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de Sollten Sie die Sprache der Anleitung nicht verstehen, dürfen Sie die Maschine 
nicht in Betrieb nehmen. Im Bedarfsfall kontaktieren Sie bitte Ihren regionalen 
SENNEBOGEN-Händler oder die SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

en  If you do not understand the language in which the manual is written, you are not 
permitted to place the machine in service. If necessary contact your regional 
SENNEBOGEN dealer or contact SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

fr Vous n'êtes pas autorisé à mettre la machine en service si vous ne maîtrisez pas la 
langue dans laquelle est rédigée la notice. Si besoin, contactez le distributeur 
SENNEBOGEN de votre région ou SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH.. 

es Está prohibido poner en marcha la máquina si no se entiende el idioma en el que 
están redactadas las instrucciones. En caso necesario, póngase en contacto con 
su distribuidor SENNEBOGEN regional o con SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH. 

pt Caso não compreenda o idioma do manual, não pode operar a máquina. Em caso 
de necessidade contacte o seu comerciante SENNEBOGEN regional ou a 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

it Non mettere in funzione la macchina se il manuale è redatto in una lingua non 
comprensibile. In caso di necessità contattare il rivenditore SENNEBOGEN locale o 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

nl Wanneer u de taal van de handleiding niet begrijpt, mag u de machine niet in bedrijf 
nemen. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw regionale SENNEBOGEN-
dealer of met SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

ru Запрещается вводить машину в эксплуатацию, если вы не понимаете языка 
руководства. В случае необходимости обратитесь к вашему региональному 
дилеру SENNEBOGEN или в компанию SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH.. 

bg Ако не разбирате езика на ръководството, не трябва да пускате машината в 
експлоатация. При необходимост се свържете с вашия регионален търговски 
представител на SENNEBOGEN или със SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH 

da Hvis ikke du forstår sproget, som vejledningen er udfærdiget på, må du ikke tage 
maskinen i drift. Ved behov skal du kontakte din lokale SENNEBOGEN-forhandler 
eller SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 
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et Kui Te ei peaks juhendi keelest aru saama, siis ei tohi Te masinat käiku võtta. 
Vajaduse korral võtke palun regionaalse SENNEBOGENi edasimüüja või 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH-ga ühendust. 

fi Jos et ymmärrä ohjeiden sisältöä, et saa käyttää konetta. Ota tarvittaessa yhteyttä 
paikalliseen SENNEBOGEN:in edustajaan tai suoraan tehtaaseen SENNEBOGEN 
Maschinenfabrik GmbH.. 

el Εάν δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα των οδηγιών τότε δεν πρέπει να θέσετε σε 
λειτουργία το μηχάνημα. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το τοπικό 
κατάστημα πώλησης της SENNEBOGEN ή με τη SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH. 

hr Ako Vam jezik uputa nije razumljiv, stroj ne smijete puštati u rad. Ako je potrebno, 
kontaktirajte Vašeg regionalnog SENNEBOGEN distributera ili tvrtku 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

lv Ja jūs nesaprotat instrukcijas valodu, jūs nedrīkstat uzsākt mašīnas ekspluatāciju. 
Ja nepieciešams, sazinieties ar savu reģionālo SENNEBOGEN servisa partneri vai 
uzņēmumu SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

lt Jei nesuprantate kalbos, kuria pateikiama instrukcija, mašinos nenaudokite. 
Prireikus susisiekite su vietiniu „SENNEBOGEN“ pardavėju arba su įmone 
„SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH“. 

pl W przypadku, gdy użytkownik nie rozumie języka instrukcji, uruchomienie maszyny 
jest niedozwolone. W razie konieczności proszę kontaktować się w regionalnym 
przedstawicielem firmy SENNEBOGEN lub SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH. 

ro Dacă nu înţelegeţi limba instrucţiunilor, nu trebuie să puneţi maşina în funcţiune. 
Dacă este nevoie, contactaţi distribuitorul regional SENNEBOGEN sau 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

sv I fall du inte förstår språket i anvisningen skall du inte ta maskinen i drift. Kontakta 
gärna din regionala SENNEBOGEN-återförsäljare eller SENNEBOGEN 
Maschinenfabrik GmbH vid behov. 

sk Stroj nesmiete uviesť do prevádzky, ak nerozumiete jazyku návodu. V prípade 
potreby kontaktujte vášho miestneho predajcu SENNEBOGEN alebo 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

 

 

 

 

 



     
 
 

 +49 9421 540 - 0 @ doku@sennebogen.de http://www.sennebogen.de 

 

sl Če ne razumete jezika navodil, stroja ne smete dati v obratovanje. Po potrebi se 
obrnite na svojega regionalnega trgovca z izdelki SENNEBOGEN ali na podjetje 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

cs Pokud nerozumíte jazyku návodu, nesmíte stroj uvést do provozu. V případě 
potřeby kontaktujte svého regionálního prodejce značky SENNEBOGEN nebo 
společnost SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

hu Amennyiben nem értené az utasítás nyelvét, úgy a gépet tilos üzembe helyezni. 
Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a regionális SENNEBOGEN 
viszonteladóval vagy a SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH-val. 

is Ef þið skiljið ekki tungumálið á leiðbeiningunum skal ekki taka vélina í notkun. Ef 
nauðsynlegt er skal hafa dsamband við söluaðila SENNEBOGEN eða 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

no Dersom du ikke forstår språket til anvisningen skal maskinen ikke tas i drift. Ved 
behov må du ta kontakt med din regionale SENNEBOGEN-forhandler eller 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

tr Kılavuzun dilini anlamadığınız takdirde, makineyi işletime almanıza kesinlikle 
müsaade edilmez. Gerektiğinde bölgesel SENNEBOGEN satıcısına veya 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH şirketine başvurun. 
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U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van het merk SENNE-
BOGEN. Wij danken u hierbij voor uw keuze.

Ons is er veel aan gelegen dat uw kwaliteitsproduct van SENNE-
BOGEN uw werkzaamheden blijvend en storingvrij uitvoert.

U weet dat de betrouwbaarheid en levensduur van elke machine in
hoge mate afhangt van regelmatig en deskundig uitgevoerde ser-
vice- en onderhoudswerkzaamheden.

Wij verzoeken u daarom de hieronder vermelde service- en onder-
houdsinstructies goed te lezen en uit te voeren.

Voor functionaliteit, betrouwbaarheid, inzetbaarheid en geavan-
ceerde techniek, bijv. de toepassing van moderne materialen en
techniek, zijn speciaal aangepaste onderhouds- en reparatieme-
thoden vereist.  Gebruik uitsluitend originele SENNEBOGEN-reser-
veonderdelen. Laat werkzaamheden aan uw SENNEBOGEN-
machine daarom uitsluitend uitvoeren door de geautoriseerde
SENNEBOGEN-partner. Bij ondeskundig uitgevoerde werkzaam-
heden bestaat het risico van gevolgschade en de daarmee samen-
hangende veiligheidsrisico's.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en toebehoren die
door SENNEBOGEN zijn goedgekeurd. SENNEBOGEN heeft de
veiligheid en deugdelijkheid van deze onderdelen voor gebruik met
SENNEBOGEN-machines gecontroleerd. SENNEBOGEN aan-
vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-goedgekeurde
onderdelen en toebehoren.

De garantie vervalt onder andere wanneer:

n geen originele onderdelen van SENNEBOGEN worden
gebruikt

n het onderhoud niet volgens de voorgeschreven onderhoudsin-
tervallen wordt uitgevoerd

n geen onderhoud wordt uitgevoerd
n de service- en onderhoudswerkzaamheden niet door een SEN-

NEBOGEN-partner worden uitgevoerd.

In geval van schade behoudt SENNEBOGEN zich het recht voor te
vragen naar een schriftelijk bewijs dat alle onderhoudswerkzaam-
heden correct en volledig zijn uitgevoerd!

In dit verband adviseert SENNEBOGEN een speciaal service- en
onderhoudscontract af te sluiten met een geautoriseerde SENNE-
BOGEN-partner.

Lees vooral de handleiding Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid”
op pagina 17 aandachtig door voordat u met of aan de machine
gaat werken.

Voorwoord

Voor uw eigen veiligheid

Onderdelen en toebehoren

Garantie

Aanwijzingen bij de handleiding

Aanvullende aanwijzingen
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KENNISGEVING
n Er mag pas met of aan de machine worden gewerkt, nadat

deze handleiding gelezen en volledig begrepen is.
n Onveilig gebruik of onveilig onderhoud achterwege laten.
n Machine niet in bedrijf stellen indien gebreken zichtbaar zijn.
n Opstelling, gebruik en onderhoud van de machine mag alleen

door geïnstrueerd personeel uitgevoerd worden.
n De exploitant is verantwoordelijk voor de kwalificatie en oplei-

ding van het personeel.
n Deze handleiding is onderdeel van de machine. Bewaar de

handleiding altijd in de cabine.
Aanbevolen bewaarplaats: opbergvak achter de bestuurders-
zitplaats. Bij verkoop, doorgeven of verhuren de handleiding
altijd doorgeven!

n Neem onmiddellijk contact op met SENNEBOGEN als u iets in
de handleiding niet goed begrijpt!
Met behulp van uw suggesties kunnen wij de handleiding nog
gebruikersvriendelijker maken.

n Het onderhoud van de machine is in een aparte handleiding
beschreven.

Om het geheel overzichtelijk te houden, zijn in enkele afbeeldingen
de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen niet weergegeven. De
machine mag niet worden gebruikt als de veiligheidsvoorzieningen
zijn verwijderd!

In deze handleiding vindt u veiligheidsaanwijzingen die uw aan-
dacht vestigen op gevaarlijke werkwijzen. Deze veiligheidsaanwij-
zingen worden aangeduid met een waarschuwingssymbool en een
trefwoord.

Dit waarschuwingssymbool betekent: let op - het gaat om uw vei-
ligheid en de veiligheid van anderen.

Het bijbehorende signaalwoord geeft de graad van gevaar weer:

GEVAAR!
Wordt gebruikt bij groot, direct dreigend gevaar.
Indien dit gevaar niet wordt vermeden, is zeer ern-
stig of zelfs dodelijk letsel het gevolg.

Symbolen

Aanvullende aanwijzingen
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WAARSCHUWING!
Wordt gebruikt bij mogelijk gevaarlijke situaties.
Indien dit gevaar niet wordt vermeden, kan zeer
ernstig of zelfs dodelijk letsel het gevolg zijn.

VOORZICHTIG!
Wordt gebruikt bij mogelijk gevaarlijke situaties.
Indien dit gevaar niet wordt vermeden, kan letsel of
aanzienlijke materiële schade het gevolg zijn.

Aanwijzingen die de werkzaamheden vergemakkelijken of bij-
dragen tot een beter inzicht in de omgang met de machine, worden
als volgt weergegeven:

Aanduiding voor aanwijzingen die de aandacht
vestigen op bijzonderheden.

Optie/speciale uitrusting

Duidt op aanwijzingen en instructies die afhankelijk zijn van spe-
ciale toepassingen of speciale uitrustingen.

Handelingsinstructies worden als volgt weergegeven:

1. Schakelaar (1) indrukken.

2. Bedieningshendel (2) bedienen.

3. Pen (3) ontgrendelen.

n Opsommingen zijn gemarkeerd met vierkanten.
– Met liggende streepjes worden onderliggende punten van

opsommingen of handelingsinstructies gemarkeerd.

Ondernemer
Onder exploitant (ondernemer/onderneming) wordt verstaan die-
gene die het product exploiteert en in overeenstemming met het
gebruiksdoel inzet of door geschikte en opgeleide personen laat
bedienen.

Bedieningspersoneel
Als bedieningspersoneel wordt beschouwd diegene, die door de
exploitant van het product is belast met de bediening.

Vakbekwaam personeel

Begripsbepaling

Aanvullende aanwijzingen
 

23.01.2018 818E-821E Overslagmachine 5



Als geschoold personeel wordt beschouwd diegene, die door de
exploitant is belast met de uitvoering van bepaalde taken zoals
installatie, onderhoud, instandhouding en verhelpen van storingen.

n Vakbekwame persoon
Als vakman wordt beschouwd diegene, die op grond van zijn
vakopleiding, vakkennis en ervaring met het product en door
zijn kennis van de betreffende geldende normen de aan hem
toevertrouwde werkzaamheden kan beoordelen en mogelijke
gevaren kan herkennen en afwenden.

n Geïnstrueerde persoon
Als geïnstrueerde persoon wordt beschouwd diegene, die over
de hem toevertrouwde taken en de mogelijke gevaren bij
ondeskundig gedrag is onderricht en opgeleid, evenals over de
noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, veiligheidsmaatre-
gelen, betreffende bepalingen, ongevalpreventievoorschriften
en gebruiksomstandigheden is onderwezen en die zijn
bekwaamheid heeft aangetoond.

n Deskundige
Onder deskundige wordt verstaan, een persoon die op basis
van zijn vakopleiding en ervaring voldoende kennis op het
gebied van het product heeft en met de geldende nationale
arbeidsveiligheidsvoorschriften, ongevallenpreventievoor-
schriften, richtlijnen en algemeen erkende regels van de tech-
niek (bijvoorbeeld EG-richtlijnen, VDE-bepalingen, VBG) zover
vertrouwd is, dat deze de arbeidsveilige toestand van de
machine kan beoordelen.

n Expert
Als expert worden personen aangemerkt die door een confor-
miteitverklarende instelling of door de Raad voor Accreditatie
zijn aangewezen om de machine te controleren. De certifice-
ring door de stichting moet worden uitgevoerd volgens de
'Grondbeginselen van de certificering van deskundigen voor
het controleren van kranen' (ZH 1/518). De certificering is
gekoppeld aan een nummer. Dit moet door de expert op het
controleformulier worden vermeld. Accreditaties kunnen ook tot
deelgebieden van de beproevingen of bepaalde kraantypen
zijn beperkt.

De machine is ontwikkeld voor veeleisende werkzaamheden. Per-
sonen die aan of met de machine werken, dienen daartoe opgeleid
of geïnstrueerd te zijn.

De bediening en de werkzaamheden mogen alleen door opgeleid
personeel worden uitgevoerd. Inbedrijfstelling, onderhoud, trans-
port en montage/demontage mogen alleen door opgeleid vakper-
soneel worden uitgevoerd.

Gedetailleerde gegevens over de noodzakelijke voorkennis en
kwalificatie van de gebruiker vindt u in Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid”
op pagina 17 deze handleiding.

Doelgroep

Aanvullende aanwijzingen
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Bij de machine behoren de volgende documenten:

n Deze handleiding
n Onderhoudshandleiding
n Catalogus reserveonderdelen
n aanvullende documentatie van toeleveranciers.

In de cabine bevindt zich een SENNEBOGEN-map
met de gebruiks- en onderhoudshandleiding van
de machine.

De complete leveringsomvang is aangegeven in
de opdrachtbevestiging.

De handleiding bestaat uit 10 hoofdstukken:

n 1: VEILIGHEID
Hier vindt u algemeen geldende en in acht te nemen veilig-
heidsaanwijzingen.

n 2: OVERZICHT
In hoofdstuk 2 zijn de hoofdmodules van de machine
beschreven.

n 3: TECHNISCHE GEGEVENS
Hier vindt u basisinformatie over de machine, bijv.  de hijslast.

n 4: INBEDRIJFSTELLING
Hier worden aanwijzingen voor de dagelijkse inbedrijfstelling
gegeven.

n 5: SENNEBOGEN Control System
Hier vindt u informatie over het SENNEBOGEN Control
System.

n 6: BEDIENING
Hier vindt u gegevens over bedieningselementen en de
gebruikstoepassingen.

n 7: TRANSPORT
In hoofdstuk 7 vindt u de maten en gewichten van de machine.

n 8: WAT TE DOEN ALS... ...
Hier vindt u aanwijzingen om oorzaken van storingen te her-
kennen en met de oplossing ervan te beginnen.

n 9: UITRUSTINGSWERKZAAMHEDEN
In hoofdstuk 9 vindt u eventuele informatie over optionele uit-
rustingsstukken.

n 10: BIJLAGE
Hier vindt u een trefwoordenregister (index) en extra infor-
matie, bijvoorbeeld over de magneetinstallatie.

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH

Welke documenten horen bij de
machine?

Hoe is de handleiding ingedeeld?

Zo kunt u ons bereiken

Aanvullende aanwijzingen
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Hebbelstraße 30

D-94315 Straubing

Telefoon: +49 9421 540-0

Internet: http://www.sennebogen.de

Fax klantenservice: +49 9421 540279

Fax onderdelenmagazijn: +49 9421 40811

Technische documentatie:

E-mail: doku@sennebogen.de

Fax: +49 9421 540380

De adressen van de verkoop- en servicepartners
van SENNEBOGEN kunt u op internet via onze
homepage opvragen.

De vooruitstrevende techniek en het hoge kwaliteitsniveau van
onze machines zijn gewaarborgd door een voortdurende verdere
ontwikkeling. Hierdoor kunnen eventueel verschillen ontstaan
tussen deze handleiding en de machine. Ook vergissingen kunnen
wij niet uitsluiten. Wij vragen er uw begrip voor dat er geen juridi-
sche aanspraken kunnen worden ontleend aan de gegevens,
afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding.

Actualiteit bij het ter perse gaan

Aanvullende aanwijzingen
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1 Veiligheid
1.1 Algemeen

De machine is gebouwd volgens de huidige stand van de techniek.
Desondanks kan bij gebruik gevaar ontstaan voor personen,
machine en andere zaken, als

n de machine niet in overeenstemming met het gebruiksdoel
wordt gebruikt;

n de machine door ondeskundig personeel wordt bediend of
onderhouden;

n de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd;
n de machine gebreken vertoont;
n de gemonteerde uitrustingsstukken niet voldoen aan de gel-

dende veiligheidsvoorschriften;
n de gemonteerde uitrustingsstukken gebreken vertonen.

Bovendien gelden naast de veiligheidsaanwijzingen in deze hand-
leiding ook nationale en internationale voorschriften.

In de Bondsrepubliek Duitsland bijvoorbeeld:

n Lier-, hijs- en trekwerktuigen (BGV D8)
n Kranen (BGV D6)
n Testen van kranen (BGG 905)
n EG-machinerichtlijn 2006/42/EG
n EMC-richtlijn 2004/108/EG
n Elektrische uitrusting van machines (EN 60204-1)
n Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen

en hun componenten - Hydrauliek (EN 982)
n Grondverzetmachines - Veiligheid (EN 474-1/-5)
n Veiligheid van machines (DIN EN 12100-1 en DIN EN 12100-2)
n "Outdoor"-richtlijn 2000/14/EG en 2005/88/EG

Indien de nationale voorschriften in het land van
exploitatie afwijken van onze aanbevelingen, volg
dan de voorschriften waarin de strengste eisen
worden gesteld.

1.2 Bedoeld gebruik
Het gebruiksdoel van de machine omvat uitsluitend het hijsen, ver-
plaatsen en opladen van lasten.

Toegestane uitrustingsstukken zijn:

n Grijper
n Magneetinstallaties.

In speciale gevallen ook:

n Schrootschaar
n Sloophamer

Veiligheid
Bedoeld gebruik 
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n Betonvergruizer.
n Lasthaak

De werkgereedschappen moeten conform de bedoeling worden
gebruikt.

Aanhanger:

De machine is geschikt om een aanhanger te
trekken, maar u moet wel op het totale gewicht van
de combinatie letten en, indien nodig, de klanten-
service van SENNEBOGEN om advies vragen.

Lasthaak:

Bij werkzaamheden met een lasthaak is de
machine conform DIN EN 474-5 een graafmachine
in hijswerktuigtoestand. Hiervoor moet de machine
zijn uitgerust met een lastmomentbeveiligingssys-
teem, dat bij overbelasting wordt uitgeschakeld.

De hefcilinders moeten voorzien zijn van slang-
breukventielen. Controleer voor de hijswerkzaam-
heden de uitrusting van uw machine en raadpleeg
indien nodig de klantenservice van SENNE-
BOGEN.

In de bijlage vindt u een overzicht van alle uitrustingsstukken die
momenteel leverbaar zijn, inclusief de machinetypen waarop ze
kunnen worden aangebracht.

WAARSCHUWING!
Niet ieder uitrustingsstuk is geschikt voor elk
machinetype. Er mogen uitsluitend uitrustings-
stukken (met een constructie en afmetingen)
worden gemonteerd, die voor het desbetreffende
machinetype zijn goedgekeurd.

Bij montage van andere, niet genoemde uitrus-
tingsstukken is uitsluitend de gebruiker/exploitant
aansprakelijk.

Neem de gegevens over het vermogen van de
machine in acht. De maximale hijslasten mogen in
geen geval overschreden worden.

Een ander of verder strekkend gebruik geldt als
niet in overeenstemming met het gebruiksdoel en
kan leiden tot gevaar voor mens en machine.

Uitrustingsstukken

Veiligheid
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De werkplek van de machinist is in de cabine van de machine.

De machine is ontwikkeld voor veeleisende werkzaamheden.

Personen die aan of met de machine werken, dienen daartoe
opgeleid of geïnstrueerd te zijn. Inbedrijfstelling, onderhoud, trans-
port en montage/demontage mogen alleen door opgeleid vakper-
soneel worden uitgevoerd.

1.3 Te voorzien foutief gebruik
Als te voorzien foutief gebruik wordt met name bedoeld:

n Overschrijden van het toelaatbare draagvermogen.
n Gebruik van onderdelen van derden.
n Gebruik onder ontoelaatbare omgevingscondities.
n Foutieve bediening door niet-opgeleid en niet-geïnstrueerd per-

soneel.
n Onvoldoende uitrusting voor de toepassing (bijvoorbeeld

bescherming van de cabine met een beschermrooster tegen
vallende voorwerpen).

n Werken op een onvoldoende stabiele ondergrond.
n Veronachtzaming van de noodzakelijke controle- en onder-

houdswerkzaamheden.
n Het niet neerzetten van een aangeslagen last of een giek

nadat de machine is uitgeschakeld (bijvoorbeeld bij onder-
houdswerkzaamheden 's nachts).

n Het starten en gebruiken van de machine buiten de aange-
geven start- en gebruikstemperatuur.

n Een onvoldoende voorwarm- en warmloopfase.
n Het gedurende langere tijd werken in noodbedrijf enz.
n Hijswerkzaamheden zonder lastmomentbeveiligingssysteem.
n Enz.

1.4 Verkeerd gebruik
Als gebruik dat niet in overeenstemming is met het bedoelde
gebruik (misbruik) geldt in het bijzonder:

n het hijsen, verplaatsen en vervoeren van personen
n de scheve reeptrek van lasten
n het trekken van lasten
n het slepen van lasten
n het lostrekken van lasten die vastzitten
n het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.
n het overschrijden van het toelaatbare draagvermogen
n montage/gebruik van niet goedgekeurde/toegestane uitrus-

tingsstukken
n werken onder of in de directe omgeving van stroomvoerende

bovengrondse kabels

Werkplek

Doelgroep
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n niet correct gebruik van werkgereedschappen
n het stoten van bevestigde last of machine tegen hindernissen.

WAARSCHUWING!
Bij verkeerd gebruik vervalt elke aansprakelijkheid
van de fabrikant! Het risico is uitsluitend voor de
gebruiker.

1.5 Restrisico’s
De veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding zijn bedoeld als lei-
draad voor gekwalificeerde kraanbestuurders om op een veilige
manier met de machine te werken. SENNEBOGEN kan echter niet
met alle situaties rekening houden die in de praktijk een risico
vormen.

Derhalve kunnen de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
op de machine en in dit handboek niet allesomvattend zijn. Exploi-
tant en kraanbestuurder blijven voor de veiligheid verantwoordelijk.

Met waarschuwings- en instructieplaatjes die op de machine zijn
aangebracht, wordt nog eens extra gewezen op restrisico's.

