

D1 1 1001077 Wikkelriemschijfklem

D2 1 1001076 Wikkelriemschijf

E 1 1002585 Vlakke band PES 50

F 2 1001083 Bevestiging R57

G 1 1000842 C-profiel L = 900

H 2 1000127 Plaat met schroefdraad 2xM5

I 2 1000841 Naderingsschakelaar van de mon-
tagebeugel

J 2 1000932 Sensor IME18-08BPSZC0K

K 1 1004758 Kap bovenste kolom

L 1 1001084 Dekplaat bovenste kolom

M 1 1003349 Hefoogbout M16x27
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9.1.2 Onderste deel

M6 (2x)

F

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

H

I

G

M8 (10x)

M8 x 12 (10x)B

A

M16 x 100 (2x)

M16 (2x)

M16 (2x)
M16 x 100 (2x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)
M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

C

D

E

E

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)
M10 (4x)

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

M6 x 12 (3x)

M6 (3x)

J

L
J

M

N

K

H
G

L

M8 (8x)
M8 x 16 (8x)

M8 x 12 (2x)

M8 (2x)

M8 x 12 (2x)

M8 (2x)

M6 (2x)

M8 (4x)
M8 x 12 (4x)

M6 x 16 (2x)

M8 (4x)
M8 x 12 (4x)

M6 x 16 (2x)
M6 (2x)
M6 (2x)
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Onderdelenlijst onderste deel
/i

Onderste deel - onderdelenlijst

Pos
.

Aantal Onderdeel
nummer

Artikelnaam Specificatie

A 1 1001139 Frame onder L = 1475 mm

1 1001140 Frame onder L = 1725 mm

1 1001141 Frame onder L = 1975 mm

B 1 1001085 Onderkap

C 1 1001086 Steun links

D 1 1001098 Steun rechts

E 4 1000164 Stelvoet H = 156

F 1 1000842 C-profiel

G 2 1000127 Plaat met schroefdraad 2xM5

H 2 1000841 Naderingsschakelaar van de mon-
tagebeugel

I 2 1000932 Sensor IME18-08BPSZC0K

J 4 1001092 Koppelprofiel kolom

K 1 1000923 Kabelrupsschakel Z14.4.100.0

L 2 1000925 Montageset 114.4.12PZ

M 1 1002920 Veiligheidspen beugel

N 1 1002922 Veiligheidspen
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9.1.3 Middelste deel

M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

B

B

A
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Onderdelenlijst middelste deel
/i

Middelste deel - onderdelenlijst

Pos
.

Aantal Onderdeel
nummer

Artikelnaam Specificatie

A 1 1001132 Middelste deel van het frame L = 1250 mm

1 AE001467
0

Middelste deel van het frame L = 1750 mm

B 4 1001092 Koppelprofiel kolom
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9.2 Drager

M10 (2x)

M10 x 20 (2x)

M10 (2x)
M6 (2x)

M6 x 16 (2x)

A 25

A 25

M8 x 20 (6x)

M8 (6x)

C

B

B

C

A

G

H

G

H

I

J

D

J

K

K

L
M6 x 16 (2x)

M6 (2x)

M6 (2x)

M8 (4x)

M

F
EM14 (4x) 

M8 (4x)

 M8 x 55 (4x)
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9.2.1 Onderdelenlijst drager
/i

Drager - onderdelenlijst

Pos
.

Aantal Onderdeel
nummer

Artikelnaam Specificatie

A 1 1001087 Framedrager

B 2 1001088 Drager ø 60,3 L = 995 mm

2 1004221 Drager ø 60,3 L = 780 mm

C 2 1000909 Buisdop ø 60

D 1 1001089 Detectiedrager

E 4 1001091 As van de geleiderol

F 4 1000672 Wiel ø 15 x 30

G 4 1000873 Wiel ø 200 x 50

H 4 1000831 Afstandsbus van het wiel

I 1 1000932 Inductieve sensor

J 2 1001107 Slangdop rechthoekig 30 x 10

K 4 1000926 Volledige buisklem 2” ø 60

L 1 1001078 Klemplaat van de vlakke band

M 1 1001079 Pen van de vlakke band
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9.3 Assemblage

B

A1
A2

M8 x 20 (2x)

M8 (2x)

M10 x 100 (4x)

M10 (4x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 x 16 (1x)

M8 (1x)

M8 x 16 (1x)

M8 (1x)

C

C
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9.3.1 Onderdelenlijst voor assemblage
/i

Assemblage - onderdelenlijst

Pos
.

Aantal Onderdeel
nummer

Artikelnaam Specificatie

A1 1 1000846 Signaalgever voor band slap

A2 1 1000847 Klemplaat voor de slappe band

B 4 1001297 Ankerbout M10 x 100

C 1 Aardingskabel
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9.4 Stickers

A

B

PRORUNNER mk 

PRORUNNER mk1(kg) 

PRORUNNER mk 

mk 

PRORUNNER mk
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Explosietekeningen

9.4.1 Stickers
/i

Stickers

Pos
.

Aantal Onderdeel
nummer

Artikelnaam Specificatie

A 1 1001535 Label voor bekneld raken

B 1 1000795 Typeplaat
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10 Elektrische tekeningen

10.1 Standaard elektrische tekeningen
https://www.qimarox.nl/media/upload/original/56/electrical-drawings-prmk1-v6-0-
1515144656.pdf

Als de standaard elektrische tekeningen van toepassing zijn, wordt een overzicht van alle 
elektrische onderdelen op het specificatieblad gegeven, zoals onderstaand weergegeven.

Als de standaard elektrische tekeningen niet van toepassing zijn, worden de elektrische 
tekeningen bij de machine geleverd. In dit geval worden de elektrische onderdelen niet in 
op het specificatieblad vermeld.

VOORZICHTIG
De Prorunner mk1 moet voor versnellen/vertragen altijd door een frequentie-
omvormer worden bestuurd. Let op dat bij gebruik van een frequentieomvor-
mer voor hijstoepassingen een onderbrekingsweerstand moet worden 
aangebracht voor de verdeling van de door de aandrijfmotor bij het omlaag 
bewegen gegenereerde energie. Bij afwezigheid van een onderbrekingsweer-
stand veroorzaakt de energie een te hoge spanning in de frequentieomvormer.

Opmerking
De afgebeelde elektrische onderdelen dienen als voorbeeld.
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Elektrische tekeningen

10.2 Aandrijvingen

10.2.1 Type aandrijving: 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

10.2.2 Type aandrijving: Movimot
Aansluiting Movimot:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/17000017.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/16742419en.pdf
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