1.6 Machinelabels
1.6.1 Algemeen

Op de machine zijn speciale waarschuwings- en instructieplaatjes
aangebracht.

n Plaatjes niet verwijderen.
n Let erop dat alle plaatjes onbeschadigd en leesbaar zijn.
n Plaatjes indien nodig met water en zeep reinigen, niet met

brandstof of oplosmiddelen.
n Beschadigde, bekraste of onleesbare plaatjes vervangen.

Plaatjes zijn bij SENNEBOGEN verkrijgbaar (zie
catalogus reserveonderdelen).

Veiligheid
Machinelabels > Algemeen
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1.6.2 Typeplaatje VS
1 Machinetype
2 Machinenummer (fabrieksnummer)

1.6.3 Typeplaatje zonder CE
1 Machinetype
2 Machinenummer (fabrieksnummer)
3 Vermogensspecificatie van de motor (in kW)
3 Bouwjaar
5* Werkelijk - toegestaan totaalgewicht van de machine
6* Werkelijk - toegestaan gewicht op de vooras
7* Werkelijk - toegestaan gewicht op de achteras

* De gegevens voor nr. 5, 6 en 7 zijn niet altijd in
het typeplaatje gegraveerd.

1.6.4 Typeplaatje met CE
1 Machinetype
2 Machinenummer (fabrieksnummer)
3 Vermogensspecificatie van de motor (in kW)
3 Bouwjaar
5* Werkelijk - toegestaan totaalgewicht van de machine
6* Werkelijk - toegestaan gewicht op de vooras
7* Werkelijk - toegestaan gewicht op de achteras

* De gegevens voor nr. 5, 6 en 7 zijn niet altijd in
het typeplaatje gegraveerd.

1.6.5 Waarschuwings- en instructieplaatjes

Het overzicht en de beschrijvingen van de waar-
schuwings- en instructieplaatjes op de machine
zijn vermeld in de bijlage van de handleiding.

Veiligheid
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1.7 Plichten van de exploitant

WAARSCHUWING!
De exploitant is verplicht om bij het gebruik
van gevaarlijke machines of stoffen een gebrui-
kershandleiding samen te stellen.
De benodigde informatie treft u aan in

– de EG-richtlijnen voor werkveiligheid
– de nationale ARBO-wetgeving
– Ongevalpreventievoorschriften
– de aanwezige gebruikshandleidingen

Deskundige controle, vereist voor kraan- en graafwerkzaam-
heden
De machine dient aan een nauwkeurige specialistische controle
onderworpen te worden,

n vóór de eerste inbedrijfstelling en na fundamentele wijzigingen
vóór de hernieuwde inbedrijfstelling

n ten minste één keer per jaar
n tussentijds al naar gelang de gebruiks- en bedrijfsomstandig-

heden.

Als deskundig geldt in dit verband iemand die

n op basis van zijn beroepsopleiding en
n door speciale instructies van de firma SENNEBOGEN

een grondige kennis van deze machine en de daarvoor geldende
voorschriften en richtlijnen heeft verworven en de veilige werking
en toestand van de machine kan beoordelen.

Deskundige controle, alleen vereist voor kraangebruik
De volgende kranen moeten om de 4 jaar door een deskundige
gecontroleerd worden:

n mechanisch aangedreven mobiele kranen
n aangebouwde vrachtwagenkranen

De specialistische controle moet in het 13e gebruiksjaar worden
uitgevoerd en daarna ieder jaar.

De bij de periodieke controle geconstateerde gebreken moeten in
relatie tot hun veiligheidstechnische betekenis binnen een redelijke
termijn hersteld worden.

De machine mag alleen door gekwalificeerd personeel worden
bediend en onderhouden.

n Uitsluitend opgeleid en geïnstrueerd personeel inzetten.
n Verantwoordelijkheden voor bediening en onderhoud vast-

leggen.
n Let op de wettelijk toegestane minimumleeftijd.

Gebruiksaanwijzingen

Periodieke keuringen

Selectie en kwalificatie van het per-
soneel

Veiligheid
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VOORZICHTIG!
– Personeel in opleiding dient bij werkzaam-

heden aan de machine voortdurend onder toe-
zicht te staan van een ervaren vakman.

– Werkzaamheden aan de elektrische uitrus-
tingen van de machine mogen uitsluitend
worden verricht door een elektromonteur.

– Werkzaamheden aan rijwerk, rem- en stuurin-
richting mogen alleen worden verricht door
hiervoor opgeleid personeel!

– Werkzaamheden aan de hydraulische inrich-
tingen mogen alleen worden verricht door per-
soneel met speciale kennis van en ervaring
met hydraulische systemen!

– Werkzaamheden aan de hydropneumatische
inrichtingen mogen alleen worden verricht door
personeel met speciale kennis van en ervaring
met hydropneumatische en hydraulische sys-
temen.

De ondernemer dient voortdurend te letten op de algehele techni-
sche toestand van de machine (uiterlijk zichtbare gebreken en
schade evenals verandering van het gedrag tijdens het bedrijf).

machineniet in bedrijf nemen wanneer er gebreken worden vastge-
steld.

Voorgeschreven termijnen voor periodieke inspecties aanhouden.

Alle schades en voorvallen dienen geregistreerd en opgeslagen te
worden.

Omwille van de veiligheid is het ombouwen of wijzigen van de
machine niet toegestaan.

Dit geldt ook voor inbouw en instelling van veiligheidsinrichtingen
en -ventielen en voor het lassen aan dragende delen.

Originele onderdelen en toebehoren van SENNEBOGEN dienen
voor de veiligheid van het personeel. Onderdelen en uitrustingen
van andere fabrikanten zijn niet door SENNEBOGEN getest en zijn
daarom ook niet toegestaan. Het gebruik van andere constructie-
onderdelen kan de eigenschappen van de machine veranderen en
daardoor de veiligheid in gevaar brengen.

Als er andere constructieonderdelen gebruikt worden, vervalt elke
aansprakelijkheid van SENNEBOGEN voor de daaruit voortvloei-
ende gevolgen.

n De bedrijfsveiligheid van de machine is alleen gewaarborgd bij
gebruik in overeenstemming met het gebruiksdoel volgens
deze handleiding.

n De vermelde gegevens over het vermogen niet overschrijden.

Technische toestand van de
machine

Eigenmachtige ombouw en fabri-
cage van reservedelen

Niet-toegestane werkmethodes

Veiligheid
Plichten van de exploitant 
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n De in de handleiding vermelde gegevens over het vermogen
niet overschrijden.

n Indien het gevaar bestaat dat zware voorwerpen omlaag
kunnen vallen, mag de machine alleen worden gebruikt als de
bestuurdersplaats met een beschermdak (FOPS) is beveiligd.
Het beschermdak is als optie bij SENNEBOGEN verkrijgbaar.

De exploitant van de machine moet controleren of er speciale
gevaren aanwezig zijn bij het gebruik van de machine, bijv. door
giftige gassen, soort ondergrond etc., en adequate maatregelen
nemen om de gevaren te voorkomen of te beperken.

Let op het volgende, als de machine in het buitenland wordt
gebruikt:

n Neem de veiligheidsbepalingen van het desbetreffende land in
acht.

n Zorg dat het bedienend personeel over de vereiste kwalificaties
beschikt voor de geplande werkzaamheden.

n Zorg dat de inhoud van deze handleiding gelezen en volledig
begrepen wordt. Indien nodig, is bij SENNEBOGEN een
instructie in de desbetreffende officiële taal te verkrijgen.

Voor het veilige gebruik van de machine is de maximaal toege-
stane bodemdruk van de ondergrond maatgevend. Bij de inzet-
planning moet rekening worden gehouden met de richtwaarden
van de onderstaande tabel.

WAARSCHUWING!
Wanneer gegronde twijfel betreffende de draag-
kracht van de bodem op de standplaats bestaat,
dient vóór het inzetten van de machine een
bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Controleren op verborgen gebreken in de bodem,
zoals bijvoorbeeld smeltend ijs of onderspoeling.

Bodemsoort Toegestane
bodemdruk in
[kg/cm2]

A) Opgebrachte niet kunstmatig verdichte
bodem

0 - 1

B) Natuurlijke, klaarblijkelijk onaangetaste bodem

1) Modder, turf, veenaarde, teelaarde 0

2) Niet-zware, voldoende verdichte bodem

- Fijn tot middelgrof zand 1,5

- Grofzand tot kiezel 2,0

Speciale gevaren

Gebruik in het buitenland

Toegestane bodemdruk

Veiligheid
Plichten van de exploitant 
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Bodemsoort Toegestane
bodemdruk in
[kg/cm2]

3) Verdichte bodem

- brijachtig 0

- zacht 0,4

- stevig 1,0

- halfvast 2,0

- hard 4,0

4) Rots niet-verweerd, met weinig spleetvor-
ming en in gunstige lagen

15 - 30

C) Kunstmatig verdichte bodem

1) Asfalt 5 - 15

2) Beton

- Betongroep I 50 - 250

- Betongroep II 350 - 550

De machine moet op een voldoende veilige afstand van taluds en
afgravingen worden opgesteld/gebruikt. De afstand is afhankelijk
van de bodemsoort.

GEVAAR!
Vuistregel:

– Bij natuurlijke (of niet-rulle) bodems moet de
veiligheidsafstand (A) gelijk zijn aan kuildiepte
(B), greppelhoek a < 45°

– Bij opgehoogde bodem (of rulle bodem) moet
de veiligheidsafstand (A) 2 maal zo groot zijn
als de kuildiepte (B), greppelhoek < 30°

Als de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dat
gevaar opleveren voor zowel personen als voor het milieu en de
machine, en vervalt elke aanspraak op schadevergoeding.

Op de machine zijn plaatsen voor brandblusapparaten en verband-
trommels aanwezig. De ondernemer is verplicht de machine
daarmee uit te rusten. Brandblusser en verbandtrommel eventueel
bij SENNEBOGEN bestellen.

Taluds en afgravingen

Gevaren bij het niet opvolgen van
de veiligheidsaanwijzingen

Brandblusapparaat en verband-
doos

Veiligheid
Plichten van de exploitant 
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De garantiebepalingen van SENNEBOGEN Maschinenfabrik
GmbH vindt u overzichtelijk terug in het garantieboek.

1.8 Hulp- en bedrijfsmiddelen
1.8.1 SENNEBOGEN CONTROL-systeem (SENCON)

AANWIJZING!
De actuele bedrijfstoestand van de machine wordt
door sensoren bewaakt en aan SENCON doorge-
geven. De meetresultaten worden in het SENCON-
diagnosesysteem geanalyseerd en automatisch of
door het indrukken van een toets op het apparaat
weergegeven. Bij onregelmatigheden van de
machine worden de controle- en waarschuwings-
lampjes geactiveerd.

Kleine storingen (verstopt luchtfilter, lege brand-
stoftank e.d.) dient u zelf te verhelpen.

Laat grotere storingen die u zelf niet kunt oplossen
door de klantenservice van SENNEBOGEN ver-
helpen.

Garantiebepalingen

Veiligheid
Hulp- en bedrijfsmiddelen > SENNEBOGEN CONTROL-systeem (SENCON)
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VOORZICHTIG!
Het SENNEBOGEN CONTROL-systeem mag
nooit worden schoongemaakt met reinigingsmid-
delen die alcohol of oplosmiddelen bevatten.
Anders zal het kunststofoppervlak beschadigd
raken.

1.8.2 Oliën en smeermiddelen

AANWIJZING!
Gebruik alleen olie en smeermiddelen die door
SENNEBOGEN zijn vrijgegeven. Deze zijn in de
SMEERMIDDELENTABEL opgenomen. De omge-
vingstemperatuur voor het gebruik van de machine
mag tussen de –20 °C en 50 °C liggen.

Als de temperatuur op de werklocatie buiten dit
gebied ligt, dient u voor de inbedrijfstelling te over-
leggen met de SENNEBOGEN-servicepartner.

SENNEBOGEN CONTROL-systeem

Veiligheid
Hulp- en bedrijfsmiddelen > Oliën en smeermiddelen
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WAARSCHUWING!
Het mengen van oliën, smeermiddelen of bedrijfs-
stoffen van verschillende typen is niet toegestaan!

Door het bijvullen of mengen van oliën, smeermid-
delen of bedrijfsstoffen (bijvoorbeeld hydrauliek-
olie, transmissieolie, motorolie, koelmiddel, enzo-
voort) van verschillende types, kunnen er,
bijvoorbeeld vanwege chemische reacties, bescha-
digingen aan machinecomponenten ontstaan. Als
gevolg daarvan kan zeer ernstige materiële
schade of letsel ontstaan.

Gebruik uitsluitend de door SENNEBOGEN vrijge-
geven oliën, smeermiddelen en bedrijfsstoffen.
Meng alleen oliën, smeermiddelen en bedrijfs-
stoffen van gelijk type of identieke samenstelling
(met dezelfde specificatie) van dezelfde fabrikant!

Als u regelmatig een olieanalyse laat uitvoeren, kunt u onnodige
kosten voorkomen. Met een serie tests wordt het volgende
bepaald:

n Toestand van de olie
n Hoeveelheid metaaldeeltjes in het monster
n Slijtagesnelheid van onderdelen

Aanbevolen voor hydraulisch systeem.

U kunt meer informatie krijgen via de SENNE-
BOGEN-servicepartner.

1.8.3 Dieselbrandstof
De dieselbrandstof waarmee de machines door SENNEBOGEN af
fabriek worden geleverd, voldoet aan EN 590 met een zwavelge-
halte van <10 mg/kg.

AANWIJZING!
Voor motoren met emissiegrenswaarden volgens
US EPA Tier 4i/EU fase IIIb en US EPA Tier 4f/EU
fase IV is het gebruik van zwavelvrije brandstof
conform EN 590 of ASTM D975 S15 verplicht.

Als deze eis van toepassing is op de dieselbrand-
stof voor de aanwezige dieselmotor, dan staat dit
ook op een sticker onder de vulopening van de
dieseltank vermeld.

Olieanalyse

Veiligheid
Hulp- en bedrijfsmiddelen > Dieselbrandstof
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VOORZICHTIG!
Een hoger zwavelgehalte dan 15 mg/kg kan leiden
tot ernstige schade aan de motor en het nabehan-
delingssysteem voor uitlaatgassen.

Daardoor kan de geldigheid van de emmissiecerti-
ficering van de dieselmotor vervallen, met juridi-
sche gevolgen voor de ondernemer.

Neem de aanwijzingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant in acht.

AANWIJZING!
Voor motoren met emissiegrenswaarden EU
niveau II of III A en US EPA Tier 2 of 3 is het
gebruik van brandstof met een hoger zwavelge-
halte dan 15mg/kg onder bepaalde voorwaarden
toegestaan.

Dit vereist echter het gebruik van motorolie met
speciale eigenschappen voor deze verplichting. De
motorolie waarmee de machines door SENNE-
BOGEN af fabriek worden geleverd, is niet
geschikt voor dit gebruik en moet worden ver-
vangen.

Neem de aanwijzingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant in acht.

1.8.4 Motorolie
De motorolie waarmee de machine door SENNEBOGEN af fabriek
worden geleverd, is bedoeld voor zwavelvrije dieselbrandstof met
een zwavelgehalte van <15 mg/kg.

AANWIJZING!
Voor motoren met emissiegrenswaarden volgens
US EPA Tier 4i/EU fase IIIb en US EPA Tier 4f/EU
fase IV is het gebruik van asarme motorolie con-
form de specificatie ACEA E9-08 of API CJ-4 ver-
plicht.

Veiligheid
Hulp- en bedrijfsmiddelen > Motorolie
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Neem de aanwijzingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant in acht.

VOORZICHTIG!
Het gebruik van motorolie met een andere specifi-
catie dan ACEA E9-08 of API CJ-4 leidt bij
motoren met emissiegrenswaarden volgens US
EPA Tier 4i/EU fase IIIb en US EPA Tier 4f/EU fase
IV tot schade aan het nabehandelingssysteem
voor uitlaatgassen. Daardoor kan de geldigheid
van de emmissiecertificering van de dieselmotor
vervallen, met juridische gevolgen voor de onder-
nemer.

AANWIJZING!
Voor motoren met emissiegrenswaarden EU
niveau II of IIIa en US EPA Tier 2 of 3 is het
gebruik van motorolie met een andere specificatie
dan ACEA E9-08 of API CJ-4 toegestaan.

Neem de aanwijzingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant in acht.

1.8.5 Koelvloeistof

WAARSCHUWING!
Het mengen van koelmiddelen en het toevoegen
van afdichtingsadditieven voor koelsystemen of
antivriesmiddelen die afdichtingsadditieven
bevatten, is niet toegestaan.

Door het vullen of mengen van verschillende koel-
middelen of koelmiddeladditieven kunnen bijvoor-
beeld door slibvorming of gelvorming van het koel-
middel verstoppingen van de radiateur
(afzettingen) ontstaan en daardoor oververhitting
van de motor of uitval van het koelsysteem en
daaraan verbonden motorschade.

Algemeen

Veiligheid
Hulp- en bedrijfsmiddelen > Koelvloeistof
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AANWIJZING!
Let op de koelmiddelsticker in de omgeving van de
koeler.

Neem de gebruikshandleiding van de motorfabri-
kant in acht of neem voor inbedrijfstelling contact
op met de SENNEBOGEN-klantenservice wanneer
de omgevingstemperatuur op de werklocatie onder
-36 °C/-34 °F ligt.

AANWIJZING!
Als het koelmiddelsysteem slechts met kleine hoe-
veelheden (maximaal 5 l/1,3 gal.) bijgevuld moet
worden en er geen geschikte koelmiddel beschik-
baar is, dan kan de ontbrekende hoeveelheid tus-
sentijds met schoon water worden aangevuld.

Het wordt aangeraden de concentratie in ieder
geval bij de volgende gelegenheid te controleren,
echter voor het bereiken van de vriestempera-
turen. Zo nodig moet een geschikte koelmiddel
worden bijgevuld, om de vereiste vorstbescher-
ming te garanderen.

De koelmiddel is niet alleen noodzakelijk om de
vorstbescherming te garanderen, maar zorgt
tevens in belangrijke mate voor bescherming tegen
corrosie. Ook daarom dient de concentratie regel-
matig te worden gecontroleerd en zo nodig te
worden ingesteld.

VOORZICHTIG!
Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op. Zij zijn van belang voor
de bedrijfsveiligheid van de machine.

AANWIJZING!
– SENNEBOGEN raadt gedestilleerd water aan

als beste variant. In uitzonderlijke gevallen kunt
u schoon, neutraal, gefilterd niet al te hard,
vers water gebruiken.

– Neem ook de informatie van de motorfabrikant
in acht!

– Geen mijnwater, industrieel afvalwater, zout
water, zeewater of regenwater gebruiken.

– Steeds een mengsel van water en koelmiddel
toevoegen. Let op de juiste mengverhouding.
Voor het vullen eerst mengen!

Water

Veiligheid
Hulp- en bedrijfsmiddelen > Koelvloeistof
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Zorg dat het water aan de volgende eigenschappen voldoet:

pH-waarde 7 - 8

Chloridegehalte max. 40 ppm

Sulfaatgehalte max. 100 ppm

Waterhardheid 3-12 °dH (graden Duitse hardheid)

Ca + Mg max. 70 ppm

AANWIJZING!
De aanbevolen mengverhouding (zie opgave van
de fabrikant) in acht nemen. Een te hoge koelmid-
delconcentratie leidt tot een verslechtering van de
koel- en vorstbeschermingseigenschappen.

VOORZICHTIG!
Neem de voorschriften van de koelmiddelfabrikant
in acht.

WAARSCHUWING!
Nooit koelvloeistof bijvullen in een hete motor. Dit
leidt tot motorschade. Motor eerst laten afkoelen.

Neem de toepassingsvoorschriften/gebruiksaanwij-
zing van de koelmiddelfabrikant in acht, met het
oog op mogelijke schadelijke gevolgen voor de
gezondheid respectievelijk milieurisico’s.

WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar!

Let op het het aftappen van hete koelvloeistof!
Motor eerst laten afkoelen. Koelvloeistof bij het
aftappen opvangen en volgens de voorschriften
afvoeren.

– Voor het vullen dient het koelsysteem volledig
te worden geleegd.

– Het koelsysteem met schoon water meerdere
malen doorspoelen totdat geen bezinksel meer
word aangetroffen.

– Het koelsysteem vullen en na een korte wacht-
periode het niveau controleren.

– Motor starten en koelmiddelniveau controleren

Koelmiddel verversen

Veiligheid
Hulp- en bedrijfsmiddelen > Koelvloeistof
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VOORZICHTIG!
Het juiste koelmiddelpeil moet eventueel meerdere
keren worden gecontroleerd.

Wanneer bij periodieke controle van het koelmid-
delniveau de volgende omstandigheden worden
vastgesteld, bijvoorbeeld:

– binnendringen van smeerolie,
– opvallende vertroebeling door roestdeeltjes of

andere zevende deeltjes,

dan moet de koelvloeistof, zoals hiervoor
beschreven, worden ververst.

Instructies voor het verversen van de koelvloeistof en de verver-
singsintervallen vindt u in de gebruikshandleiding van de motorfa-
brikant.

1.8.6 Brandstof (niet bij elektromotor)
Tank met dieselbrandstof van vereiste kwaliteit bijvullen. Zuivere
brandstof is van essentieel belang voor een storingsvrije loop van
de dieselmotor.

Aanwijzingen voor kwaliteit en brandstofkeuze:

Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op.

1.9 Veiligheidsinstructies
1.9.1 Algemeen

De gevarenzone is de omgeving van de machine, waarin personen
bereikt kunnen worden door:

n bewegingen van de machine tijdens bedrijf
n werkinrichtingen en hun uitrustingsstukken
n lading die uitzwenkt of valt
n vallende werkinrichtingen.

Verversingsintervallen

Gevarenzone

Veiligheid
Veiligheidsinstructies > Algemeen

23.01.2018 818E-821E Overslagmachine 33



GEVAAR!
In de gevarenzone mogen zich geen personen
bevinden! De machinist moet bij gevaar alle aan-
wezige personen een waarschuwingsteken geven.
Als personen ondanks waarschuwingen de geva-
renzone niet verlaten, moeten de werkzaamheden
worden gestopt.

Om het risico van beknellingen door vaste onderdelen als con-
structies, sloopobjecten, stellages of andere machines te ver-
mijden, dient er een voldoende veilige afstand te worden aange-
houden (minimaal 500 mm). Als het niet mogelijk is de
veiligheidsafstand aan te houden, dient de zone tussen de vaste
onderdelen en het werkbereik van de machine te worden afgezet.

De machinist dient gedirigeerd te worden als hij slechts een
beperkt zicht heeft op zijn rijtraject of werkgebied.

Het bedienend personeel dient tijdens werkzaamheden bij de
machine een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen conform
de nationale voorschriften (bijv. veiligheidshelm, gehoorbescher-
ming, veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen).

Op de bovenwagen zijn ringbouten als veiligheidsogen gemon-
teerd. De veiligheidsogen dienen voor het inhangen van een veilig-
heidsgordel om personen te beschermen tegen het van de
machine vallen. Bij een werkhoogte vanaf 2,00 m adviseert SEN-
NEBOGEN een valbeveiliging aan te brengen. Bij een werkhoogte
vanaf 3,00 m is het aanbrengen van een valbeveiliging wettelijk
voorgeschreven. Inhangogen zijn gemarkeerd.

Zie Ä Hoofdstuk 1.9.2 “Persoonlijke veiligheidsuitrusting”
op pagina 38.

Tijdens gebruik dienen de behuizingen, afdekkingen, cabinedeuren
en -ramen gesloten te blijven om geluidshinder te beperken (voor
zover dit niet in strijd is met de veiligheidseisen). Bedieningsele-
menten dienen soepel bediend te worden.

Continu geluidsdrukniveau (LpA) van de machine - gemeten op de
bestuurderszitplaats bij gesloten cabine - minder dan 80 dB. Het
dragen van gehoorbescherming is dan ook niet verplicht. De
meting wordt verricht conform richtlijn 2000/14/EG.

Indien het continue geluidsdrukniveau (LpA) van
de machine - gemeten op de bestuurderszitplaats
bij gesloten cabine - tussen 80 en 85 dB ligt:

– Waarschuwingsmelding in de cabine (weer-
gave van de dB-waarde)

– Gehoorbescherming in de cabine gereed voor
gebruik

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Geluidsreductie

Geluidsemissies

Veiligheid
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De kraanbestuurder is beschermd tegen mechanische trillingen
door een op zijn gewicht instelbare trillingsgedempte stoel. De rug-
leuning en de zithoogte van de stoel zijn verstelbaar. Voor iedere
bestuurder kan de optimale werkpositie individueel ingesteld
worden. De waarden voor het optreden van trillingen door armen
en handen (2,5 m/s²) en door het gehele lichaam (0,5 m/s²) worden
niet overschreden.

Storingen of beschadigingen onmiddellijk melden aan de persoon
die hiermee is belast!

Beveilig de machine tegen misbruik of abusievelijk gebruik.

Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel
worden uitgevoerd.

De machine mag alleen door gekwalificeerd personeel worden
bediend en onderhouden.

Grondverzetmachines mogen alleen zelfstandig worden bediend
en onderhouden door personen, die

n 18 jaar of ouder zijn;
n geestelijk en lichamelijk geschikt zijn,
n voor het bedienen of onderhouden van de grondverzetmachine

zijn opgeleid en hun geschiktheid hiertoe tegenover de onder-
nemer hebben aangetoond, en van wie

n verwacht mag worden dat zij de hun opgedragen taken naar
behoren zullen vervullen.

Zij moeten door de ondernemer zijn aangewezen voor het
bedienen en onderhouden van de grondverzetmachine.

Als de machines in gesloten ruimtes worden gebruikt, moeten deze
ruimtes voldoende worden geventileerd en moeten de speciale
voorschriften worden opgevolgd.

Trillingen

Storingen

Kwalificatie van het personeel

Ondergrondse werkzaamheden en
werkzaamheden in gesloten
ruimtes

Veiligheid
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n Machine uitsluitend op een stevige, vlakke ondergrond
plaatsen.

n Indien nodig, ondergrond stabiliseren.
n Neem voorzichtigheid in acht bij randen van bouwputten,

taluds, gewelven enzovoort.
n Afstempelingen eveneens op een stevige, vlakke ondergrond

plaatsen.
n Met extra ballast: Bovenwagen alleen bij ondersteunde

machine draaien!
n Windsnelheden in acht nemen!
n De machine is het minst stabiel wanneer de werkuitrusting

dwars op de rijrichting staat.
n De stabielste stand is de diagonale positie van de werkuitrus-

ting (zie de afbeelding).

GEVAAR!
Er mogen geen handelingen worden verricht die
de stabiele stand van de machine in gevaar
brengen!

– Bij omhoog gebrachte cabine en tijdens het
werken met een last op grote hoogte vermin-
dert de stabiele stand.

– Bij zijwaarts uitzwenken van de last rekening
houden met een minder stabiele stand.

– Snelle bewegingen kunnen tot een verminde-
ring van de stabiliteit of een ongecontroleerde
beweging van de last leiden.

n Vóór aanvang van de werkzaamheden! De kabels op de bouw-
plaats onder toezicht duidelijk markeren.

n Bovengrondse leidingen in principe als stroomvoerend
beschouwen.

n Machine zodanig manoeuvreren dat er geen onderdelen van
de machine of een bevestigde last in de gevarenzone komt.

n Veilige afstand tot bovengrondse kabels aanhouden. Als de
nationale voorschriften geen andere waarden voorschrijven,
moeten minimaal de volgende afstanden worden aange-
houden:

Nominale spanning (volt) Veilige afstand (meter)
t/m 1000 V 1,00

meer dan 1000 V t/m 110 kV 3,00

Stabiliteit

Werkzaamheden in de nabijheid
van elektrische leidingen

Veiligheid
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Nominale spanning (volt) Veilige afstand (meter)
van 110 kV tot 220 kV 4,00

meer dan 220 kV t/m 380 kV 5,00

onbekend 5,00

n Assistent inzetten voor het aanhouden van een veilige afstand.
n De op de machine aangebrachte isolerende elementen,

beschermkooien of afstandswaarschuwingsinrichtingen ver-
vangen niet de aangegeven minimumafstanden.

n Bij wind kunnen zowel bovengrondse kabels als werkinrich-
tingen uitzwenken en daardoor de afstand verkleinen.

Bij kortsluiting gelden de volgende gedragsregels:

n Cabine niet verlaten.
n Waarschuw omstanders niet naderbij te komen of de machine

aan te raken.
n Indien mogelijk de werkinrichtingen of de gehele machine

buiten de gevarenzone brengen.
n De stroom laten uitschakelen.
n Verlaat de machine pas nadat de spanning op de geraakte of

beschadigde leiding is uitgeschakeld.

GEVAAR!
Als u de machine in een noodgeval moet verlaten,
bijvoorbeeld bij brand, niet gelijktijdig machine en
grond aanraken. Spring met de voeten tegen
elkaar van de machine.

In principe bieden cabines van bouwmachines een goede beveili-
ging tegen blikseminslag. De bliksem wordt via de cabine naar de
aarde afgevoerd.

GEVAAR!
– Raak tijdens onweer geen metalen delen aan

die rechtstreeks met de carrosserie in verbin-
ding staan.

– Het met de bliksem gepaard gaande sterke
elektromagnetische veld kan elektronische
onderdelen beïnvloeden en in bepaalde situ-
aties leiden tot storingen of totale uitval. Con-
troleer voor hernieuwde inbedrijfstelling of de
bedienings- en veiligheidselementen van de
machine correct functioneren.

– Door de enorme warmteontwikkeling kan aan-
zienlijke schade aan de banden (indien aan-
wezig) ontstaan.

Stroomovergang

Blikseminslag
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Vóór de hernieuwde inbedrijfstelling van de machine alle afzonder-
lijke onderdelen op beschadigingen en goede werking controleren.

1.9.2 Persoonlijke veiligheidsuitrusting
Het personeel moet gedurende de verschillende werkzaamheden
aan en met de machine persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen, die in de individuele secties van deze handleiding afzon-
derlijk worden vermeld.

Hierna worden de persoonlijke beschermingsmiddelen toegelicht:

Beschermende werkkleding
Beschermende werkkleding is strakke werkkleding met lage trek-
sterkte, met strakke mouwen en zonder uitstekende onderdelen.

Veiligheidsharnas
Het veiligheidsharnas verkleint de kans op letsel bij het vallen
vanaf grote hoogtes.

Gehoorbescherming
Gehoorbescherming dient ter bescherming tegen gehoorschade
door blootstelling aan lawaai.

Industriële veiligheidshelm
Industriële veiligheidshelmen beschermen het hoofd tegen val-
lende objecten, pendelende ladingen en het stoten tegen vast zit-
tende objecten.

Veiligheidsbril
De veiligheidsbril dient ter bescherming van de ogen tegen rond-
vliegende deeltjes en spetters van vloeistoffen.
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Veiligheidshandschoenen
Veiligheidshandschoenen dienen ter bescherming van de handen
tegen wrijving, schaafwonden, steekwonden of diepere verwon-
dingen, alsmede voor contact met hete oppervlakken.

veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen beschermen de voeten tegen kneuzingen,
vallende onderdelen en uitglijden op gladde oppervlakken.

Op de bovenwagen zijn bevestigingsogen gemonteerd.

De bevestigingsogen dienen voor het bevestigen van een veilig-
heidsharnas.

Bij een werkhoogte vanaf 2,00 m adviseert SEN-
NEBOGEN een veiligheidsharnas aan te brengen.

Bij een werkhoogte vanaf 3,00 m is het aan-
brengen van een veiligheidsharnas wettelijk voor-
geschreven.

Bevestigingsogen op de boven-
wagen
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1.9.3 Inbedrijfstelling

WAARSCHUWING!
– Controleer of de veiligheidsvoorzieningen van

de machine compleet en correct bevestigd zijn.
– Controleer of de galerij/het bordes voor per-

sonen volgens de voorschriften is gemonteerd.
Hierdoor is het niet langer mogelijk om bij een
geopend portier (met bevestigde, optioneel
leverbare veiligheidsriem) naar buiten te vallen.

– Veiligheidskleding (bijvoorbeeld veiligheids-
helm, veiligheidsbril) dragen, indien de arbeids-
omstandigheden dit vereisen. Bij een werk-
hoogte vanaf 2,00 m adviseert SENNEBOGEN
een valbeveiliging aan te brengen. Bij een
werkhoogte vanaf 3,00 m is het aanbrengen
van een valbeveiliging wettelijk voorge-
schreven. De ophangogen zijn gemarkeerd.

– Draag geen sieraden of loshangende kleding.
– Losse onderdelen, zoals gereedschap of

andere toebehoren, vastzetten.
– Handsignalen met de assistent afspreken.
– Informatie over eerste hulp en reddingsmoge-

lijkheden inwinnen.
– Machine alleen tijdens stilstand betreden en

verlaten. Gebruik de daarvoor bedoelde
opstaptreden en ladders:
– Indien nodig de opstaptreden en ladders

vóór gebruik reinigen
– Bij het op- of afstappen geen voorwerpen

in de hand houden. Hijs de uitrustingsele-
menten met een kabel of hijswerktuig op
de machine.

– Gebruik de bedieningselementen in de
cabine niet als handgreep.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de
gevarenzone bevinden.

– Controleer de veiligheidsinrichtingen van de
machine (bijvoorbeeld remmen, signalerings-
en verlichtingsinstallaties).

– Controleer de correcte werking van de bedie-
ningselementen en de veiligheidsvoorzie-
ningen terwijl langzaam wordt gereden.

– Machine niet in bedrijf stellen indien er
gebreken worden vastgesteld.

– Controleer of alle schakelhendels in de neu-
traalstand staan.

– Start de machine uitsluitend overeenkomstig
de aanwijzingen in de gebruikshandleiding.

– Spiegels en camera's instellen.
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1.9.4 Bedrijf/rijden

WAARSCHUWING!
– Personen die aan of met de machine werken,

dienen daartoe opgeleid of geïnstrueerd te zijn.
De bediening en de werkzaamheden mogen
alleen door opgeleid personeel worden uitge-
voerd.

– Voor alle werkzaamheden geldt: Werkzaam-
heden alleen uitvoeren als de ondergrond vast,
vlak en voldoende stabiel is.

– Wees uiterst voorzichtig wanneer u de eindbe-
grenzing van de arm of andere veiligheidsuit-
schakelingen wilt overbruggen.
– Alleen met uiterste voorzichtigheid werk-

zaamheden uitvoeren rondom de cabine.
Verhoogd risico op botsingen. Houd met
alle onderdelen van de laadinstallatie en de
lading een veiligheidsafstand van minstens
1,5 m in acht tot de cabine. Bewegingen
van de uitrusting met uiterste voorzichtig-
heid uitvoeren.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de
gevarenzone bevinden.

– Veilige afstand tot bovengrondse kabels aan-
houden.

– Bedien de machine alleen vanaf de bestuur-
derszitplaats.

– Bij het verwisselen van het uitrustingsstuk (bij-
voorbeeld grijper) moet de druk van het
hydraulisch systeem worden afgelaten.

– Geen personen met de machine vervoeren.
– Houd rekening met de omgevingsomstandig-

heden, bijvoorbeeld slecht zicht, windsnelheid,
enzovoort.

– Gebruik de voor de machine geldende hijslast-
tabellen.

– Let op de vermogensspecificaties.
– Controleer of het draagvermogen van ophang-

punten voldoende is.
– Let op signalen van de assistent.
– Bij slecht zicht dient voor het terugzetten een

assistent te worden ingeschakeld, die de
nodige aanwijzingen geeft.

– Vóór het berijden van opritten of hellingen
dienen de maximaal toelaatbare waarden van
SENNEBOGEN te worden geraadpleegd.

– Bij lange ritten dient de giek in de rijrichting
geplaatst te worden.
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VOORZICHTIG!
Bij rupsonderwagen:

Zware materiële schade is mogelijk!

Het rijden over verhoogde of verlaagde obstakels,
zoals bijvoorbeeld drempels, rails, trottoirbanden
kan tot hoge puntbelastingen voor het loopwerk,
de leiwielen, de kettingen enzovoort leiden. Dit kan
scheuren en zelfs breuken in loopwerkcompo-
nenten (bijvoorbeeld leiwiel) veroorzaken. Het is
verboden om over verhoogde of verlaagde obsta-
kels, zoals bijvoorbeeld drempels, rails, trottoir-
banden etcetera te rijden!

SENNEBOGEN is niet aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende schade!

Er mag uitsluitend op vlakke, gladde, bij voorkeur
verharde (betonplaten) wegen/straten worden
gereden! Houd rekening met de bodembelasting.

1.9.5 Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem

WAARSCHUWING!
Gevaar voor lichamelijk letsel door hete opper-
vlakken en hoge uitlaatgastemperaturen!
De oppervlakken van componenten kunnen tijdens
bedrijf heet worden. Huidcontact met hete opper-
vlakken veroorzaakt ernstige verbrandingen van
de huid.

– Draag bij alle werkzaamheden in de buurt van
hete oppervlakken altijd hittebestendige werk-
kleding en veiligheidshandschoenen.

– Waarborg voor alle werkzaamheden, dat alle
oppervlakken tot omgevingstemperatuur zijn
afgekoeld.
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AANWIJZING!
Gevaar voor brand door hete oppervlakken en
hoge uitlaatgastemperaturen!
Tijdens de regeneratie kan de temperatuur van de
uitlaatgassen oplopen tot wel 850 °C en kan de
temperatuur van oppervlakken van het uitlaatgas-
systeem tot boven 740 °C stijgen. Dat is heet
genoeg om veel gebruikte materialen te doen ont-
vlammen of smelten, en voor personen om brand-
wonden op te lopen.

De onderdelen van de uitlaat blijven heet, ook
nadat de machine is uitgeschakeld.

Om het risico voor brand en materiële schade te
vermijden:

– Laat het uitlaatsysteem na de regeneratie
afkoelen.

– Houd brandbare materialen weg bij de
machine.

Veiligheid
Veiligheidsinstructies > Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem

23.01.2018 818E-821E Overslagmachine 43



1.9.6 Uitrustingswerkzaamheden

GEVAAR!
– De genoemde werkzaamheden mogen uitslui-

tend door opgeleid en geïnstrueerd personeel
worden uitgevoerd.

– Draag persoonlijke veiligheidsuitrusting (bij-
voorbeeld veiligheidshelm, gehoorbescher-
mers, veiligheidshandschoenen, veiligheids-
schoenen) als de werkomstandigheden dat
vereisen. Bij een werkhoogte vanaf 2,00 m
adviseert SENNEBOGEN een valbeveiliging
aan te brengen. Bij een werkhoogte vanaf
3,00 m is het aanbrengen van een valbeveili-
ging wettelijk voorgeschreven. De ophangogen
zijn gemarkeerd.

– Voor alle uitrustingswerkzaamheden geldt:
Werkzaamheden alleen uitvoeren op een
vaste, vlakke en voldoende stabiele onder-
grond.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de
gevarenzone bevinden.
– Tijdens de uitrustingsprocedure mag zich,

vóór het beëindigen van de uitrustings-
werkzaamheden, niemand binnen de
omgeving van de hangende last waarvoor
gevaar voor vallen bestaat, of zelfs onder
de hangende last, bevinden.

– Tijdens de uitrustingsprocedure voldoende
veiligheidsafstand bewaren tot potentiële
afschuif- en afknelpunten.

– Volg bij werkzaamheden met lastopnamemid-
delen de geldende voorschriften ter voorko-
ming van ongevallen op.

– Bij het uitbouwen van onderdelen of het
demonteren van de uitrusting dient hijsgereed-
schap met voldoende draagvermogen gebruikt
te worden.

– Hang de onderdelen uitsluitend aan de daar-
voor bedoelde hijsschalmen.

– Klim en loop niet op de uitrustingsonderdelen
(bijvoorbeeld giek- en ballastonderdelen).

– Alle uitrustingswerkzaamheden achtereenvol-
gens stap voor stap uitvoeren. Nooit meerdere
uitrustingswerkzaamheden tegelijkertijd uit-
voeren.
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1.9.7 Buiten bedrijf (stellen)
Vóór het verlaten van de cabine:

n Cabine helemaal neerlaten
n Machine op veilige ondergrond plaatsen. Indien nodig, weg-

zetten van de rand van de bouwput
n Aangeslagen lasten laten zakken
n Uitrustingsstukken vastzetten
n Veiligheidshendel naar achteren trekken
n Motor uitschakelen
n Wielen/rijwerk blokkeren
n Cabine afsluiten en indien nodig met waarschuwingslampen

beveiligen

1.9.8 Onderhoud

GEVAAR!
Levensgevaar!

Een plotselinge beweging of onbedoeld starten
van de machine kan tot zeer ernstig letsel leiden of
zelfs de dood tot gevolg hebben van de personen
die zich op de machine of zich in de buurt ervan
bevinden.

Let daarom op het volgende:

– Machine op veilige ondergrond (egaal, stevig,
horizontaal) plaatsen. Indien nodig, verder van
de rand van de bouwput vandaan plaatsen.

– Bevestigde lasten en de giek op de grond
neerlaten.

– Stel de rem in werking.
– Veiligheidshendel naar achteren trekken (alle

hydraulische functies zijn dan buiten werking).
– Voordat met de werkzaamheden wordt

begonnen, de machine uitschakelen en tegen
onbevoegd inschakelen beveiligen.

– Breng een waarschuwingsplaatje op de bedie-
ningselementen aan.

– Beveilig de machine extra tegen wegrollen en
breng indien nodig keggen aan.

– Hoofdschakelaar van de accu bedienen
– Laat de machine afkoelen. Houd er rekening

mee dat hete vloeistoffen en onderdelen
brandwonden kunnen veroorzaken.

– Druk van het hydraulische systeem aflaten om
gevaar te voorkomen.
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AANWIJZING!
Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
in acht.
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WAARSCHUWING!
– Let op de informatie op alle typeplaatjes, veilig-

heidsstickers die op de machine zijn aange-
bracht en op de gegevens in de handleiding.
Deze bevat belangrijke informatie over onder-
houdsprocedures.

– De genoemde werkzaamheden mogen uitslui-
tend door opgeleid en geïnstrueerd personeel
worden uitgevoerd.

– Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (bij-
voorbeeld veiligheidshelm, gehoorbescher-
mers, beschermende handschoenen, veilig-
heidsschoenen) als de werkomstandigheden
dat vereisen. Bij een werkhoogte vanaf 2,00 m
adviseert SENNEBOGEN een valbeveiliging
aan te brengen. Bij een werkhoogte vanaf
3,00 m is het aanbrengen van een valbeveili-
ging wettelijk voorgeschreven. De ophangogen
zijn gemarkeerd.

– Alleen originele SENNEBOGEN-reserveonder-
delen gebruiken.

– Gebruik uitsluitend oliën en smeermiddelen die
in de smeermiddeltabel worden vermeld.

– Smeermiddelen en andere bedrijfsmiddelen
moeten in geschikte reservoirs worden opge-
vangen en volgens de milieuvoorschriften
worden afgevoerd.

– Neem de wettelijke ongevallenpreventie- en
veiligheidsvoorschriften in acht.

– Bij onderhoudswerkzaamheden ook de aanvul-
lende documentatie (bijvoorbeeld motor) raad-
plegen.

– Voertuig (bijvoorbeeld handgrepen, treden,
platforms, leuningen enzovoort) vrij houden
van vuil, sneeuw en ijs.

– Roken en open vuur zijn verboden.
– Gebruik opstaphulpmiddelen of werkplatforms

conform de veiligheidsvoorschriften.
– Afstand tot draaiende en bewegende delen

houden.
– Voor aanvang van de onderhoudswerkzaam-

heden de druk van het hydraulisch systeem en
andere bedrijfsmiddelen aflaten.

– Hydrauliekolie conform de voorschriften
afvoeren.

– Veiligheidshandschoenen dragen tijdens de
werkzaamheden aan hijskabels.

– Geen zware constructieonderdelen met de
hand tillen. Gebruik een hijswerktuig.

» Vervolg zie de volgende pagina
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– Bij luchtbanden: Bij het oppompen van de
banden een voldoende veilige afstand bewaren
en een bandenkooi gebruiken.

– Cabine schoon en opgeruimd houden.
– Onderbreek de stroomtoevoer met de hoofd-

schakelaar van de accu of door de accupolen
los te koppelen.

– Als er werkzaamheden in de buurt van de accu
uitgevoerd moeten worden, dient de accu afge-
dekt te worden met isolerend materiaal. Geen
gereedschap op de accu te leggen.

– Neem bij gebruik van accu’s de veiligheidsaan-
wijzingen en beschermingsmaatregelen van de
fabrikant van de accu in acht. Vonken, open
vuur en roken zijn bij het werken met accu’s
verboden.

– Houd er bij het werken met airco’s rekening
mee dat koelvloeistof en de daarmee gepaard
gaande dampen schadelijk voor de gezondheid
zijn. Draag de benodigde veiligheidsuitrusting.

– Na het beëindigen van de werkzaamheden alle
veiligheidsvoorzieningen weer aanbrengen.
Beschadigde veiligheidsvoorzieningen ver-
vangen door nieuwe.

– Functies controleren om een storingsvrije
werking te waarborgen.

– Na onderhoudswerkzaamheden mag alleen de
eigenaar van de machine of zijn gevolmach-
tigde de machine weer voor gebruik vrijgeven.

VOORZICHTIG!
– Personeel in opleiding dient bij werkzaam-

heden aan de machine voortdurend onder toe-
zicht te staan van een ervaren vakman.

– Werkzaamheden aan de elektrische uitrus-
tingen van de machine mogen uitsluitend
worden verricht door een elektromonteur.

– Werkzaamheden aan rijwerk, rem- en stuurin-
richting mogen alleen worden verricht door
hiervoor opgeleid personeel!

– Werkzaamheden aan de hydraulische inrich-
tingen mogen alleen worden verricht door per-
soneel met speciale kennis van en ervaring
met hydraulische systemen!

– Werkzaamheden aan de hydropneumatische
inrichtingen mogen alleen worden verricht door
personeel met speciale kennis van en ervaring
met hydropneumatische en hydraulische sys-
temen.

Kwalificatie van het personeel
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1.9.9 Transport

WAARSCHUWING!
– In Duitsland: Laad- en transportwerkzaam-

heden mogen alleen door hiervoor bevoegde
en geschoolde personen worden uitgevoerd en
met inachtneming van VBG 40, § 48 en de
Duitse verkeersregels (StVo) §22.

– Neem de geldende voorschriften voor een vei-
lige belading in acht. Voor het transport van de
machine en toebehoren is in principe het uit-
voerende transportbedrijf verantwoordelijk.

– Kies een dieplader die voldoende laadver-
mogen heeft en voldoende groot is.

– Bij het opladen en transporteren dienen de
machine en de bijbehorende werkuitrusting
geborgd te worden, zodat deze niet onver-
wachts in beweging kunnen komen.

– Het onderstel van de machine moet zodanig
van modder, sneeuw en ijs worden ontdaan dat
laadplatforms zonder slipgevaar kunnen
worden bereden.

– Laadplatforms van diepladers voorzien van
zware houten planken.

– Voor het rijden de toestand van het traject con-
troleren.

– De machine uitsluitend transporteren aan de
daarvoor bedoelde sjor- en hijspunten.

– Zorg ervoor dat tijdens het transport van de
machine andere verkeersdeelnemers niet in
gevaar worden gebracht.

– Persoonlijke veiligheidsuitrusting (bijvoorbeeld
veiligheidshelm, veiligheidshandschoenen, vei-
ligheidsschoenen) dragen.

– Eventuele transportschade direct aan de klan-
tenservice van SENNEBOGEN melden.

1.10 Veilig op- en afstappen
1.10.1 Algemeen

n Indien nodig, de opstaptreden en trappen vóór gebruik rei-
nigen.

n Betreed of verlaat de machine alleen wanneer deze stilstaat
terwijl de cabine in de laagste stand staat en nooit wanneer
deze in beweging is.

n Bij het op- of afstappen geen voorwerpen in de hand houden.
n Bij het op- of afstappen altijd letten op een driepuntscontact

met de ladder, trappen en grepen. (bijvoorbeeld twee handen
en een voet of twee voeten en een hand)
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n Hijs de uitrustingselementen met een kabel of hijswerktuig op
de machine.

n Gebruik de bedieningselementen in de cabine niet als hand-
greep.

n Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde opstaptreden en/of
ladders.

n Bij omhoog gebrachte cabine is het op- en afstappen naar de
cabine/galerij verboden.

n Bij een werkhoogte vanaf 2,00 m adviseert SENNEBOGEN
een valbeveiliging aan te brengen. Bij een werkhoogte vanaf
3,00 m is het aanbrengen van een valbeveiliging wettelijk voor-
geschreven. Inhangogen zijn gemarkeerd.

1. Vanaf de grond het schuifportier (1) openen.

2. Aan de handgrepen (2) vasthouden en met de voeten op de
opstaptrede (3) gaan staan en in de cabine stappen.

3. Het schuifportier sluiten.

1. Aan de handgrepen (2) vasthouden en met de voeten op het
traprooster (4) gaan staan.

2. Van achteren naar voren het bordes voor personen (3)
betreden en de cabinedeur/schuifdeur (1)openen.

3. Het schuifportier sluiten.

VOORZICHTIG!
Valgevaar!

In ondersteunde en niet geremde toestand draaien
de wielen!

Alleen in uiterste noodgevallen en met grote voor-
zichtigheid de cabine via de wielnaven en banden
betreden respectievelijk verlaten.

Cabine zonder galerij

Cabine met bordes
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Onder bepaalde omstandigheden is het noodzake-
lijk om de bovenwagen 90° te draaien ten opzichte
van de onderwagen om veilig te kunnen op- en
afstappen.

GEVAAR!
Valgevaar!

De montage van de galerij/bordes voor personen
(1) is onderdeel van het veiligheidsconcept.

VOORZICHTIG!
Valgevaar!

Bij omhoog gebrachte cabine is het verboden zich
op de galerij op te houden! De galerij mag met
maximaal 200 kg (440 lb) per roostersegment
worden belast. Overbelasting leidt tot beschadi-
gingen van de constructie en kan tot ernstig letsel
leiden. Controleer de galerij elke 3 maanden op
beschadiging (in het bijzonder scheuren) en repa-
reer deze eventueel direct.

1 Leuningen
2 Opstaptrede

Galerij/bordes voor personen

Bovenwagen
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1 Leuningen
2 Opstaptrede

GEVAAR!
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (bij-
voorbeeld veiligheidshelm, gehoorbeschermers,
beschermende handschoenen, veiligheids-
schoenen) als de werkomstandigheden dat ver-
eisen. Bij een werkhoogte vanaf 2,00 m adviseert
SENNEBOGEN een valbeveiliging aan te brengen.
Bij een werkhoogte vanaf 3,00 m is het aan-
brengen van een valbeveiliging wettelijk voorge-
schreven. De ophangogen zijn gemarkeerd.

1.10.2 Nooduitgang
Als nooduitgang voor de cabine dient het cabineportier of de ach-
terruit.

In de cabine bevindt zich een veiligheidshamer waarmee de ach-
terruit kan worden ingeslagen.

Cabine

Veiligheid
Veilig op- en afstappen > Nooduitgang
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In geval van nood kunt u via een ruit (2) uit-
stappen. Sla in dat geval met de noodhamer (1) de
ruit in.

Beschermdak (FOPS): De nooduitgang via de
voorruit kan door de optie beschermrooster
(FOPS) worden geblokkeerd. In dat geval kan
alleen de deur als nooduitgang worden gebruikt.

VOORZICHTIG!
Valgevaar!

Met de grootst mogelijke voorzichtigheid de cabine
via de achterste opbouw verlaten en van het voer-
tuig afstappen.

1.11 Veiligheidsvoorzieningen

GEVAAR!
– Veiligheidsvoorzieningen en afdekkingen niet

verwijderen.
– Controleer telkens voordat u de machine

inschakelt of de veiligheidsvoorzieningen van
de machine compleet zijn en correct zijn
bevestigd. Veiligheidsinrichtingen zijn bijvoor-
beeld motorkleppen, deuren, veiligheidsroos-
ters, mantels, brandblusser en verband-
trommel.

– Na afloop van montage- of onderhoudswerk-
zaamheden alle veiligheidsvoorzieningen en
afdekkingen correct aanbrengen.

– Beschadigde veiligheidsvoorzieningen ver-
vangen door nieuwe.

Afb. 1: Voorbeeld

Veiligheid
Veiligheidsvoorzieningen 
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1.12 Afvalverwijdering
1.12.1 Afvoeren van smeermiddelen en bedrijfsmiddelen

VOORZICHTIG!
Milieubeschermende maatregelen treffen!
Gebruikte stoffen en materialen zorgvuldig behan-
delen en afvoeren, in het bijzonder

– bij werkzaamheden aan koelsystemen
– bij werkzaamheden aan smeersystemen en -

inrichtingen
– bij werkzaamheden met oplosmiddelen en
– bij werkzaamheden aan hydrauliekoliesys-

temen.

Uittreksel van de EG/verwijderingsrichtlijn

n “Het is verboden afgewerkte olie te vermengen met andere
afvalstoffen.”

n "Afgewerkte oliën mogen niet met elkaar worden gemengd."
n "Gebruikte oliefilters dienen gescheiden van ander afval te

worden ingezameld, bewaard, getransporteerd en afgevoerd."

MILIEU!
– Smeermiddelen en andere bedrijfsmiddelen

moeten bij daarvoor bestemde verzamel-
plaatsen worden afgegeven.

– Voor de afvalverwijdering gelden bovendien de
milieurichtlijnen van het betreffende land.

1.12.2 Afvoeren van accu's

Neem bij gebruik van accu’s de veiligheidsaanwijzingen en
beschermingsmaatregelen in acht.

MILIEU!
– Voer accu’s niet met het huishoudelijk afval af!

Geef defecte batterijen af bij een inleverpunt.
– Voor de afvalverwijdering gelden bovendien de

milieurichtlijnen van het betreffende land.

Accu’s

Veiligheid
Afvalverwijdering > Afvoeren van accu's

23.01.2018818E-821E Overslagmachine54



1.13 Handsignalen
Met behulp van de onderstaande handsignalen kunnen bestuurder
en assistent bij beperkt zicht binnen het rijtraject of de actieradius
communiceren. De assistent geeft de signalen die nodig zijn om
veilig te kunnen werken.

VOORZICHTIG!
– Neem de veiligheidsinstructies in acht voordat

u met de werkzaamheden begint.
– Als assistent mogen alleen betrouwbare per-

sonen worden ingezet. Zij dienen voor aan-
vang van hun werkzaamheden geïnstrueerd te
worden over hun taken.

– De assistent mag niet door bijkomende taken
van dit werk worden afgeleid.

– Houd u aan de aanwijzingen conform VBG 40,
§ 35 Assistenten en aan de gegevens conform
DIN 33 409 Handgebaren voor het dirigeren.

Handsig-
nalen

Betekenis

201611091445

let op
Arm met geopende hand gestrekt omhoog houden.

201611091505

Stop
Beide armen horizontaal uitstrekken.

201611091508

Stop! Gevaar!
Beide armen afwisselend horizontaal uitstrekken en omlaag buigen.

201611091509

Wegrijden!
Omhoog gestrekte arm met geopende hand heen en weer bewegen.

201611091510

Langzaam doorrijden
Beide armen omhoog buigen en met naar binnen gekeerde handpalmen naar achteren
bewegen.

Veiligheid
Handsignalen 
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Handsig-
nalen

Betekenis

201611091511

Langzaam terugrijden
Beide armen omhoog buigen en met naar buiten gekeerde handpalmen omlaag buigen.

201611091512

Rechts rijden
Linkerduim naar buiten.

201611091513

Links rijden
Rechterduim naar buiten.

201611091514

Bovenwagen naar rechts draaien
Linkerduim naar linksbuiten, met rechterwijsvinger een cirkelbeweging maken.

201611091515

Bovenwagen naar links draaien
Rechterduim naar rechtsbuiten, met linkerwijsvinger cirkelbewegingen maken.

201611091516

Uitrusting (last) hijsen
Rechter wijsvinger wijst gestrekt naar boven, linkerhand beweegt op en neer.

201611091517

Uitrusting (last) laten zakken
Rechter wijsvinger wijst gestrekt naar beneden, linkerhand beweegt op en neer.

201611091518

Vlucht vergroten
Beide duimen wijzen naar buiten.

201611091518

Vlucht verkleinen
Beide duimen wijzen naar binnen.

Veiligheid
Handsignalen 
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Handsig-
nalen

Betekenis

201611091519

Grijper openen
Arm horizontaal met halfgeopende hand opzij houden.

201611091521

Grijper sluiten
Arm met gesloten hand horizontaal opzij houden.

Veiligheid
Handsignalen 
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1.14 EG-conformiteitsverklaring
1.14.1 Algemeen

Veiligheid
EG-conformiteitsverklaring > Algemeen
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1.14.2 CE-conformiteit
Deze machine draagt het CE-teken. Dit betekent dat de machine
bij aflevering voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen van
de EU-machinerichtlijn. Degene die de wijzigingen uitvoert, draagt
tevens de verantwoordelijkheid voor wijzigingen die van invloed
zijn op de machineveiligheid en de daaruit volgende consequen-
ties. Ingeval de machine wordt gebruikt voor andere doeleinden of
ingezet in combinatie met andere uitrusting dan genoemd in deze
handleiding, moet in elk afzonderlijk geval de veiligheid gegaran-
deerd zijn. Iedere betrokkene bij de uitvoering is hiervoor verant-
woordelijk. In bepaalde gevallen kan dan een vernieuwd CE-teken
en afgifte van een nieuwe EG-conformiteitsverklaring vereist zijn.01648

Veiligheid
EG-conformiteitsverklaring > CE-conformiteit
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2 Overzicht
2.1 Totaalaanzicht van de machine met mobiele onderwagen

1 Onderwagen
2 Afstempeling
3 Bovenwagen
4 Uitrustingsstukken (bijvoorbeeld: grijper)
5 Bestuurdersplaats/cabine, in hoogte verstelbaar
6 Compacte giek
7 Grijperarm

Overzicht
Totaalaanzicht van de machine met mobiele onderwagen 
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2.2 Totaalaanzicht machine met rupsonderwagen

1 Onderwagen
2 Bovenwagen
3 Uitrustingsstukken (bijvoorbeeld: grijper)
4 Bestuurdersplaats/cabine, in hoogte verstelbaar
5 Compacte giek
6 Grijperarm

Overzicht
Totaalaanzicht machine met rupsonderwagen 
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2.3 Onderwagen - mobiele machine
2.3.1 4-punts afstempeling

1 Afstempeling achter
2 Achteras
3 Flensring
4 Opstaptrede

5 Extra opbergruimte
6 Vooras (pendelas)
7 Afstempeling voor
8 Pendelascilinder

Overzicht
Onderwagen - mobiele machine > 4-punts afstempeling
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2.3.2 Afstempeling

1 Opstaptrede
2 Afstempelblok
3 Stempels
4 Stempelplaat

2.4 Onderwagen - rupsmachine

1 Aandrijfwiel (rijrichting achter)
2 Opstaptrede
3 Looprol
4 Draagrol
5 Leiwiel (rijrichting voor)
6 Rupsketting

Overzicht
Onderwagen - rupsmachine 
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2.5 Bovenwagen
2.5.1 Zijaanzicht met dieselmotor
2.5.1.1 Zijaanzicht (rechts)

1 Uitlaat/uitlaatgasnabehandeling
2 Luchtfilter
3 Waterafscheider - brandstof
4 Pompaggregaat
5 Indicatie peil van de hydrauliekolie

6 Aandrijfmotor
7 Expansietank/koelvloeistof
8 Combiradiateur olie/water/laadluchtkoeler
9 Ventilator
10 Airconditioning

Onderhoudsdeuren motorruimte

Overzicht
Bovenwagen > Zijaanzicht met dieselmotor
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2.5.1.2 Zijaanzicht (links)

1 Generator
2 Cabine
3 Tank voor ruitensproeier
4 Centrale eenheid hydraulische componenten
5 Meetcontacten – hydraulisch systeem

6 Nooddaalinrichting - cabine
7* Tankpomp
8 Elektrische schakelkast
9 Hoofdschakelaar van de accu
* Optie

Onderhoudsdeuren bestuurders-
zijde

Overzicht
Bovenwagen > Zijaanzicht met dieselmotor
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2.5.1.3 Bovenaanzicht

1 Hydrauliekolietank
2 Draaimechanisme
3 Uitlaatsysteem / uitlaatgasnabehandeling

4 Rotor (met sleepringhuis*)
5 SENNEBOGEN HydroClean
6 Accu

Bovenaanzicht

Overzicht
Bovenwagen > Zijaanzicht met dieselmotor
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2.5.1.3.1 DEF (AdBlue) / NOX-Reductiesysteem (US EPA Tier 4f / EU Stage IV)

1 DEF (AdBlue) - Tank
2 DEF (AdBlue) - Voedingseenheid
3 DEF (AdBlue) - Uitlaatgasnabehandelingssysteem

Overzicht
Bovenwagen > Zijaanzicht met dieselmotor
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2.5.2 DEF (AdBlue) / NOX-Reductiesysteem (US EPA Tier 4f / EU Stage IV)

1 DEF (AdBlue) - Tank
2 DEF (AdBlue) - Voedingseenheid
3 DEF (AdBlue) - Uitlaatgasnabehandelingssysteem

Overzicht
Bovenwagen > DEF (AdBlue) / NOX-Reductiesysteem (US EPA Tier 4f / EU Stage IV)
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2.5.3 Centraal elektrische systeem

Afb. 2: Voorbeeld

1 Zekeringen
2 Relais
3 Noodtoerental van motor
4 Noodbedrijf GLR
5 Noodbedrijf vastzetrem draai-inrichting

6 Stekker LMB-119X1 (besturing)
7 Stekker LMB-119X2 (voedingsspanning)
8 Stekker diagnose motor
9 Noodbediening contact

2.6 Uitrusting
2.6.1 Compacte giek
met grijperarm, omkeermecha-
nisme (optie)

Overzicht
Uitrusting > Compacte giek
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1 Compacte giek
2 Grijperarm
3 Grijperarm met omkeermechanisme
4* Omkeermechanisme
* Optie

2.6.2 Leidingbreukbeveiligingen

1 Leidingbreukbeveiliging - hefcilinder
2 Leidingbreukbeveiliging – armcilinder

Overzicht
Uitrusting > Leidingbreukbeveiligingen
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3 Technische gegevens
3.1 Algemene aanwijzingen

De onderstaande gegevens zijn richtwaarden.
Doorslaggevend is het niveau dat bij het betref-
fende onderdeel is aangegeven (bovenste peil-
stokmarkering).

3.2 Emissies van de machine
818E geluidsniveau LwA (buiten) – conform
2000/14/EG

100 dB(A)

821E geluidsniveau LwA (buiten) – conform
2000/14/EG

100 dB(A)

Geluidsniveau LpA (in de cabine) – conform ISO
11201:1993

< 70 dB(A)

Actiedrempel voor hand-armtrillingen < 2,5 m/s2

Actiedrempel voor lichaamstrillingen < 2,5 m/s2

3.3 Algemeen
24 V (gelijkspanning)

Bij het achteraf monteren van extra stroomverbrui-
kers (bijv. schijnwerpers) moet u erop letten dat het
beschikbare afgiftevermogen van de dynamo niet
overschreden wordt!

Aansluitvermogen 270 KVA

Plaatselijke zekering bij 400 V/50 Hz 400 A

Gebruik/vermogen-
bedrijf

ca. - 20 °C (- 4 °F)... ca. + 40 °C (+ 104 °F)

Elektrische installatie

Aansluiting elektrische machine

Omgevingstemperatuur

Technische gegevens
Algemeen 
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Wanneer de machine wordt gebruikt bij omge-
vingstemperaturen buiten het opgegeven tempera-
tuurbereik, zijn hiervoor speciale temperatuurpak-
ketten (als optie!) leverbaar.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de klanten-
service van SENNEBOGEN.

Bedrijfsdruk maximaal 350 bar

Draaisnelheid 0 - 8 min-1, traploos regelbaar

stand I 0 - 5,5 km/h

stand II 0 - 20 km/h

stand I 0 - 1,5 km/h

stand II 0 - 3,2 km/h

Windsnelheid
20 m/s 72 km/uur 8 Beaufort

In principe kunnen de machines - zonder uitrus-
tingsstukken - tot een windsnelheid van 20 m/s
worden gebruikt.

De beslissing, wanneer bedrijf mogelijk is, moet
door de machinist worden genomen en is afhanke-
lijk van het werkgereedschap.

Verschillende werkgereedschappen hebben ver-
schillende windbelastingen, die de standvastigheid
kunnen beïnvloeden. De exploitant is zelf verant-
woordelijk voor het vaststellen van deze belas-
tingen en moet op basis daarvan de machine
buiten bedrijf stellen!

GEVAAR!
Bij het bereiken van de aangegeven windsnelheid
dient de machine direct buiten werking gesteld te
worden (last neerzetten, giek strijken).

Tabel van windsnelheden zie ( Ä Hoofdstuk 3.13
“Windsnelheden” op pagina 85).

Hydraulisch systeem

Draaimechanisme

Rijsnelheid mobiel

Rijsnelheid rups

Beperkingen bij wind

Technische gegevens
Algemeen 
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3.4 818E/821E-aandrijfmotor
3.4.1 Algemene aanwijzingen

Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op.

SENNEBOGEN hecht de grootste waarde aan
kwaliteit. De ingebouwde motor en het koelsys-
teem voor de motor zijn ontwikkeld, getest en ver-
vaardigd voor de hoge eisen die aan overslagbe-
drijf worden gesteld. Zo wordt naast de lange
levensduur ook de conformiteit aan de wettelijk
voorgeschreven uitlaatgaslimieten gegarandeerd
en gecertificeerd.

WAARSCHUWING!
Bij veranderingen van de afgeleverde machine
voor wat betreft

– motor,
– motorkoelsysteem inclusief koelluchtkanalen,
– luchtfilterinstallatie,
– rookgasnabehandelingssysteem,
– uitlaatsysteem

verliest de certificering van de uitlaatgasemissies
van dieselmotoren haar geldigheid, waarmee de
wettelijke goedkeuring voor het materiaal vervalt
en SENNEBOGEN op geen enkele wijze aanspra-
kelijk kan worden gesteld.

3.4.2 US EPA Tier 3 / EU Stage IIIa
Cummins QSB4.5-C130 (CM850)
Vermogen (conform ISO
14396)

97 kW (130 pk) bij nominaal toerental
2200 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

Cummins QSB4.5-C160 (CM850)
Vermogen (conform ISO
14396)

119 kW (160 pk) bij nominaal toe-
rental 2200 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

Technische gegevens
818E/821E-aandrijfmotor > US EPA Tier 3 / EU Stage IIIa
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3.4.3 US EPA Tier 4i / EU Stage IIIb
Cummins QSB4.5-C130 (CM2250)
Vermogen (conform ISO
14396)

97 kW (130 pk) bij nominaal toerental
2200 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

Cummins QSB4.5-C160 (CM2250)
Vermogen (conform ISO
14396)

119 kW (160 pk) bij nominaal toe-
rental 2200 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

3.4.4 US EPA Tier 4f / EU Stage IV
Cummins QSB4.5-C130 (CM2350)
Vermogen (conform ISO
14396)

97 kW (130 pk) bij nominaal toerental
2200 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

Cummins QSB4.5-C140 (CM2350)
Vermogen (conform ISO
14396)

104 kW (140 pk) bij nominaal toe-
rental 2200 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

Cummins QSB4.5-C160 (CM2350)
Vermogen (conform ISO
14396)

119 kW (160 pk) bij nominaal toe-
rental 2200 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

3.4.5 Elektromotor
SENNEBOGEN 90 kW
Vermogen (conform ISO
14396)

90 kW bij nominaal toerental
1480 min1

Aandrijfmotor algemeen zie handboek van de fabrikant

Technische gegevens
818E/821E-aandrijfmotor > Elektromotor
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3.5 Machine (vulhoeveelheden)
818E / 821E Brandstoftank max. 330 l / max. 87,2 gal. (US)

818E / 821E Hydrauliektank max. 260 l / max. 68,7 gal. (US)

818E / 821E Draaikranssmering - voorraadreservoir ca. 1.0 l / ca. 0.26 gal (US)

818E / 821E Centrale smeerinstallatie - voorraadvat ca. 4,0 kg / ca. 11,0 lb

MP21E / MP26E Asverdeeldifferentieel elk ca. 2,9 l / ca. 0,8 gal (US)

MP21E / MP26E Naaftransmissie elk ca. 2,5 l / ca. 0,7 gal (US)

MP21E Differentieel

Stuuras

Starre as

ca. 9,5 l / ca. 2,5 gal (US)

ca. 12,4 l / ca. 3,3 gal (US)

MP26E Differentieel

Stuuras

Starre as

ca. 11,0 l / ca. 2,9 gal (US)

ca. 14,0 l / ca. 3,7 gal (US)

R25/240 Rijaandrijving elk ca. 8,0 l / ca. 2,1 gal (US)

R35/340 Rijaandrijving elk ca. 9,0 l / ca. 2,4 gal (US)

(*): bij speciale machines met pylon moet erop worden gelet, dat
per 0,5 m pylonlengte extra circa 30 l (circa 7,9 gal hydrauliekolie
nodig is.

Technische gegevens
Machine (vulhoeveelheden) 
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3.6 Hijslasten met mobiele onderwagen

– De hijslastwaarden gelden aan het einde van
de arm, zonder uitrusting, op een vlakke en
draagkrachtige ondergrond en bij stationair
bedrijf.

– Conform ISO 10567 bedragen de hijslast-
waarden 75% van de statische kantelbelasting
en/of 87% van de hydraulische hefkracht.

– Conform de EU-norm EN 474-5 zijn de vol-
gende ladingsveiligheidsinrichtingen voorge-
schreven als de machine wordt toegepast als
hijswerktuig: een akoestische of optische waar-
schuwingsvoorziening, die het bereiken van de
toegestane hijslast aangeeft, en leidingbreuk-
beveiligingen op elke giekcilinder en armci-
linder.

– De waarden zijn conform het Internationale
Stelsel van Eenheden (SI) weergegeven in ton
(t) en meter (m).

– (VS: de waarden zijn in het Anglo-Amerikaanse
maatsysteem in voet (ft), inch (in) en pond (lb)
opgegeven.)

– De hijslastwaarden tussen haakjes [] gelden bij
een bovenwagenpositie in de lengterichting
van de onderwagen.

Onder ongunstige omstandigheden dienen de hijslastwaarden
begrensd of verlaagd te worden. Ongunstige omstandigheden zijn
bijvoorbeeld

n Zachte of oneffen ondergrond
n hellingen
n Wind
n Zijwaartse lasten
n Slingerende lasten
n Trekken of plotseling stoppen van de lading
n Onervarenheid van het bedienend personeel
n Rijden met last.
n Wisselen van de uitrustingstoestanden (zonder afstempeling

<=> met afstempeling)

Ongunstige omstandigheden

Technische gegevens
Hijslasten met mobiele onderwagen 
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De machine heeft twee uitrustingstoestanden:

n zonder afstempeling
n met afstempeling

GEVAAR!
Verandering van de uitrustingstoestand met
geheven last kan ten koste gaan van de stabiliteit
van de machine. Ernstig persoonlijk letsel of mate-
riële schade kunnen het gevolg zijn.

– Bij verandering van uitrustingstoestand moet
de last worden neergezet.

Uitrustingstoestanden mobiel

Technische gegevens
Hijslasten met mobiele onderwagen 
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Technische gegevens
Hijslasten met mobiele onderwagen 
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3.7 Hijslasten met rupsband-onderwagen

– De hijslastwaarden gelden aan het einde van
de arm, zonder uitrusting, op een vlakke en
draagkrachtige ondergrond en bij stationair
bedrijf.

– Conform ISO 10567 bedragen de hijslast-
waarden 75% van de statische kantelbelasting
en/of 87% van de hydraulische hefkracht.

– Conform de EU-norm EN 474-5 zijn de vol-
gende ladingsveiligheidsinrichtingen voorge-
schreven als de machine wordt toegepast als
hijswerktuig: een akoestische of optische waar-
schuwingsvoorziening, die het bereiken van de
toegestane hijslast aangeeft, en leidingbreuk-
beveiligingen op elke giekcilinder en armci-
linder.

– De waarden zijn conform het Internationale
Stelsel van Eenheden (SI) weergegeven in ton
(t) en meter (m).

– (VS: de waarden zijn in het Anglo-Amerikaanse
maatsysteem in voet (ft), inch (in) en pond (lb)
opgegeven.)

– De hijslastwaarden tussen haakjes [] gelden bij
een bovenwagenpositie in de lengterichting
van de onderwagen.

Onder ongunstige omstandigheden dienen de hijslastwaarden
begrensd of verlaagd te worden. Ongunstige omstandigheden zijn
bijvoorbeeld

n Zachte of oneffen ondergrond
n hellingen
n Wind
n Zijwaartse lasten
n Slingerende lasten
n Trekken of plotseling stoppen van de lading
n Onervarenheid van het bedienend personeel
n Rijden met last.

Ongunstige omstandigheden

Technische gegevens
Hijslasten met rupsband-onderwagen 
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Technische gegevens
Hijslasten met rupsband-onderwagen 
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3.8 Hijslasten met 4-punts onderstel of opbouwmachine

– De hijslastwaarden gelden aan het armuit-
einde, zonder uitrustingsstuk, op een vlakke
ondergrond met voldoende draagvermogen en
bij een bovenwagendraaihoek van 360°.

– Conform ISO 10567 bedragen de hijslast-
waarden 75% van de statische kantelbelasting
en/of 87% van de hydraulische hefkracht.

– Conform de EU-norm EN 474-5 zijn de vol-
gende ladingsveiligheidsinrichtingen voorge-
schreven als de machine wordt toegepast als
hijswerktuig: een akoestische of optische waar-
schuwingsvoorziening, die het bereiken van de
toegestane hijslast aangeeft, en leidingbreuk-
beveiligingen op elke giekcilinder en armci-
linder.

– De waarden zijn conform het Internationale
Stelsel van Eenheden (SI) weergegeven in ton
(t) en meter (m).

– (VS: de waarden zijn in het Anglo-Amerikaanse
maatsysteem in voet (ft), inch (in) en pond (lb)
opgegeven.)

– De hijslastwaarden tussen haakjes [] gelden bij
een bovenwagenpositie in de lengterichting
van de onderwagen.

Onder ongunstige omstandigheden dienen de hijslastwaarden
begrensd of verlaagd te worden. Ongunstige omstandigheden zijn
bijvoorbeeld

n Zachte of oneffen ondergrond
n hellingen
n Wind
n Zijwaartse lasten
n Slingerende lasten
n Trekken of plotseling stoppen van de lading
n Onervarenheid van het bedienend personeel

Voordat de positie van de kinematiek wordt gewij-
zigd, dient u contact op te nemen met SENNE-
BOGEN!

Ongunstige omstandigheden
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3.9 818E - afmetingen mobiele onderwagen
3.9.1 818E - onderwagen MP21E - cabineverstelling E270

3.10 818E - afmetingen rupsonderwagen
3.10.1 818E - onderwagen R25/240 - cabineverstelling E270

Technische gegevens
818E - afmetingen rupsonderwagen > 818E - onderwagen R25/240 - cabineverstelling E270
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3.11 821E - afmetingen mobiele onderwagen
3.11.1 821E - onderwagen MP21E - cabineverstelling E270

3.11.2 821E - onderwagen MP26E - cabineverstelling E270

Technische gegevens
821E - afmetingen mobiele onderwagen > 821E - onderwagen MP26E - cabineverstelling E270
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3.12 821E - afmetingen rupsonderwagen
3.12.1 821E - onderwagen R25/240 - cabineverstelling E270

3.13 Windsnelheden
Windkracht Windsnelheid Effect
0 stil 0 - 0,2 1 windstil, rook stijgt recht omhoog

1 zwakke wind 0,3 - 1,5 1 - 5 rookpluimen geven windrichting aan, maar de windvaan
beweegt nog niet

2 lichte bries 1,6 - 3,3 6 - 11 wind in het gezicht voelbaar, bladeren ritselen en windvaan
beweegt

3 zwakke bries 3,4 - 5,4 12 - 19 bladeren en dunne takken bewegen voortdurend, een vlag-
getje wordt gestrekt

4 matige bries 5,5 - 7,9 20 - 28 takken en twijgen bewegen, stof en papier dwarrelt op

5 frisse bries 8,0 - 10,7 29 - 38 kleine loofbomen beginnen te zwaaien, op water vormen
zich schuimkoppen

6 stevige bries 10,8 - 13,8 39 - 49 grote takken bewegen, wind giert, paraplu nauwelijks te
gebruiken

7 harde wind 13,9 - 17,1 50 - 61 hele bomen bewegen

8 stormachtige wind 17,2 - 20,7 62 - 74 takken breken af, het lopen wordt bemoeilijkt

9 storm 20,8 - 24,4 75 - 88 lichte schade aan huizen (schoorsteenkappen en dakpannen
waaien eraf)

10 zware storm 24,5 - 28,4 89 - 102 ontwortelde bomen, aanzienlijke schade aan huizen

Technische gegevens
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Windkracht Windsnelheid Effect
11 zeer zware storm 28,5 - 32,6 103 - 117 uitgebreide stormschade (zelden in het binnenland)

12 orkaan 32,7 - 36,9 118 - 133 zeer zware verwoestingen

3.14 Omrekenfactoren
1 bar 100 Kpa 14,5 psi

10 psi 68,95 kPa 0,6895 bar

1 l/min 0,0353 cfm 0,2642 gal/min (US)

1 gal/min (Brit.) 0,1605 cfm  

1 gal/min (US) 3,78541 l/min  

1 mm 0,03934 in  

1 m 39,34 in 3,281 ft

1 in 25,4 mm  

1 ft 0,3048 m 304,8 mm

1 km 39340 in 3280,8 ft

1 km 1093,6 yd 0,62137 mile

1 mile 1,609 km 1609 m

1 kg 2,205 lb 35,27 Oz

1 lb (US) 0,454 kg 16 Oz

kW = pk × 0,746

pk = kW × 1,341

°C = (°F -32) × 5/9

°F = (°C × 9/5) + 32

1 m3 1000 l 35,31 ft3 1,308 yd3

1 ft3 28,32 l 0,02832 m3 1,728 inch3

1 l 0,2642 gal (US) 0,2201 gal (Brit.) -

1 gal (US) 3,785 l 231 inch3 -

Druk

Doorstroming

Lengte

Gewicht

Vermogen

Temperatuur

Hoeveelheden
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1 gal (Brit.) 4,544 l 277 inch3 -

1 yd3 764,55 l 0,765 m³ 27 ft³

1 m/s 3,281ft/s 2,237 mile/uur

1 ft/s 0,305 m/s 1,097 km/uur

3.15 Aandraaimomenten voor bouten
3.15.1 Algemene aanwijzingen

Gebruik alleen nieuwe of gelijkwaardige vervangende onderdelen
wanneer u bouten of moeten vervangt.

Bouten, moeren of schroefdraad moet schoon, droog en vetvrij
zijn.

Er gelden twee verschillende tabellen voor aanhaalmomenten:

n Standaardverbindingen
n Draaiverbindingen

3.15.2 Standaardverbindingen
Om te voorkomen dat een boutverbinding faalt, moeten bij de vol-
gende toepassingen alleen zwart gefosfateerde bouten worden
gebruikt:

n Tuimelaar
n Draaikrans
n Looprollen
n Draaimechanisme, rijaandrijving en rijmechanismen
n Ingebouwd schroefdraad
n Alle bouten van de volgende verbindingen:

– Cabineconsole – cabine
– Basisframe - cabineverstelling
– Basisframe - motor

Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinklamellen

[Nm]
Zwart gefosfateerd
[Nm]

M6 8.8 6,4 9,4

10.9 9,4 13,8

12.9 11 16,1

M8 8.8 15,4 22,8
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Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinklamellen

[Nm]
Zwart gefosfateerd
[Nm]

10.9 22,7 33,4

12.9 26,5 39,1

M10 8.8 30 45

10.9 44,2 65,8

12.9 51,7 77,5

M12 8.8 52,5 77,5

10.9 76,7 114,2

12.9 90 133,3

M14 8.8 83,3 123,3

10.9 121,7 181,7

12.9 142,5 212,5

M16 8.8 127,5 191,7

10.9 186,7 281,7

12.9 218,3 329,2

M18 8.8 183 274

10.9 262 391

12.9 306 458

M20 8.8 257 387

10.9 365 551

12.9 428 644

M22 8.8 348 528

10.9 496 753

12.9 580 881

M24 8.8 441 665

10.9 628 947

12.9 735 1108

M27 8.8 643 980

10.9 917 1395

12.9 1073 1633

M30 8.8 878 1331

10.9 1250 1895

12.9 1463 2218

M33 8.8 1179 1801

10.9 1679 2565
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Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinklamellen

[Nm]
Zwart gefosfateerd
[Nm]

12.9 1965 3001

M36 8.8 1521 2315

10.9 2167 3298

12.9 2535 3859

M39 8.8 1957 2998

10.9 2788 4269

12.9 3262 4995

3.15.3 Draaiverbindingen
Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinklamellen

[Nm]
Zwart gefosfateerd
[Nm]

M33 10.9 Niet toelaatbaar 2600
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4 Inbedrijfstelling
4.1 Algemene aanwijzingen

Reparatie-, onderhouds- en meetwerkzaamheden
mogen alleen door vakpersoneel worden uitge-
voerd dat door SENNEBOGEN is opgeleid en
geautoriseerd.

4.2 Veiligheidsinstructies

Volg ook de veiligheidsaanwijzingen in Ä Hoofd-
stuk 1 “Veiligheid” op pagina 17voordat u met de
inbedrijfstelling begint.

Inbedrijfstelling
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WAARSCHUWING!
– Houd u aan Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid”

op pagina 17.
Voer vóór de inbedrijfstelling de controlewerk-
zaamheden uit ( Ä Hoofdstuk 4.6 “Controles
vóór dagelijkse inbedrijfstelling” op pagina 96).

– Controleer of de veiligheidsvoorzieningen van
de machine compleet en correct bevestigd zijn.

– Controleer of de optionele galerij/het bordes
voor personen volgens de voorschriften is
gemonteerd. Hierdoor is het niet langer moge-
lijk om bij een geopend portier (wanneer de
veiligheidsriem wordt gedragen) naar buiten te
vallen.

– Controleer of de optionele leuning van de
bovenwagen volgens de voorschriften is
gemonteerd.

– Veiligheidskleding (bijvoorbeeld veiligheids-
helm, veiligheidsbril) dragen, indien de arbeids-
omstandigheden dit vereisen. Bij een werk-
hoogte vanaf 2,00 m adviseert SENNEBOGEN
een valbeveiliging aan te brengen. Bij een
werkhoogte vanaf 3,00 m is het aanbrengen
van een valbeveiliging wettelijk voorge-
schreven.
Inhangogen zijn gemarkeerd.

– Draag geen sieraden of loshangende kleding.
– Losse onderdelen, zoals gereedschap of

andere toebehoren, vastzetten.
– Handsignalen met de assistent afspreken.
– Informatie over eerste hulp en reddingsmoge-

lijkheden inwinnen.
– Machine alleen tijdens stilstand betreden en

verlaten. Gebruik de daarvoor bedoelde
opstaptreden en ladders:
– Indien nodig de opstaptreden en ladders

vóór gebruik reinigen
– Bij het op- of afstappen geen voorwerpen

in de hand houden. Hijs de uitrustingsele-
menten met een kabel of hijswerktuig op
de machine.

– Gebruik de bedieningselementen in de
cabine niet als handgreep.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de
gevarenzone bevinden.

– Controleer de veiligheidsinrichtingen van de
machine (bijvoorbeeld remmen, signalerings-
en verlichtingsinstallaties).

» Vervolg zie de volgende pagina

Inbedrijfstelling
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– Controleer de correcte werking van de bedie-
ningselementen en de veiligheidsvoorzie-
ningen terwijl langzaam wordt gereden.

– Machine niet in bedrijf stellen indien er
gebreken worden vastgesteld.

– Controleer of alle schakelhendels in de neu-
traalstand staan.

– Start de machine uitsluitend overeenkomstig
de aanwijzingen in de gebruikshandleiding.

4.3 Reinigingswerkzaamheden
Reinig de machine maandelijks, in het bijzonder voor onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden. De reinigingsintervallen afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden en vervuiling verkorten.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor lichamelijk letsel door vallen.
Bij bovenhoofdse werkzaamheden bestaat valge-
vaar.

– Zet de machine in de parkeerpositie, laat het
werkgereedschap neer op de grond.

– Werkzaamheden altijd vanaf een veilig opper-
vlak uitvoeren.

– Gebruik een werkplatform of een bordes.
– Gebruik delen van de machine niet als klim-

hulpmiddel, wanneer deze daarvoor niet zijn
bedoeld.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor lichamelijk letsel door ongewilde
machinebewegingen.
Door ongewilde machinebewegingen ontstaat
beknellings- en valgevaar.

– Schakel de machine uit en beveilig deze tegen
onbedoeld weer in gebruik nemen.

– Plaats in de cabine een plaat met een verwij-
zing naar de servicewerkzaamheden.

Voer bij een geringe stofvervuiling een droge reiniging uit met pers-
lucht (maximaal 2 bar/29 psi) en een zachte borstel.

Droge reiniging
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MILIEU!
Gevaar voor het milieu door verkeerde omgang
met stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.
Bij de natte reiniging van de machine bestaat het
gevaar, dat milieugevaarlijk reinigingsmiddel en
bedrijfsstoffen in het milieu terecht komen.

– Voer de natte reiniging alleen uit op een opper-
vlak dat is uitgerust met een olieafscheider.

AANWIJZING!
Gevaar voor materiële schade door verkeerde
reiniging.
Bij stoffige omgeving bijvoorbeeld: met fijnstof of
papierstof, kunnen bij de natte reiniging van de
radiateur betonachtige klonten ontstaan.

– Verwijder voor de natte reiniging met perslucht
alle vreemde delen.

Smeer alle lagers om het binnendringen van water
te voorkomen.

Sluit alle openingen waar geen water mag binnen-
dringen:

– Uitlaat
– Luchtfilter
– Buitenluchtfilter van de verwarming en de air-

conditioning

Bescherm alle componenten die niet met water
mogen worden gereinigd tegen een directe waters-
traal:

– Elektrische en elektronische modules en com-
ponenten

– Uitlaatgasnabehandelingssysteem
– Draaikoppeling
– Penposities

Reinigen

Natte reiniging
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AANWIJZING!
Gevaar voor materiële schade door verkeerde
reiniging.
Alleen neutrale of licht alkalische reinigingsmid-
delen gebruiken.

Alleen schone sponzen, borstels en doeken
gebruiken.

Bij gebruik van een hogedrukreiniger kunnen te
hoge druk en te hoge temperatuur schade aan de
lak veroorzaken.

– In de eerste drie maanden na de inbedrijfstel-
ling of na aanbrengen van een nieuwe laklaag:
– gebruik koud water met een kleine dose-

ring neutraal reinigingsmiddel.
– Werkdruk: maximaal 60 bar/870 psi.
– Spuitafstand: minimaal 30 cm/1 ft
– Spuithoek: 30° tot 60°

– Na drie maanden:
– Watertemperatuur maximaal 60 °C/140 °F
– Werkdruk: maximaal 100 bar/14.500 psi
– Spuitafstand: minimaal 30 cm/1 ft
– Spuithoek: 30° tot 60°

1. Water met reinigingsmiddel opbrengen en laten inwerken.

2. Verwijder vastzittende vervuiling met een spons of een bor-
stel.

3. Spoel de machine af met schoon water.

4. Maak de cabineramen en de spiegels schoon met een stan-
daard glasreiniger.

Na het reinigen
n Alle voor het reinigen aangebrachte afdekkingen verwijderen.
n Smeer alle lagers en de draaiverbinding.
n Laat de motor warmlopen, waardoor waterresten kunnen ver-

dampen.
n Alle functies van de machine controleren.
n Alle leidingen op beschadiging en lekkage controleren.
n Wrijf de rubberen afdichtingen in met een standaard rubberon-

derhoudsmiddel.
n Controleer de waarschuwings- en instructieplaten op volledig-

heid en leesbaarheid. Ontbrekende of beschadigde plaatjes
vervangen.

n Controleer de lak op zichtbare beschadiging.
Verhelp lakschade direct, let op de corrosiviteitsklasse.

n Controleer de conservering (corrosiebescherming), eventueel
bijwerken of vervangen.

Inbedrijfstelling
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AANWIJZING!
Herstel lakschade overeenkomstig de SENNE-
BOGEN-reparatiehandleiding voor lakschade.

Voer de corrosiebescherming uit conform de SEN-
NEBOGEN-conserveringsinstructie.

De handleidingen kunnen worden verkregen bij de
SENNEBOGEN verkoop- en servicepartners.

4.4 Beveiliging onderhoudsdeuren

De onderhoudsdeuren zijn voorzien van een bevei-
liging (1) tegen ongewenst dichtvallen.

AANWIJZING!
Voordat de onderhoudsdeur wordt gesloten, moet
de beveiliging (2) omhoog worden gebracht.

De onderhoudsdeur en de beveiliging ervan
kunnen anders beschadigd raken.

4.5 Eerste inbedrijfstelling
De eerste inbedrijfstelling van de machine wordt door SENNE-
BOGEN of een opgeleide en bevoegde vakbekwame persoon uit-
gevoerd.

Als de machine langere tijd (> 6 maanden) buiten bedrijf is
geweest, dient u vóór de hernieuwde inbedrijfstelling absoluut te
overleggen met de SENNEBOGEN-klantenservice.

Inbedrijfstelling
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VOORZICHTIG!
Houd u aan Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid”
op pagina 17.

Voer vóór de inbedrijfstelling de controlewerk-
zaamheden uit ( Ä Hoofdstuk 4.6 “Controles vóór
dagelijkse inbedrijfstelling” op pagina 96).

4.6 Controles vóór dagelijkse inbedrijfstelling

WAARSCHUWING!
– Neem de veiligheidsinstructies in acht voordat

u met de werkzaamheden begint.
– Maak u vertrouwd met de machine en zijn uit-

rusting. Lees daartoe vóór inbedrijfstelling deze
gebruikshandleiding, met name Ä Hoofdstuk 1
“Veiligheid” op pagina 17.

– Voer alleen werkzaamheden uit waarvoor u
bent opgeleid en die binnen uw werkbereik
vallen.

Op de volgende pagina’s volgt de controlelijst, die
dagelijks vóór inbedrijfstelling van de machine
moet worden afgewerkt. Deze is onderverdeeld in:

– een algemeen deel (bijvoorbeeld A1),
– een functiedeel (bijvoorbeeld F1) en
– een deel voor visuele controle (bijvoorbeeld

S1).

WAARSCHUWING!
Meld alle onregelmatigheden vóór de inbedrijfstel-
ling aan de verantwoordelijke persoon. Stel de
machine pas in bedrijf als alle onregelmatigheden
zijn verholpen.

Nr. Algemeen Handelingen ☑

A1 Zijn alle gevaarlijke locaties in de werklo-
catie gemarkeerd en beveiligd (boven-
grondse kabels, kuilen, etc.)?

Indien nodig markeren en afzetten ☐

A2 Zijn de gebruiks- en omgevingscondities
(stabiele bodem en dergelijke) bekend?

Indien nodig informeren ☐

Inbedrijfstelling
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Nr. Algemeen Handelingen ☑

A3 Is waar nodig een ervaren assistent
beschikbaar?

Indien nodig organiseren ☐

A4 Bevinden zich personen in de gevaren-
zone?

Toegang tot de gevarenzone ontzeggen ☐

A5 Is het gewicht van de last bekend? Informatie inwinnen ☐

A6 Zijn de machine en het hijsgereedschap op
de te hijsen last berekend?

Zo nodig gebruikshandleiding en typeplaatjes
raadplegen

☐

Nr. Functionele controles Handelingen ☑

F1 Is de eindbegrenzing van de arm juist inge-
steld?

Indien nodig instellen ☐

F2 Is de hefbegrenzing juist ingesteld? Indien nodig instellen ☐

F3 Is de optionele waarschuwingsinrichting voor
overbelasting geactiveerd?

Indien nodig activeren ☐

F4 Is de machine horizontaal uitgelijnd? Indien nodig uitlijnen ☐

F5 Is de stabiele stand van de machine gewaar-
borgd?

Indien nodig afstempelen ☐

F6 Functioneren alle veiligheidsinrichtingen
(remmen, controle- en waarschuwingsin-
structies, signaalinrichting en verlichting)
correct?

Indien nodig storingen zoeken en opheffen ☐

F7 Zijn er waarschuwings- of foutmeldingen op
SENCON actief?

Indien nodig storingen zoeken en opheffen,
storingsgeheugen uitlezen

☐

F8 Werken de elektrische verbruikers (ruiten-
wissers, verwarming, airconditioning e.d.)
correct?

Indien nodig storingen zoeken en opheffen ☐

F9 Werkt de nooddaalinrichting van de cabine? Indien nodig storingen zoeken en opheffen ☐

F10 Werkt de besturing correct? Indien nodig instellen ☐

F11 Werkt de centrale smering? Zo nodig vet bijvullen of storingen zoeken en
opheffen (het vet moet op alle aangesloten
lagerpunten zichtbaar naar buiten komen)

☐

Nr. Visuele controles Handelingen ☑

S1 Zijn alle beschermkappen, isolatiematerialen
en waarschuwingsplaatjes aangebracht en
onbeschadigd?

Indien nodig vervangen ☐

S2 Zijn alle opstaptreden, handgrepen en anti-
slipbedekkingen aanwezig en niet bescha-
digd (bijvoorbeeld scheuren)?

Indien nodig repareren of vervangen ☐

Inbedrijfstelling
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Nr. Visuele controles Handelingen ☑

S3 Is de machine zodanig gereinigd, dat er geen
gevaarlijke locaties door vuil ontstaan (kans
op wegglijden of struikelen, slecht zicht)?

Zo nodig met hogedrukreiniger schoonmaken.
VOORZICHTIG bij gevoelige en elektrische
componenten!

☐

S4 Zijn alle ruiten schoongemaakt en zijn ze vrij
van sneeuw en ijs?

Zo nodig vrij maken van ijs respectievelijk rei-
nigen

☐

S5 Is het loopwerk (bijvoorbeeld banden, assen,
cardanassen) onbeschadigd?

Indien nodig repareren of vervangen ☐

S6 Zijn de wielmoeren vast aangetrokken en
zitten de tussenringen vast?

Zo nodig met het juiste aandraaimoment
natrekken

☐

S7 Is de bandenspanning correct ingesteld? (bij
luchtbanden)

Zo nodig lekken opsporen resp. lucht bij-
pompen (met bandenkooi!)

☐

S8 Is het hydraulisch systeem (leidingen,
slangen enzovoort) lekvrij respectievelijk
onbeschadigd?

Zo nodig lekkages verhelpen respectievelijk
vervangen

☐

S9 Zijn de hydraulische cilinders (bijvoorbeeld
afstempeling, arm, pendelas- en stuurci-
linder) lekvrij en onbeschadigd? Vertonen de
zuigerstangen beschadigingen (scheuren
enzovoort)?

Zo nodig lekkages verhelpen respectievelijk
vervangen

☐

S10 Is de afsluitklep van de hydraulische tank
geopend?

Indien nodig openen ☐

S11 Zijn alle vloeistofniveaus (koelvloeistof, vet,
diesel, hydrauliekolie, motorolie, brandstof,
ruitenwisserwater, zwenkaandrijving, DEF
(AdBlue) enzovoort) voldoende?

Zo nodig lekkages opsporen respectievelijk
vloeistof bijvullen. Voorschriften van de fabri-
kant in acht nemen!

☐

S12 Zijn voorafscheider en luchtfilterpatroon
beschadigd of vervuild?

Indien nodig vervangen ☐

S13 Zijn de ventilatorwielen onbeschadigd? Zo nodig vervangen ☐

S14 Zijn de koelribben van de combikoeler ver-
vuild of beschadigd?

Indien nodig met ventilatoromkering reinigen
of vervangen.

☐

S15 Is het koelsysteem (koeler, slangen, pijpen
enzovoort) lekvrij?

Zo nodig lekkages opzoeken respectievelijk
koelvloeistof bijvullen. Voorschriften van de
fabrikant in acht nemen! Defecte onderdelen
vervangen.

☐

S16 Zitten alle slangklemmen vast, zijn alle slan-
gaansluitingen lekvrij?

Zo nodig natrekken of vervangen ☐

S17 Bevindt er zich water in de waterafscheider
van het brandstofsysteem?

Indien nodig ontwateren ☐

S18 Zijn de V-riemen onbeschadigd en
gespannen?

Indien nodig spannen of vervangen ☐

S19 Zijn de elektrische leidingen beschadigd? Indien nodig repareren of vervangen ☐

S20 Zijn de kabelverbindingen (polen) van de
accu aangetast door corrosie?

Indien nodig reinigen en opnieuw invetten,
beschermkappen accupolen aanbrengen.

☐

S21 Zijn de accu’s goed bevestigd? Zo nodig houders natrekken ☐

S22 Zijn alle onderhoudsdeuren gesloten? Indien nodig sluiten ☐

Inbedrijfstelling
Controles vóór dagelijkse inbedrijfstelling 
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Nr. Visuele controles Handelingen ☑

S23 Zijn alle schroefverbindingen - vooral die aan
de in hoogte verstelbare cabine - onbescha-
digd en aangetrokken?

Zo nodig natrekken of vervangen ☐

S24 Zijn eventueel aanwezige kabelverbindingen
naar externe stroomnetten onderbroken?

Zo nodig onderbreken ☐

S25 Is het juiste contragewicht gemonteerd en
vast aangetrokken?

Indien nodig vervangen respectievelijk met het
juiste aandraaimoment natrekken.

☐

S26 Zijn de giekdelen/staalconstructies onbe-
schadigd (corrosie, scheuren)?

Zo nodig herstellen respectievelijk vervangen ☐

S27 Vertonen de penborgingen beschadigingen
(bijvoorbeeld scheuren)?

Indien nodig vervangen ☐

S28 Zijn de leidingbreukbeveiligingen lekvrij en
onbeschadigd?

Zo nodig vervangen ☐

S29 Bevat de centrale smeerinstallatie voldoende
smeervet?

Indien nodig bijvullen ☐

S30 Zit er voldoende vet in het smeermiddelre-
servoir voor smering van het draaikrans-
rondsel?

Indien nodig bijvullen ☐

S31 Zijn de smeerleidingen onbeschadigd en alle
smeerpunten doorgesmeerd?

Zo nodig vervangen respectievelijk reinigen
en doorsmeren

☐

S32 Zitten alle hydraulische leidingen en slangen
vast?

Indien nodig bevestigingen aantrekken ☐

S33 Is de draaikoppeling onbeschadigd en vol-
doende gesmeerd?

Indien nodig repareren of pignonsmering acti-
veren

☐

S34 Zijn de mechanische stuuraanslagen ver-
sleten?

Indien nodig vervangen ☐

S35 Is de energieketting beschadigd/versleten? Indien nodig vervangen ☐

S36 Zijn de verlichting, de zwaailichten, het ach-
teruitrijsignaal en de camera gereed voor
gebruik?

Indien nodig vervangen ☐

S37 Is de gehele uitlaat en de isolatie op het die-
seldeeltjesfilter en op de motor dicht? Her-
kent u zichtbaar ontsnappend roet?

Vervang eventueel de afdichtingen en overleg
met de SENNEBOGEN-servicepartner.

☐

S38 Zitten de klemmen op het dieseldeeltjesfilter
en de motor vast?

Trek eventueel de klemmen aan en overleg
met de SENNEBOGEN-servicepartner.

☐

S39 Worden op de SENCON waarschuwingen
getoond?

Controleer het hoofdstuk SENCON van de
gebruikshandleidingen en overleg eventueel
met de SENNEBOGEN-servicepartner.

☐

S40 Is het filter op de elektrische kast vervuild? Indien nodig het filter vervangen. ☐

Inbedrijfstelling
Controles vóór dagelijkse inbedrijfstelling 
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4.7 Keuringen vóór inbedrijfstelling
4.7.1 Ruitenwisservloeistof - peil controleren

Het reservoir (1) voor het reinigingsmiddel van de
ruitensproeierinstallatie bevindt zich achter de
onderhoudsdeur linksvoor.

Vul het ruitensproeierreservoir altijd met antivries.

Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
in acht.

4.7.2 Ruitenwisservloeistof - peil controleren

Het brandstofvulpeil kan op de volgende wijze
worden vastgesteld:

– door middel van het SENNEBOGEN CON-
TROL-systeem in het beginscherm, zie
Ä Hoofdstuk 5 “SENCON - SENNEBOGEN
Control System” op pagina 142.

Tank met dieselbrandstof van vereiste kwaliteit bij-
vullen. Zuivere brandstof is van essentieel belang
voor een storingsvrije loop van de dieselmotor. Let
op de sticker op de brandstoftank.

Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
in acht.

Aanwijzingen voor kwaliteit en brandstofkeuze
Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op.

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > Ruitenwisservloeistof - peil controleren
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4.7.3 Vulpeil centrale smeerinstallatie controleren
1 Smeermiddelreservoir - MIN/MAX-markering in het oog houden
2 Vet bijvullen */**/***
3 Instelling van de smeertijden

De centrale smeerinstallatie smeert automatisch de loopbaan van
de draaikoppeling en de lagers van de uitrusting. De smeercyclus
is af fabriek ingesteld.

WAARSCHUWING!
Bij te weinig smering kunnen de onderdelen
beschadigd raken.

Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
en in de smeermiddeltabel in acht.

WAARSCHUWING!
Bij te weinig smering kunnen de onderdelen
beschadigd raken.

AANWIJZING!
Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
en in de smeermiddeltabel in acht.

Vet bijvullen (2/3)

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > Vulpeil centrale smeerinstallatie controleren
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4.7.4 Vetvulling smering draaikransrondsel controleren

GEVAAR!
Levensgevaar door afsnijden of bekneld raken!

Let erop dat er zich geen personen binnen de
gevarenzone van de cabineophanging bevinden.
De gevarenzone is het gebied

– bij/onder de cabine,
– bij/onder de mechanische cabineophanging.

Onderhoudswerkzaamheden in deze gevarenzone
mogen alleen uitgevoerd worden als de cabine met
een vergrendelingsstang is beveiligd tegen plotse-
ling of onverhoeds dalen.

1. Bovenwagen vanuit de rijrichting gezien 360° naar links
draaien.

2. Bovenwagen verder naar links draaien tot de giek dwars ten
opzichte van de onderwagen staat (90° ten opzichte van de
rijrichting).

3. Cabine omhoog brengen.

4. Cabine door een tweede persoon met de vergrendelings-
stang (1) laten beveiligen.

5. Afdekplaat (2) verwijderen.

6. Er moet een vetophoping zichtbaar zijn (min. 20 mm). Even-
tueel vet bijvullen.

7. Afdekplaat (2) weer monteren.

8. Vergrendelingsstang (1) verwijderen.

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > Vetvulling smering draaikransrondsel controleren

23.01.2018818E-821E Overslagmachine102



4.7.5 Peil van de hydrauliekolie controleren
1. Aangeslagen lasten en de giek op de grond zetten.

2. Machine horizontaal zetten.

3. Alle hydraulische cilinders volledig inschuiven.

4. Machine in parkeerpositie zetten. Afstempelcilinders
inschuiven.

5. Aandrijfmotor uitschakelen.

6. Onderhoudsdeur rechts openen.

7. Oliepeil aan de hand van de oliepeilmeter (1) controleren:

Het oliepeil moet bij de bovenste markering (MAX) staan.

8. Indien nodig druk van het hydraulisch systeem aflaten.

9. Indien nodig hydrauliekolie bijvullen:

n Afsluitklep openen.
n Schroefdop van de olievulopening schroeven.
n Hydraulische olie bijvullen en opnieuw controleren.
n Schroefdop weer vastschroeven.

Afsluitklep weer sluiten.

10. Onderhoudsdeur rechts sluiten.

4.7.6 Brandstofsysteem controleren en ontwateren

WAARSCHUWING!
– Bij werkzaamheden aan de brandstofinstallatie

zijn roken en open vuur niet toegestaan! Niet
roken!

– Neem ook de aanwijzingen in de gebruiks-
handleiding van de motorfabrikant in acht.

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > Brandstofsysteem controleren en ontwateren
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1 Dieselvoorfilter
2 Aftapkraan
3 Onderhoudsdeur rechtsachter

1. Onderhoudsdeur rechtsachter openen.

2. Plaats een geschikte opvangbak onder het waterreservoir
van de brandstof-filterpatroon (1).

3. Aftapkraan (2) openen.

4. Water en vuil uit het waterreservoir laten lopen.

5. Aftapkraan weer dichtdraaien.

6. Onderhoudsdeur rechtsachter sluiten.

Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
in acht.

US EPA Tier 4f / EU Stage IV

US EPA Tier 3 / EU Stage IIIa / US
EPA Tier 4i / EU Stage IIIb

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > Brandstofsysteem controleren en ontwateren
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4.7.7 Luchtfilter
De toestand van het luchtfilter wordt door SENCON weergegeven.

Zie Ä Hoofdstuk 5 “SENCON - SENNEBOGEN Control System”
op pagina 142.

n Dieselmotor direct stoppen.
n Luchtfilter controleren.

4.7.8 Motoroliepeil controleren

Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op.

1. Machine horizontaal plaatsen.

2. Aandrijfmotor circa 2 minuten laten draaien tot het systeem
met olie gevuld is.

3. Aandrijfmotor uitschakelen.

4. Onderhoudsdeur rechts openen.

5. Oliepeilstok (1) aan handgreep eruit trekken en met een
pluisvrije, schone doek afvegen.

6. Oliepeilstok (1) tot de aanslag erin schuiven en weer eruit
trekken.

7. Oliepeil controleren (greep naar boven houden!): Het oliepeil
moet tussen de onderste markering (MIN) en de bovenste
markering (MAX) liggen.

8. Indien nodig motorolie conform specificatie bijvullen (2).

9. Oliepeilstok (1) weer tot de aanslag in het reservoir steken.

10. Onderhoudsdeur rechts sluiten.

– Volg de kennisgevingen in de gebruikshandlei-
ding van de motorfabrikant op.

– Neem de aanwijzingen in de onderhoudsin-
structies en in de smeermiddeltabel in acht.

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > Motoroliepeil controleren
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4.7.9 Koelmiddelpeil controleren en antivries bijvullen

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door verbranding!
Voer controles alleen uit als het koelsysteem is
afgekoeld.

1. Onderhoudsdeksel afschroeven.

2. Aandrijfmotor en radiateur laten afkoelen.

3. Grote dikke lap op afsluitdop (1) van het koelmiddelexpansie-
reservoir leggen en deze voorzichtig openen, zodat de druk
wordt afgelaten.

4. Antivries en koelmiddelpeil controleren, indien nodig bij-
vullen. Mengverhouding: 50% antivries, 50% water. Vorstbe-
scherming tot -37 °C (-34 °F).

5. Afsluitdop (1) op het expansiereservoir weer sluiten.

Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
in acht.

4.7.10 DEF (AdBlue)-niveau controleren en bijtanken
n Urea
n AUS 32 (Aqueous Urea Solution 32)
n NOx Reduction Agent

Koelvloeistofpeil en antivries con-
troleren

DEF (AdBlue) Alternatieve bena-
mingen

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > DEF (AdBlue)-niveau controleren en bijtanken
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n Catalyst Solution
n Stableguard 32

De SENNEBOGEN-fabrieksvulling voor DEF (AdBlue) voldoet aan
de volgende normen:

n ISO 22241-1
n DIN 70700
n ASTM D7821

VOORZICHTIG!
Gezondheidsrisico door contact met DEF
(AdBlue)
Wanneer DEF (AdBlue) in de ogen komt kan oogir-
ritatie ontstaan.

– Draag beschermde kleding, een veiligheidsbril
en handschoenen.

– Vermijd contact met de huid en de ogen.

AANWIJZING!
Bij niet aanhouden van deze instructies kristal-
liseert de DEF (AdBlue) op de onderdelen en
kan ernstige materiële schade veroorzaken.
Slangen of kabels kunnen door DEF (AdBlue)
onherstelbaar beschadigd raken (oxidatie).

– De DEF (AdBlue)-tank mag alleen met gedes-
tilleerd water worden gespoeld.

– Voorkom morsen van DEF (AdBlue) op
slangen of kabels.

– Componenten die met DEF (AdBlue) in aanra-
king komen, direct met voldoende water
grondig reinigen.

DEF (AdBlue) kan onder de volgende omstandigheden 3-6
maanden worden opgeslagen:

n Opslagtemperatuur tussen -5 °C tot 35 °C (23 °F tot 95 °F)
n Bewaren in gesloten containers, om vervuiling te voorkomen
n Directe zonnestralen vermijden

DEF (AdBlue) normen

DEF (AdBlue) reiniging

DEF (AdBlue) opslag

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > DEF (AdBlue)-niveau controleren en bijtanken
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Bij voorraadmachines moet voor het opnieuw in
gebruik nemen de kwaliteit van de DEF (AdBlue)
worden gecontroleerd.

De kwaliteit van de DEF (AdBlue) kan met een
refractometer met DEF (AdBlue)-schaal worden
gecontroleerd.

Let op een betreffende SENCON-foutmelding en
ververs eventueel de DEF (AdBlue).

De DEF (AdBlue) wordt voorverwarmd bij temperaturen rond 0 °C
(32 °F) via een elektrische verwarming en het koelmiddelcircuit van
de dieselmotor.

De voedingseenheid DEF (AdBlue) verzorgt het transport van de
DEF (AdBlue) van de tank naar het uitlaatgasnabehandelingssys-
teem.

De voedingseenheid draait na het uitschakelen van de motor nog
circa 2 minuten na om de DEF (AdBlue)-leidingen leeg te pompen.

De DEF (AdBlue) uitlaatgasnabehandeling kan door de DEF
(AdBlue)-voedingseenheid worden onderbroken.

Reden voor onderbreking kunnen zijn:

n De DEF (AdBlue)-tank is leeg.
n De DEF (AdBlue) kan door de DEF (AdBlue)-voorverwarming

niet worden ontdooid.
n De DEF (AdBlue)-kwaliteit is niet voldoende.
n Een storing in het uitlaatgasnabehandelingssysteem.

Bij de onderbreking van de DEF (AdBlue) inspui-
ting moet met beperkingen van het bedrijf tot en
met het stationair draaien rekening worden
gehouden.

DEF (AdBlue) voorverwarming

DEF (AdBlue) voedingseenheid

DEF (AdBlue) onderbreking toevoer

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > DEF (AdBlue)-niveau controleren en bijtanken
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– De machine uitsluitend op een stevige, vlakke
ondergrond plaatsen.

– Alleen tanken als de motor is uitgeschakeld.
– DEF (AdBlue) kan tot maximaal -11 °C (12 °F)

worden getankt.
– Let erop dat de omgeving van de DEF

(AdBlue)-tanks schoon is.
– Eventueel de componenten reinigen.

– Voor het vullen moet het peil in de tank via de
SENCON worden bepaald:
– Hoeveel DEF (AdBlue) kan de tank nog

opnemen?
– Tijdens het tanken zelf moet er ononderbroken

toezicht zijn.
– Tijdens het tanken zelf moet er ononder-

broken toezicht zijn.

– Overvul de tank niet.
– SENNEBOGEN adviseert:

– Machine na het gebruik aftanken.

1. Aandrijfmotor uitschakelen.

2. Afsluitdop (1) van de DEF (AdBlue)-tank voorzichtig openen.

3. DEF (AdBlue) met DEF (AdBlue)-tankinrichting vullen.

ð Niveau van de DEF (AdBlue)-tank wordt in SENCON
getoond.

4. Afsluitdop (1) van de DEF (AdBlue)-tank weer sluiten.

DEF (AdBlue) tanken

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > DEF (AdBlue)-niveau controleren en bijtanken
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4.7.11 Waterpeil warmwaterverwarmings controleren (Elektromachine)

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door verbranding!
Voer controles alleen uit als het verwarmingssys-
teem is afgekoeld.

1 Warmwaterverwarming met beschermmantel
2 Indicatie niveau warmwaterverwarming
3 Afsluitdop warmwaterverwarming
4 Deksel beschermmantel met klittenbandsluiting

1. Klittenband op het deksel (4) van de beschermmantel los-
maken en naar boven toe openen.

2. Niveau warmwaterverwarming via indicatie (2) controleren:

ð Indicatie moet helemaal gevuld zijn.

3. Eventueel de schroefkoppeling (3) afschroeven en via de
koppeling (3) water met antivries bijvullen tot de indicatie (2)
volledig is gevuld.

ð Mengverhouding: 50% antivries, 50% water. Vorstbe-
scherming tot -37 °C (-34 °F).

4. Koppeling (3) opschroeven.

5. Deksel (4) beschermmantel sluiten en met klittenband beves-
tigen.

Koelvloeistofpeil en antivries con-
troleren

Inbedrijfstelling
Keuringen vóór inbedrijfstelling > Waterpeil warmwaterverwarmings controleren (Elektromachine)
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4.7.12 Bandenspanning controleren

GEVAAR!
Bij het oppompen van de banden een voldoende
veilige afstand bewaren en een bandenkooi
gebruiken.

Bandenmaat bar psi
10:00-20 7,5 108.78

12.00-20 9 130.53

10:00-24 10 145.04

395/85 8,5 123

4.8 Machine automatisch smeren
4.8.1 Algemene aanwijzingen

WAARSCHUWING!
Neem de veiligheidsinstructies in acht voordat u
met de werkzaamheden begint.

4.8.2 Algemeen

AANWIJZING!
– Het voorraadreservoir van de centrale smeerin-

stallatie moet altijd voldoende gevuld zij om
schade aan de lagerpunten uit te sluiten.

– Bij te weinig smering kunnen de onderdelen
beschadigd raken.

– Volg de instructies in Ä Hoofdstuk 10.6
“Bedrijfsstoffenlijst” op pagina 322.

Bandenspanning (bij luchtbanden)

Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Algemeen
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AANWIJZING!
Onder zwaardere toepassingsomstandigheden
moeten de smeercycli worden aangepast.

Voorbeelden voor zwaardere gebruiksomstandig-
heden zijn:

– Meerploegenbedrijf.
– Vergroot rijaandeel van meer dan 25% van de

gebruikstijd.
– Toepassing in extreem abrassief materiaal.
– Vaker contact met water of corrosieve stoffen.
– Gebruik bij extreme temperaturen.

Na een instroomfase van circa 100 uur en de con-
trole van alle smeerpunten kan de smeertijd naar
wens worden verlengd of verkort.

De machine beschikt standaard over een centrale
smeerinstallatie voor de draaikoppeling en de uit-
rusting.

Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Algemeen
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4.8.3 Overzicht centrale smeerpunten

Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Overzicht centrale smeerpunten
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Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Overzicht centrale smeerpunten
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Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Overzicht centrale smeerpunten
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4.8.4 Smeercyclus instellen

De vooringestelde smeercyclus kan handmatig
worden verkort. Zie hiervoor de toelichting in de
documentatie van de centrale smeerinstallatie.

Dit is alleen noodzakelijk wanneer dit niet via
SENCON wordt bestuurd.

Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Smeercyclus instellen
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1 Smeermiddelreservoir - MIN/MAX-markering in het oog houden
2 Vet bijvullen
3 Instelling van de smeertijden

Voor het instellen van de pauzes - of werktijd, deksel van de pomp-
behuizing verwijderen.

Voor het instellen van een jumper (Fig. 2), moet de
besturingskaart worden gedemonteerd.

Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Smeercyclus instellen
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Pauzetijden instellen:
De pauzetijd kan met de blauwe draaischakelaar in 15 stappen
worden ingesteld, zie.

Schakelaarstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a B C D E F

Uren (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pauzetijden instellen:
De pauzetijd kan met de blauwe draaischakelaar in 15 stappen
worden ingesteld, zie.

Schakelaarstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a B C D E F

Uren (h) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Smeercyclus instellen
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Na een instroomfase van circa 100 uur en de con-
trole van alle smeerpunten kan de smeertijd naar
wens worden verlengd of verkort.

AANWIJZING!
Bij te weinig smering kunnen de onderdelen
beschadigd raken.

Neem de aanwijzingen in de onderhoudsinstructies
en in de smeermiddeltabel in acht.

4.8.5 Storingsmelding op overdrukventiel
Bij een blokkade in de centrale smeerinstallatie kan een verhoogde
bedrijfsdruk ontstaan. Het vet wordt in dit geval direct via het over-
drukventiel (1) terug in de vetcontainer geleid. Tegelijkertijd komt
een rode pen (2) uit het overdrukventiel. Gebruik van de centrale
smeerinstallatie is dan niet meer mogelijk.

AANWIJZING!
Ernstige materiële schade door een niet werkende
centrale smeerinstallatie is mogelijk! De betref-
fende machinecomponenten worden niet meer van
smeervet voorzien.

Afb. 3: Voorbeeld

Inbedrijfstelling
Machine automatisch smeren > Storingsmelding op overdrukventiel
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1. Neem de blokkade in de centrale smeerinstallatie weg.

2. Druk de controlepen terug in het overdrukventiel (3).

3. Controleer de goede werking.

Gebruik van de centrale smeerinstallatie is nu weer mogelijk.

4.9 Machine handmatig smeren
4.9.1 Algemene aanwijzingen

WAARSCHUWING!
Neem de veiligheidsinstructies in acht voordat u
met de werkzaamheden begint.

4.9.2 Algemeen

AANWIJZING!
– Verwijder voor het handmatig smeren veront-

reinigingen van machine en smeernippels.
– Overtollig vet van de smeernippels verwij-

deren.
– De maximale druk van 350 bar mag door de

mobiele smeerapparatuur niet worden over-
schreden.

– De smeerpunten op uitrustingsstukken (bijvoor-
beeld grijpers) moeten handmatig worden
gesmeerd. Houd de instructies uit de aanvul-
lende documentatie bij de uitrustingsstukken
aan.

– Druk bij het nasmeren via de vetnippel net
zolang vet naar binnen, tot nieuw vet op het
smeerpunt naar buiten komt.

Opnieuw in gebruik nemen:

Inbedrijfstelling
Machine handmatig smeren > Algemeen

23.01.2018818E-821E Overslagmachine120



AANWIJZING!
Onder zwaardere toepassingsomstandigheden
moeten de smeercycli worden aangepast.

Voorbeelden voor zwaardere gebruiksomstandig-
heden zijn:

– Meerploegenbedrijf.
– Vergroot rijaandeel van meer dan 25% van de

gebruikstijd.
– Toepassing in extreem abrassief materiaal.
– Vaker contact met water of corrosieve stoffen.
– Gebruik bij extreme temperaturen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw SEN-
NEBOGEN-servicepartner.

De smeernippels moeten na het smeren met een
rode beschermkap worden afgedekt.

4.9.3 Centrale smeerinstallaties handmatig bedienen
De smeerprocedure kan handmatig via de volgende knop worden
geactiveerd:

1. Aandrijfmotor starten.

2. Centrale smeerinstallatie bovenwagen activeren:

Drukknop voor centrale smeerinstallatie bovenwagen
indrukken en ingedrukt houden.

3. Drukknop loslaten.

4. Controleren of er een consistente smeerfilm aanwezig is.

5. Zo nodig smering herhalen.

4.9.4 Centrale handmatige smeerbalk mobiele onderwagen
De onderwagen – mobiel heeft een centrale smeerbalk, die hand-
matig moet worden gesmeerd. De centrale smeerbalk bevindt zich
aan de voorzijde van de onderwagen.

Centrale smeerinstallatie boven-
wagen

Inbedrijfstelling
Machine handmatig smeren > Centrale handmatige smeerbalk mobiele onderwagen
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AANWIJZING!
– Tijdens het smeren moet de afstempeling van

de mobiele onderwegen volledig zijn uitge-
schoven om het aslager te ontlasten.

– De mobiele onderwagen moet om de 100
bedrijfsuren (of minimaal eenmaal per maand)
met telkens 3 ccm (2 pompslagen bij standaard
vetspuit) per smeernippel worden gesmeerd.

4.9.5 Decentrale handmatige smeerpunten mobiele onderwagen
De onderwagen - mobiel beschikt bovendien over decentrale
smeerpunten, die handmatig moeten worden gesmeerd:

n 12 maal onderwagenafstempeling.

Telkens drie vetnippels (1) op de vier afstempelingen moeten
handmatig worden gesmeerd.

Overzicht van smeerpunten

Onderwagenafstempeling

Inbedrijfstelling
Machine handmatig smeren > Decentrale handmatige smeerpunten mobiele onderwagen
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Smeren (per vetnippel)
3,0 ccm / 40 bedrijfsuren

Inbedrijfstelling
Machine handmatig smeren > Decentrale handmatige smeerpunten mobiele onderwagen
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4.9.6 Decentrale handmatige smeerpunten rupsonderwagen
8 vetnippels aan de bovenzijde moeten handmatig worden
gesmeerd.

Pos. Smeren (per vetnippel)
1 - 8 3,0 - 5,0 ccm / 40 bedrijfsuren

Telescopering bovenzijde

Inbedrijfstelling
Machine handmatig smeren > Decentrale handmatige smeerpunten rupsonderwagen
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8 vetnippels aan de onderzijde moeten handmatig worden
gesmeerd.

Pos. Smeren (per vetnippel)
1 - 8 3,0 - 5,0 ccm / 40 bedrijfsuren

4.10 Machine inschakelen
4.10.1 Veiligheidsinstructies

Lees de veiligheidsaanwijzingen aandachtig door, voordat u de
machine inschakelt.

Telescopering onderzijde

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Veiligheidsinstructies
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GEVAAR!
– Gevaar voor lichamelijk letsel! Cabinedeur en

onderhoudsdeuren gesloten houden.
– Zorg er voor het starten van de motor voor dat

er zich geen personen in de gevarenzone
bevinden.

– De uitlaatgassen van de dieselmotor zijn scha-
delijk voor de gezondheid. De motor alleen in
de buitenlucht of in een goed geventileerde
ruimte laten draaien.

– Schakel de machine niet in als er een waar-
schuwingsbord op de bedieningselementen is
aangebracht.

– Bestuurderszitplaats, stuurkolom, camera's en
spiegels in de juiste stand zetten.

– Veiligheidsgordel correct omdoen.
– Cabinedeuren sluiten.

AANWIJZING!
Neem vóór het inschakelen van de machine de
volgende instructies in acht:

– Neem de veiligheidsvoorschriften en instructies
voor inbedrijfname in de handleiding van de
motorfabrikant in acht.

– De veiligheidshendel moet zijn gesloten
(achter).

– Het gezichtsveld van de camera's controleren
en, indien nodig, camera's afstellen.

– De spiegels afstellen.

4.10.2 Veiligheidsriem/EU
De machine is van een heupgordel voorzien. De gordel voldoet
aan de norm FMVSS 209 (EU).

WAARSCHUWING!
– Controleer de gordel op tekenen van slijtage

voordat de machine in bedrijf wordt gesteld.
Een beschadigde gordel onmiddellijk ver-
vangen.

– Een vervuilde gordel schoonmaken met water.
– De gordel bij het omdoen niet verdraaien.
– De gordel dient zo laag mogelijk over de heup

te lopen, niet over de buik.

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Veiligheidsriem/EU
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1. Schuif het metalen koppelstuk (1) in het gordelslot (2). Een
hoorbare klik geeft aan dat de gordel goed vastzit.

2. Druk voor het ontkoppelen op de rode knop (3) op het gordel-
slot (2).

4.10.3 Veiligheidsriem/USA
De machine is van een heupgordel voorzien. De gordel voldoet
aan de norm SAE J 386 (VS).

WAARSCHUWING!
– Controleer de gordel op tekenen van slijtage

voordat de machine in bedrijf wordt gesteld.
Een beschadigde gordel onmiddellijk ver-
vangen.

– Een vervuilde gordel schoonmaken met water.
– De gordel bij het omdoen niet verdraaien.
– De gordel dient zo laag mogelijk over de heup

te lopen, niet over de buik.

1. Schuif het metalen koppelstuk (1) in het gordelslot (2). Een
hoorbare klik geeft aan dat de gordel goed vastzit.

2. Trek de zwarte afdekkap (3) naar boven om de riem los te
maken.

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Veiligheidsriem/USA
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4.10.4 Motor starten - dieselmotor

GEVAAR!
Vergiftigingsgevaar!
Laat de motor alleen draaien in de buitenlucht of in
goed geventileerde ruimtes. Het inademen van uit-
laatgassen is schadelijk voor de gezondheid. Het
kan tot bewusteloosheid en de dood leiden.

1. Dagelijkse controles uitvoeren ( Ä Hoofdstuk 4.6 “Controles
vóór dagelijkse inbedrijfstelling” op pagina 96).

2. Steek de contactsleutel in het contactslot (2) en draai deze in
de stand 'I'.

ð Op het SENCON-display (3) worden nu het motortoe-
rental, de koelvloeistoftemperatuur en het brandstofpeil
weergegeven.

3. Motor starten - mogelijkheid 1: contactsleutel (2) in stand "II"
draaien.

Motor starten - mogelijkheid 2: Motor start - knop (4)
indrukken.

4. Gewenste motortoerental met draaiknop (1) instellen.

Het symbool "Wait to start" in het SENCON-diagnosesysteem
maakt de kraanbestuurder erop attent dat hij met het starten van
de motor nog moet wachten totdat het symbool niet langer brandt.

Daardoor kan de motor bij lage omgevingstemperaturen gemakke-
lijker worden gestart.

Bedieningspaneel rechts

Lampje 'Wait to start' in SENCON

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Motor starten - dieselmotor
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Stationair-automaat
Bij het starten van de machine is de stationair-
automaat al ingeschakeld.

Ongewilde stotende bewegingen zijn mogelijk!

Stand contact-
sleutel

Betekenis

P Vrijschakeling voor tankpomp

0 Contact UIT

I Contact AAN

(contact wordt na 20 minuten uitgeschakeld!)

II Motor starten

GEVAAR!
Laat de machine nooit onbeheerd achter wanneer
de motor draait!

Stand contactsleutel

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Motor starten - dieselmotor

23.01.2018 818E-821E Overslagmachine 129



4.10.5 Motor starten - elektromotor

1 Bedieningspaneel kabeltrommel
2 Voor de inbedrijfname de schakelaar (1) op stand "I" respectie-

velijk op automatische werking van de kabeltrommel scha-
kelen.

Opmerking kabeltrommel (optie)

Bedieningspaneel rechts

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Motor starten - elektromotor
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1. Dagelijkse controles uitvoeren ( Ä Hoofdstuk 4.6 “Controles
vóór dagelijkse inbedrijfstelling” op pagina 96).

2. Hoofdschakelaar (A) op de elektrische schakelkast inscha-
kelen

3. Steek de ontstekingssleutel in het contact (1) en draai deze
op positie "I".

4. Start met drukschakelaar (3) de motor. De "groene" controle-
lamp (3) brandt.

GEVAAR!
Laat de machine nooit onbeheerd achter wanneer
de motor draait!

Storingen controlelampjes SENCON
Storingen worden door SENCON bewaakt. Bij een
storing verschijnen in SENCON de volgende sym-
bolen: zie paragraaf OVERZICHT VAN CON-
TROLE- EN WAARSCHUWINGSLAMPJES in het
hoofdstuk SENCON.

Neem direct contact op met de SENNEBOGEN-
klantenservice.

De elektrische schakelkast mag alleen door een
geautoriseerde SENNEBOGEN-partner worden
geopend.

Reparatie-, onderhouds- en meetwerkzaamheden
mogen alleen door vakpersoneel worden uitge-
voerd dat door SENNEBOGEN is opgeleid en
geautoriseerd.

4.10.6 Machine op bedrijfstemperatuur brengen

Na het starten van de motor loopt de machine in
stationair toerental en geactiveerde stationairauto-
maat.

Gedurende de opwarmtijd moet de stationairauto-
maat worden uitgeschakeld.

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Machine op bedrijfstemperatuur brengen
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Omgevings-
temperatuur

Opwarmtijd Maximum motortoerental
(dieselmotor)

tot 0 °C (32 °F) circa
15 minuten

Nominaal toerental - 250 min1 
Ä Hoofdstuk 3 “Technische
gegevens” op pagina 71- 20 °C (- 4 °F)

-... 0 °C (32 °F)
circa
30 minuten

n Motor na het starten 3 minuten laten draaien met laag statio-
nair toerental. Bij temperaturen onder 0 °C (32 °F) kan extra
opwarmtijd nodig zijn.

n Aansluitend het motortoerental trapsgewijs tot het nominaal
toerental verhogen (zonder last).

n Wanneer een watertemperatuur van circa 20 °C (54 °F) is
bereikt, belast u de motor door voorzichtig hydraulische func-
ties in te schakelen en de machine verder te laten warm-
draaien.

n De machine mag worden belast wanneer de hieronder
genoemde temperaturen zijn bereikt.

Laat de motor na het starten gedurende 3 minuten stationair
draaien. Bij temperaturen onder 0 °C (32 °F) kan extra opwarmtijd
nodig zijn.

Als het fijnrooster vóór de koeler met ijs bedekt is,
kunnen ijs en sneeuw in de warmloopfase met
behulp van de ventilatoromkeerfunctie worden ont-
dooid en worden uitgeblazen.

Indien het hydraulisch systeem na de opwarmtijd
nog traag reageert, nog eens 15 minuten met lager
toerental werken.

Op het display moeten de volgende temperatuur-
waarden worden weergegeven, voordat u de
machine met volledig toerental laat werken:

– Hydrauliekolie: circa 40 °C (104 °F).
– Water: circa 35 °C (95 °F).

VOORZICHTIG!
Als het warmdraaien van motor en machine niet
conform de voorschriften wordt uitgevoerd, kan
schade ontstaan aan de motor, hydraulische
pomp, hydraulische motor, hydraulische oliekoeler
en hydraulische tank. Bovendien kunnen de
machinefuncties en het gedrag van de machine in
negatieve zin veranderen, bijvoorbeeld vertraagde
aansturing of vertraagd afremmen van functies.

Richtwaarden voor de opwarmtijd

Procedure warmlopen (diesel-
motor)

Procedure warmlopen (elektro-
motor)

Inbedrijfstelling
Machine inschakelen > Machine op bedrijfstemperatuur brengen
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AANWIJZING!
Dit kan tot een ongecontroleerde werking van de
machine en als gevolg daarvan tot ongevallen
leiden!

Alleen een machine op bedrijfstemperatuur is
een goed functionerende machine!

4.11 Extern starten
De machine is voorzien van een 24-volt-startinrichting. Let er op,
dat de externe stroombron dezelfde spanning heeft.

VOORZICHTIG!
Bij gebruik van een stroombron met een hogere
spanning kan de elektrische installatie van de
machine ernstig worden beschadigd.

De plus- en minusaansluitingen van de accu zijn op 2 extern
starten klemmen aangesloten.

VOORZICHTIG!
De extern starten-aansluitklemmen moeten altijd
met de aangehangen afdekkappen worden afge-
dekt. Elektrocutiegevaar!

Aansluitklemmen extern starten
(optie)

Inbedrijfstelling
Extern starten 
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1. De hoofdschakelaar van de accu bedienen om de stroomtoe-
voer te onderbreken ( Ä Hoofdstuk 4.12.3 “Accuvoeding naar
elektrische installatie onderbreken” op pagina 137).

2. Bij extern starten-aansluitklemmen (optie): Afdekkappen
verwijderen.

3. Pluspool (+) van de stroombronnen met geschikte overbrug-
gingskabels verbinden.

Bij aansluitklemmen extern starten (optie): Pluspool (+)
van de accu met geschikte overbruggingskabel aan de
externe start klem (+) bevestigen.

4. Indien nodig, accudeksel verwijderen.

5. Minpool (-) van de hulpstartaccu met een overbruggingskabel
op het motorblok of een daarmee verbonden massief, onge-
lakt metalen deel van de ontvanger bevestigen.

Bij extern starten-aansluitklemmen (optie): Minuspool (-)
van de accu met geschikte overbruggingskabel aan de
externe start klem (-) bevestigen.

Inbedrijfstelling
Extern starten 

23.01.2018818E-821E Overslagmachine134



6. De hoofdschakelaar van de accu bedienen ( Ä Hoofdstuk
4.12.3 “Accuvoeding naar elektrische installatie onderbreken”
op pagina 137).

7. motor starten.

8. Elektrische verbruikers inschakelen (beveiliging tegen over-
spanning).

9. Demontage:

n Overbruggingskabel van de minpool (-) losmaken.
n Overbruggingskabel van de pluspool (+) losmaken.

10. Elektrische verbruikers uitschakelen.

11. Indien van toepassing accudeksel weer monteren.

12. Indien van toepassing accudeksel weer monteren.

De overbruggingskabel moet van koper zijn en een
minimale doorsnede van 70 mm2 hebben.

Inbedrijfstelling
Extern starten 
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WAARSCHUWING!
– Explosiegevaar!

Vermijd vonkvorming door open vuur, licht of
roken.

– Accuzuur is bijtend.
Vermijd contact met huid, ogen of kleding.
Spoel zuurspatten onmiddellijk weg met
schoon water. Raadpleeg zo nodig een arts.

– Bij werkzaamheden aan de elektrische instal-
latie dienen de geldende voorschriften en de
voorschriften voor ongevallenpreventie in acht
te worden genomen.

4.12 Machine uitschakelen
4.12.1 Motor uitschakelen - dieselmotor

AANWIJZING!
Gedurende de afkoelfase moet de stationairauto-
maat worden uitgeschakeld.

Als de aandrijfmotor na gebruik zonder afkoelfase
wordt uitgeschakeld, kan dit tot stuwwarmte en
oververhitting van motoronderdelen, met name van
de turbocompressor, leiden. Laat de aandrijfmotor
daarom afkoelen voordat u hem uitschakelt:

– Motortoerental verlagen tot ca. 50 % van het
nominale toerental.

– Machine nog circa 5 - 10 minuten laten
draaien.

Wanneer dit wordt nagelaten, kan dit tot verhoogde
slijtage aan motor en koelsysteem leiden!

1. Machine op veilige ondergrond plaatsen.

2. Bevestigde lasten en giek neerzetten.

3. Verlaag het motortoerental tot circa 50% van het nominale
toerental om te voorkomen dat motor en koelsysteem
beschadigd raken.

4. Machine circa 5 - 10 minuten laten draaien.

5. Contactsleutel in stand "0" zetten en uit het contactslot halen.

6. Veiligheidshendel naar achteren trekken.

7. Machine beveiligen (lampen, gevarendriehoek, keggen enzo-
voort).

Inbedrijfstelling
Machine uitschakelen > Motor uitschakelen - dieselmotor
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4.12.2 Motor uitschakelen - elektromotor

1. Machine op veilige ondergrond plaatsen.

2. Bevestigde lasten en giek neerzetten.

3. Met drukschakelaar (2) de motor uitschakelen. De "groene"
controlelamp (3) gaat uit.

4. Contactsleutel in stand "0" zetten en uit het contactslot halen.

5. Veiligheidshendel naar achteren trekken.

6. Machine beveiligen (lampen, gevarendriehoek, keggen enzo-
voort).

4.12.3 Accuvoeding naar elektrische installatie onderbreken
4.12.3.1 Algemene aanwijzingen

Bij langere stilstand van het voertuig of bij transport moet met
behulp van de accuschakelaar de elektrische installatie van de
accu worden gescheiden.

Inbedrijfstelling
Machine uitschakelen > Accuvoeding naar elektrische installatie onderbreken
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Beschadiging van de elektrische installatie en de
uitlaatgasnabehandelingscomponenten door
vroegtijdig uitschakelen van de accuscheidings-
schakelaar.

Schakel de mechanische hoofdschakelaar van de
accu niet uit als:

– De motor nog loopt.
– Wacht na het uitschakelen van de motor

twee minuten, voordat de accuscheidings-
schakelaar wordt uitgeschakeld. De DEF
(AdBlue)-leidingen moeten nog worden
leeggepompt.

– Andere elektrische verbruikers zijn nog inge-
schakeld.

4.12.3.2 Mechanische accu-scheidingschakelaar
1. Wacht na het uitschakelen van de motor twee minuten,

voordat de accuscheidingsschakelaar wordt uitgeschakeld.

2. Hoofdschakelaar van de accu (1) naar links draaien (tegen
de wijzers van de klok in) en de sleutel eruit halen.

ð De accuvoeding naar de elektrische installatie is onder-
broken.

4.13 Buitenbedrijfstelling
Ga als volgt te werk als de machine gedurende langere tijd buiten
bedrijf wordt gesteld:

1. De opslaglocatie moet zo droog en stofvrij mogelijk zijn.

2. Machine op een vlakke ondergrond zetten.

Als de machine toch op een helling moet worden geplaatst,
moet deze met extra keggen worden beveiligd.

3. Machine uitschakelen ( Ä Hoofdstuk 4.12 “Machine uitscha-
kelen” op pagina 136).

4. Machine op lekkage (koelvloeistof, olie, enzovoort) contro-
leren.

Inbedrijfstelling
Buitenbedrijfstelling 
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5. Machine volgens de onderhoudsinstructies reinigen.

Zorg ervoor dat de reinigingsmiddelen die u gebruikt de
afdichtingen niet beschadigen en niet in de loopbaan van de
draaikoppeling terechtkomen! Water en bezinksel van de
brandstoftank via het bodemventiel aftappen. De brandstof-
tank voltanken.

Water en bezinksel van de hydrauliektank via het bodemven-
tiel aftappen.

6. Brandstoffen en smeermiddelen bijvullen, voor vulhoeveel-
heden zie onderhoudshandleiding.

7. Machine volgens de onderhoudsinstructies doorsmeren.

Draaikoppeling smeren terwijl de bovenwagen langzaam
draait (vetvoorraad indien nodig bijvullen).

Hiertoe meermaals handmatige smering op het centrale
smeersysteem activeren totdat er nieuw vet bij de smeer-
punten naar buiten komt.

8. Hoofdschakelaar van de accu uitschakelen.

9. Blanke metalen delen (bijv. zuigerstangen van hydraulische
cilinders) conserveren, zie onderhoudshandleiding.

Toegestane omgevingstemperaturen in acht
nemen ( Ä Hoofdstuk 3 “Technische gegevens”
op pagina 71).

VOORZICHTIG!
Afdichtingen om de 6 maanden controleren.

4.14 Conservering en opslag
De volgende maatregelen zijn nodig bij langere conservering of
opslag van de machine.

n Kies een veilige locatie
n Zet de werkgereedschappen neer op houten balken, voorkom

vastvriezen
n 2000 Bh (jaarlijks) onderhoud uitvoeren
n Alle cilinders zo ver mogelijk inschuiven
n Blanke oppervlakken en lagerpunten grondig reinigen en

drogen. Daarna met corrosiebeschermend middel insmeren.
De beschermende film moet de oppervlakken volledig gesloten
bedekken.

n Steun mobiele machines af, banden mogen geen contact met
de grond hebben. Smeer de steuncilinders in met corrosiebe-
schermend middel.

Inbedrijfstelling
Conservering en opslag 
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n Accu´s loskoppelen. Controleer 1 maal per maand de span-
ning. Er is minimaal 12,4 V nodig. Indien nodig de accu´s
opladen.

n Brandstof- en hydrauliekolietank tot het max. vulniveau bij-
vullen.

n Controleer de opslagomstandigheden (minimaal - 40 °C / -
40 °F) van de dieselolie.

n Bescherm alle LCD-aanwijsinstrumenten (displays), wanneer
de machine langere tijd bij temperaturen onder -40 °C (-40 °F)
wordt opgeslagen.

n Let op voldoende antivries in het koelsysteem. Pas het anti-
vriesaandeel aan op het betreffende koelsysteem en de buiten-
temperaturen.
Het koelsysteem in geen geval aftappen!

n Controleer de bedrijfsstofpeilen regelmatig.
n Conserveer de dieselvulopening en bescherm deze tegen

roest.
n Maak de aandrijfmotor gereed voor opslag. Neem de aanwij-

zingen in de gebruikshandleiding van de motorfabrikant in acht.
n Neem bij langere opslagtijd contact op met de service van de

motorfabrikant en neem aanvullende conserveringsmaatre-
gelen.

n Bescherm de uitlaat tegen binnendringen van water en
vreemde voorwerpen.

n Bescherm het luchtfilter tegen binnendringen van vreemde
voorwerpen.

n Bescherm alle onderdelen tegen erosie-invloeden.
n Kabels afdekken of ruim invetten.
n Markeer de conserveringstoestand van de machine duidelijk.

Breng de meldingsplaat op de motor en cabine aan.
n Toegangen tot de machine afsluiten.

Houd de garantievoorwaarden in de bijlage aan.

4.15 Opnieuw in gebruik nemen
1. Corrosiewerend middel op geschikte wijze, bijvoorbeeld met

een hogedrukreiniger en een geschikt, toegevoegd reini-
gingsmiddel, verwijderen (let op gevoelige en elektronische
componenten!).

2. Alle blanke oppervlakken en lagerpunten conform de onder-
houdsmaatregelen en het smeerschema inoliën of invetten.

3. Dieselmotor gereedmaken voor bedrijf. Neem ook de aanwij-
zingen in de gebruikshandleiding van de motorfabrikant in
acht.

4. Controleren of het oliepeil voldoende is (bijvoorbeeld hydrau-
lisch systeem, aandrijfmotor).

Ga als volgt te werk als u de
machine opnieuw in gebruik wilt
nemen:

Inbedrijfstelling
Opnieuw in gebruik nemen 
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5. Vulniveau en antivries van het koelsysteem controleren.

6. Machine grondig op lekkage controleren.

7. Complete machine (uitrusting, loopwerk, enzovoort) op
beschadiging controleren.

8. Indien nodig de LCD-displays weer inbouwen.

9. Controleren of alle veiligheidsinrichtingen (remmen, signale-
rings- en verlichtingsinstallaties, enzovoort) goed werken.

10. Gevaarlijke plaatsen in de werkomgeving opsporen, mar-
keren en voldoende beveiligen.

11. Machine horizontaal uitlijnen.

12. De machine vóór gebruik voldoende laten warmdraaien. Zie
daarvoor Ä Hoofdstuk 4.10.6 “Machine op bedrijfstempera-
tuur brengen” op pagina 131.

4.16 Afvalverwijdering
Neem contact op met de klantenservice van SENNEBOGEN als u
de machine als afval wilt afvoeren.

Inbedrijfstelling
Afvalverwijdering 
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5 SENCON - SENNEBOGEN Control System
5.1 Algemene aanwijzingen

Met het SENCON-diagnosesysteem kunnen
zonder extra meetapparatuur of andere hulpmid-
delen centrale actuele bedrijfsgegevens van de
machine worden achterhaald en indien nodig ook
statistisch worden geanalyseerd. Bovendien kan
de gebruiker te allen tijde belangrijke instellingen
wijzigen.

SENCON is een diagnose-instrument dat de pres-
taties van de machine verhoogt, de opsporing van
fouten vereenvoudigt en versnelt, bedrijfskosten
kan reduceren en bronnen kan besparen.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Algemene aanwijzingen 
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5.2 Startpagina

Bedieningselement Uitleg
1 Bovenste snelkeuzetoetsen Snelkeuzesymbolen worden met de bijbehorende snelkeuzetoets

geactiveerd of gedeactiveerd.

2 Display -

3 Onderste snelkeuzetoetsen Snelkeuzesymbolen worden met de bijbehorende snelkeuzetoets
geactiveerd of gedeactiveerd.

4 X-toets Geen functie ingesteld.

5 ESC-toets De actie onderbreken.

Naar het hogere menu terugkeren.

6 SET-toets De instelling bevestigen.

7 SCROLL-wiel Door het SCROLL-wiel te verdraaien, worden afzonderlijke ven-
sters en menu-invoeren geselecteerd en kan in lijsten worden
gebladerd.

8 HOME-toets Naar het startscherm terugkeren.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Startpagina 
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Opmerking bij het SCROLL-wiel
Zodra er een pijl op een pagina verschijnt, kan de
gebruiker met het SCROLL-wiel in de desbetref-
fende richting scrollen (draaien). Binnen een lijst
betekent "naar rechts draaien" een beweging naar
beneden, "naar links draaien" daarentegen een
beweging naar boven.

Opmerking bij de HOME-toets
De toets is niet geactiveerd wanneer de gebruiker
zich in een detailweergave bevindt of een instelling
wijzigt.

1 Displayinstellingen
2 Toerentalindicatie
3 DEF (AdBlue)-peil
4 Peil van de dieselbrandstof
5 Bedrijfsuren van de dag
6 Ventilatoromkering
7 Optimode inschakelen
8 Eco Mode inschakelen
9 Stationair-automaat inschakelen
10 Datum/tijd
11 Waarschuwings- en informatiemeldingen
12 Koelwatertemperatuur
13 Drukbelastinghoofdgiek

Groen: 0% - 90%
Geel: 90% - 100%
rood: >100%;

14 Diagnose
15 Extra functies

5.3 Diagnose
5.3.1 Algemene aanwijzingen

De diagnosefunctie van SENCON geeft alle
belangrijke bedrijfsparameters van de machine
overzichtelijk weer.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Algemene aanwijzingen
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5.3.2 Dieselmotor

1 Toerental dieselmotor
2 Koelwatertemperatuur
3 Huidig dieselverbruik
4 Voorinstelling toerental
5 Statistiek
6 Parameters
7 Netwerk
8 Storingsgeheugen
9 Info / procesgegevens
10 Motorbelasting
11 Beschikbare hydraulische vermogen
12 Oliedruk
13 Vulniveau dieseltank
14 Volgende pagina (SCROLL rechts)

In SENCON worden de escalatieniveaus in relatie tot het niveau
van de DEF (AdBlue)-tank bewaakt en weergegeven:

Niveaus Symbolen Aanwijzingen
normaal DEF (AdBlue)-tankniveau is voldoende. Geen

1. niveau DEF (AdBlue)-tankniveau bij 10%.

Symbool brandt.

DEF (AdBlue) bijvullen.

Escalatieniveaus DEF (AdBlue) peil

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor
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Niveaus Symbolen Aanwijzingen
2. niveau DEF (AdBlue)-tankniveau bij 2%.

Symbool brandt

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt gereduceerd.

DEF (AdBlue) direct bijvullen. Dieselmotor-
vermogen wordt weer vrijgegeven.

3. niveau DEF (AdBlue)-tankniveau bij 0%.

Symbool knippert

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt verder geredu-
ceerd.

DEF (AdBlue) direct bijvullen. Dieselmotor-
vermogen wordt weer vrijgegeven.

4. niveau DEF (AdBlue) - tankniveau sinds 30 minuten bij
0%.

Symbool knippert

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Symbool 'Motorstop' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt naar stationair
toerental gereduceerd.

Machine veilig uitschakelen.

DEF (AdBlue) direct bijvullen. Dieselmotor-
vermogen wordt weer vrijgegeven.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor
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– Het herhaald optreden van een fout kan leiden
tot een verkorting van de escalatie-interval.

– Vermogensreductie van de dieselmotor wordt
in het foutgeheugen als kennisgeving weerge-
geven.

– Bij het optreden van een fout wordt in de fout-
melding meer informatie weergegeven.

In SENCON worden de escalatieniveaus in relatie tot de kwaliteit
van het DEF (AdBlue) bewaakt en weergegeven:

Niveaus Symbolen Aanwijzingen
normaal DEF (AdBlue) - kwaliteit is voldoende. Geen

1. niveau DEF (AdBlue) - kwaliteit is niet voldoende.

Symbool brandt.

Ververs het DEF (AdBlue).

2. niveau DEF (AdBlue) - kwaliteit is niet voldoende en er zijn
geen maatregelen genomen.

Symbool brandt

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt geredu-
ceerd.

Ververs het DEF (AdBlue). Dieselmotor-
vermogen wordt weer vrijgegeven.

Escalatieniveaus DEF (AdBlue)-
kwaliteit

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor
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Niveaus Symbolen Aanwijzingen
3. niveau DEF (AdBlue) - kwaliteit is niet voldoende en er zijn

geen maatregelen genomen.

Symbool knippert

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt verder
gereduceerd.

Ververs het DEF (AdBlue). Dieselmotor-
vermogen wordt weer vrijgegeven.

4. niveau DEF (AdBlue) - kwaliteit is niet voldoende en er zijn
geen maatregelen genomen.

Symbool knippert

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Symbool 'Motorstop' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt naar statio-
nair toerental gereduceerd.

Machine veilig uitschakelen.

Ververs het DEF (AdBlue). Dieselmotor-
vermogen wordt weer vrijgegeven.

– Het herhaald optreden van een fout kan leiden
tot een verkorting van de escalatie-interval.

– Vermogensreductie van de dieselmotor wordt
in het foutgeheugen als kennisgeving weerge-
geven.

– Bij het optreden van een fout wordt in de fout-
melding meer informatie weergegeven.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor
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In SENCON wordt de verkeerde werking van het uitlaatgasnabe-
handelingssysteem bewaakt en weergegeven:

Niveaus Symbolen Aanwijzingen
normaal Geen fout. Geen

1. niveau Fout opgetreden.

Symbool brandt.

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Controleer het foutgeheugen en verhelp de fout.

2. niveau Fout opgetreden en geen maatregelen
genomen.

Symbool brandt

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt gereduceerd.

Controleer het foutgeheugen en verhelp de fout.
Dieselmotorvermogen wordt weer vrijgegeven.

Escalatieniveaus bij verkeerde
werking van het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor
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Niveaus Symbolen Aanwijzingen
3. niveau Fout opgetreden en geen maatregelen

genomen.

Symbool knippert

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt verder gereduceerd.

Controleer het foutgeheugen en verhelp de fout.
Dieselmotorvermogen wordt weer vrijgegeven.

4. niveau Fout opgetreden en geen maatregelen
genomen.

Symbool knippert

Symbool 'Motorstoring' brandt.

Symbool 'Motorstop' brandt.

Dieselmotorvermogen wordt naar stationair toe-
rental gereduceerd.

Machine veilig uitschakelen.

Controleer het foutgeheugen.

Neem contact op met een SENNEBOGEN-servi-
cepartner.

– Het herhaald optreden van een fout kan leiden
tot een verkorting van de escalatie-interval.

– Vermogensreductie van de dieselmotor wordt
in het foutgeheugen als kennisgeving weerge-
geven.

– Bij het optreden van een fout wordt in de fout-
melding meer informatie weergegeven.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor
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In SENCON worden de escalatieniveaus met betrekking tot de
beladingstoestand van het uitlaatgasnabehandelingssysteem
weergegeven:

Niveaus Symbolen Aanwijzingen
1. niveau Symbool "Regeneratie

nodig" brandt.
Beladingstoestand van het uitlaatgasbehandelingssysteem is
bereikt.

Regeneratie bij de eerstvolgende gelegenheid starten.

2. niveau Symbool "Regeneratie
nodig" knippert.

Beladingstoestand van het uitlaatgasbehandelingssysteem is
bereikt.

Regeneratie bij de eerstvolgende mogelijkheid starten.

Escalatieniveaus beladingstoe-
stand van het uitlaatgasnabehande-
lingssysteem

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor
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Niveaus Symbolen Aanwijzingen
3. niveau Symbool "Regeneratie

nodig" knippert.

Symbool "Motorstoring"
knippert.

Dieselmotorvermogen wordt gereduceerd.

Handmatige regeneratie DIRECT starten!

Bij niet aanhouden kan aanmerkelijke schade aan motor en uitlaat-
gasnabehandelingssysteem het gevolg zijn!

4. niveau Symbool "Regeneratie
nodig" knippert.

Symbool "Motorstoring"
knippert.

Symbool 'Motorstop'
brandt.

Dieselmotorvermogen wordt verder gereduceerd!

Last neerzetten en motor onmiddellijk uitschakelen!

Direct contact opnemen met uw SENNEBOGEN-servicepartner!

Bij niet aanhouden kan aanmerkelijke schade aan motor en uitlaat-
gasnabehandelingssysteem het gevolg zijn!

Het symbool voor hoge uitlaatgastemperaturen
kan tijdens de regeneratie van het uitlaatgasnabe-
handelingssysteem gaan branden.

– Houd brandbare materialen weg bij de
machine.

Bij weergave van het symbool "Automatische rege-
neratie onderdrukt" is de automatische regeneratie
van het uitlaatgasnabehandelingssysteem uitge-
schakeld.

– Handmatige regeneratie van het uitlaatgasna-
behandelingssysteem bij de volgende mogelijk-
heid starten.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Dieselmotor

23.01.2018818E-821E Overslagmachine152



5.3.3 Elektromotor

1 Actuele stroomverbruik
2 Parameters
3 Netwerk
4 Storingsgeheugen
5 Info / procesgegevens
6 Beschikbare hydraulische vermogen
7 Volgende pagina (SCROLL rechts)

5.3.4 Hydraulisch systeem

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Hydraulisch systeem
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1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 Temperatuur hydrauliekolie
2 Statistiek
4 Parameters
5 Netwerk
6 Storingsgeheugen
7 Info / procesgegevens
8 Volgende pagina (SCROLL rechts)

5.3.5 Koeling dieselmotor

1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 Koelwatertemperatuur motor
3 Belasting waterkoeler
4 Koelwatertemperatuur na koeler
5 Ventilatoromkering waterkoeler actief
6 Statistiek
7 Parameters
8 Netwerk
9 Storingsgeheugen
10 Info / procesgegevens
11 Ventilatoromkering oliekoeler actief
12 Olietemperatuur na koeler
13 Belasting oliekoeler
14 Hydraulische olietemperatuur/tank
15 Volgende pagina (SCROLL rechts)

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Koeling dieselmotor

23.01.2018818E-821E Overslagmachine154



5.3.6 Koeling elektromotor

1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 Parameters
3 Netwerk
4 Storingsgeheugen
5 Info / procesgegevens
6 Olietemperatuur na koeler
7 Belasting oliekoeler
8 Hydraulische olietemperatuur/tank
9 Volgende pagina (SCROLL rechts)

5.3.7 gemiddelde waarden

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > gemiddelde waarden
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1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 Gemiddeld toerental
3 Gemiddelde dieselverbruik
4 Gemiddelde motorbelasting
5 Statistiek
6 Parameters
7 Netwerk
8 Storingsgeheugen
9 Info / procesgegevens
10 Opnieuw starten van de registratie van de gemiddelde waarde

met de SET-toets (reset*)
11 Periode voor de gemeten gemiddelde waarde
12 Volgende pagina (SCROLL rechts)

Opmerking bij reset*
Met de SET-toets wordt de berekening van de
gemiddelde waarden opnieuw gestart. Druk hiertoe
5 seconden op de SET-toets.

5.3.8 Service

1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 Bedrijfsurenteller
3 Volgende servicebeurt over...
4 Statistiek
5 Parameters
6 Netwerk
7 Storingsgeheugen
8 Info / procesgegevens
9 Weergave service-interval resetten met de SET-toets (reset*)

Opmerking bij reset*
De Reset-toets verschijnt vanaf 50 bedrijfsuren
voor de serviceafspraak.

Druk 5 seconden op de SET-toets om de service-
intervalindicatie te resetten.

– De service-intervalindicatie wordt dan met 250
bedrijfsuren verhoogd.

– De Reset-indicatie verdwijnt vervolgens weer.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Service
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5.3.9 Actieve storingen/storingsgeheugen

1 Weergave van alle actuele storingen met tijd, beschrijving en
foutcode

2 Statistiek
3 Parameters
4 Netwerk
5 Storingsgeheugen
6 Info / procesgegevens
7 Volgende pagina (SCROLL rechts)

Druk op het SCROLL-wiel om de foutenlijst te activeren. Er ver-
schijnen 2 pijlen (1) in het menu die aangeven dat er nu in de lijst
kan worden gescrold.

De lijst kan naar boven en beneden worden bewogen door het
SCROLL-wiel te draaien. De geselecteerde melding is donker-
groen gemarkeerd.

Wanneer op het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt de detailweer-
gave van de geselecteerde melding geopend.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Actieve storingen/storingsgeheugen
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1 Storing, aanwijzing of waarschuwing
2 Foutinformatie
3 Frequentie waarmee de storing optreedt
4 Laatst opgetreden
5 Aanvullende informatie
6 Foutcode

Met de ESC-toets keert de gebruiker terug naar
het vorige actieve scherm.

Op de startpagina kunnen de actieve foutmeldingen rechtstreeks
met het SCROLL-wiel worden geselecteerd. De betreffende gese-
lecteerde storing is wit omkaderd. Na het drukken op het SCROLL-
wiel verschijnt het detailoverzicht van de betreffende storing. De
geselecteerde storing is nu groen omkaderd.

1 Hier toont de SENCON de momenteel belang-
rijkste controle- en waarschuwingsmeldingen.

2 Geselecteerde storingen

Ernstige storingen moeten door de operator worden "bevestigd".
Daarmee bevestigt hij dat hij de foutmelding heeft gelezen. Deze
bevestiging wordt in het storingsgeheugen genoteerd.

Detailweergave

Selectie van actieve storingen op
de startpagina

Storing bevestigen

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Actieve storingen/storingsgeheugen
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1 Bevestigen door de SET-toets 5 seconden ingedrukt te houden
2 ESC-toets indrukken, om naar het voorgaande scherm terug te

keren

WAARSCHUWING!
Foutmeldingen die een bevestiging vereisen,
moeten dringend serieus worden genomen! De
eigenaar van de machine moet onmiddellijk maat-
regelen treffen om de storing te verhelpen. Anders
kan zeer ernstige materiële schade en eventueel
letsel ontstaan.

Het storingsgeheugen slaat alle storingen en bijbehorende infor-
matie op en geeft deze weer in een lijst. Daarmee geeft het sto-
ringsgeheugen de complete storingsgeschiedenis van de machine
weer.

1 Vorige pagina (SCROLL links)1
2 Foutcode
3 Fouttekst
4 ESC-toets: Terugkeer naar het vorige scherm
5 Statistiek
6 Parameters
7 Netwerk
8 Storingsgeheugen
9 Info / procesgegevens
10 Fout bevestigd* Ja/Nee
11 Druk op de SCROLL-toets om in de lijst te kunnen scrollen. 2

pijlen verschijnen.
12 Datum en tijd van optreden

Opmerking bij storing bevestigd*
Wanneer een storing wordt bevestigd, verschijnt er
een vinkje in het bijbehorende vakje.

Storingsgeheugen

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Actieve storingen/storingsgeheugen
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5.3.10 Netwerk

1 Weergave van alle netwerkcomponenten
2 Statistiek
3 Parameters
4 Netwerk
5 Storingsgeheugen
6 Info / procesgegevens
7 Netwerkfout/geen verbinding met de netwerkcomponenten

Met het Scroll-wiel kunnen de afzonderlijke compo-
nenten van het netwerk worden geselecteerd.
Geselecteerde componenten zijn groen gemar-
keerd. Door het drukken op het scroll-wiel kan de
operator naar de detailweergave overschakelen.

1 Weergave van alle in- en uitgangen
2 Informatie over de betreffende in- en uitgang
3 Softwareversie, versie besturingssysteem, SENNEBOGEN-

nummer, serienummer
4 Grafische weergave van de componenten
5 ESC-toets: Terugkeer naar het vorige scherm
6 Temperatuur regeleenheid6
7 Type sensor

Detailweergave

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Diagnose > Netwerk
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5.3.11 Statistiek

1 Start van de registratie
2 Opnieuw starten van de registratie met de SET-toets (reset*)
3 Statistiek
4 Parameters
5 Netwerk
6 Storingsgeheugen
7 Info / procesgegevens
8 Informatie over machinebelasting: Overzicht toerentalbereiken

Opmerking bij reset*
Met de SET-toets wordt de registratie opnieuw
gestart. Druk hiertoe 5 seconden op de SET-toets.

5.4 Instellingen/parametrering
5.4.1 Algemene aanwijzingen

Met SENCON kunnen - naast diagnose - belangrijke parameters
voor optimalisatie van de bedrijfstoestand van de machine worden
ingesteld.

Alle snelkeuzetoetsen zijn bij het bewerken van de
parameters gedeactiveerd.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Instellingen/parametrering > Algemene aanwijzingen
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5.4.2 Dieselmotor

1 Noodlooptoerental (instelling van het toerental in geval van
nood, bijvoorbeeld bij uitval van een component)

2 Statistiek
3 Parameters
4 Netwerk
5 Storingsgeheugen
6 Info / procesgegevens
7 ESC-toets: Terugkeer naar het vorige scherm
8 Noodlooptoerental Aan / Uit
9 Selectievenster
10 Volgende pagina (SCROLL rechts)

Parameters wijzigen

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Instellingen/parametrering > Dieselmotor
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Wanneer de operator op de SCROLL-toets drukt,
komt hij in de selectiemodus terecht en kan hij
schakelen tussen de functies.

Een wit kader toont het geselecteerde veld. Met
het SCROLL-wiel kan tussen de verschillende
velden worden geschakeld. Wanneer er opnieuw
op het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt het
geselecteerde veld actief en kan de waarde kan
door te draaien aan het SCROLL-wiel worden
gewijzigd.

Het geselecteerde veld heeft dan een groen kader.
Voor het opslaan van de waarden moet de ope-
rator opnieuw op het SCROLL-wiel drukken. Met
de ESC-toets kan hij de waarde weer resetten.

Opmerking opnieuw starten motor
Het ingestelde noodtoerental blijft na het opnieuw
starten van de machine behouden.

5.4.3 Hydraulisch systeem

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Instellingen/parametrering > Hydraulisch systeem
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1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 OptiMode: Regeling van het activeringsgedrag (agressiviteit)

van het hydraulische systeem
3 Statistiek
4 Parameters
5 Netwerk
6 Storingsgeheugen
7 Info / procesgegevens
8 ESC-toets: Terugkeer naar het vorige scherm
9 Volgende pagina (SCROLL rechts)9

Wanneer de operator op de SCROLL-toets drukt,
komt hij in de selectiemodus terecht en kan hij
schakelen tussen de functies.

Een wit kader toont het geselecteerde veld. Met
het SCROLL-wiel kan tussen de verschillende
velden worden geschakeld. Wanneer er opnieuw
op het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt het
geselecteerde veld actief en kan de waarde kan
door te draaien aan het SCROLL-wiel worden
gewijzigd.

Het geselecteerde veld heeft dan een groen kader.
Voor het opslaan van de waarden moet de ope-
rator opnieuw op het SCROLL-wiel drukken. Met
de ESC-toets kan hij de waarde weer resetten.

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Instellingen/parametrering > Hydraulisch systeem
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De Optimode moet via de sneltoets op de startpagina
worden ingeschakeld. Een korte klik is voldoende. Op
dezelfde manier kan de OptiMode weer worden uitgescha-
keld.

Wanneer de gebruiker de sneltoets 2
seconden indrukt, wordt direct de parametre-
ring van het hydraulisch systeem geopend.

Opmerking bij Optimode
De Optimode kan in stappen van 10 tussen 40%
en 100% worden ingesteld. Met de Optimode is
een actieve regulering van de reactie (agressiviteit)
van het hydraulische systeem mogelijk, om de
machine indien nodig nauwkeuriger en zuiniger te
laten werken. Om deze reden is de Optimode na
opnieuw starten van de motor van de machine al
ingeschakeld en op 60% ingesteld.
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5.4.4 Kalibratie

WAARSCHUWING!
Voor de start van de kalibratie: last neerzetten,
motor uitschakelen en contactsleutel in stand 1
zetten. Anders kan zeer ernstige materiële schade
en eventueel letsel ontstaan.

De kalibraties mogen uitsluitend door geschoold
personeel van SENNEBOGEN worden uitgevoerd!

1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 Lijst van te kalibreren sensoren
3 Statistiek
4 Parameters
5 Netwerk
6 Storingsgeheugen
7 Info / procesgegevens
8 ESC-toets: Terugkeer naar het vorige scherm
9 Door de SCOLL-toets in te drukken verschijnen 2 pijlen. Nu

kan in deze lijst worden gescrolled.

Kalibratie is alleen nodig na vervanging van een
onderdeel, een regeleenheid of het display en na
een software- of parameterupdate.

Wanneer de operator op de SCROLL-toets drukt,
komt hij in de selectiemodus van de lijst terecht en
kan hij tussen de sensoren schakelen.

Het geselecteerde veld is donkergroen gemar-
keerd. Met het SCROLL-wiel kan tussen de ver-
schillende velden worden geschakeld. Wanneer er
opnieuw op het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt
de detailweergave geopend.
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1 Eerst minimale waarde bepalen
2 Vervolgens maximale waarde bepalen
3 Met de ESC-toets waarde resetten/terugkeren naar vorige

scherm
4 Opslaan met de SET-toets

WAARSCHUWING!
Bij het kalibreren van de joystick-besturing en de
draaiing van de grijper moet de operator er beslist
op letten dat de schakelaar zich bij de start in de
middelste stand (ruststand) bevindt, omdat anders
ernstige problemen met de stuurrichting en de
grijperdraaiing kunnen ontstaan.

Na de kalibratie moet in een veilige omgeving een
functietest worden uitgevoerd.

5.4.5 Dagurenteller

Na bediening van de hoofdschakelaar van de accu
of wanneer de machine 18 uur is uitgeschakeld,
wordt de dagurenteller automatisch gereset.
Bovendien is het mogelijk om de teller handmatig
te resetten.

1 Dagurenteller met SROLL-wiel kiezen.
Daarna het SCROLL-wiel gedurende 5 seconden ingedrukt
houden om het display te resetten.

Detailweergave
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5.4.6 Display

In het menu van de displayinstellingen kunnen
taal, tijd, datum, helderheid en eenheden indien
nodig worden aangepast.

1 Geselecteerde nieuwe taal
2 Eenheden
3 Helderheid
4 Datum/tijd
5 Taal
6 Beschikbare talen
7 Huidig gebruikte taal

Opmerking bij taalinstellingen
De operator kan in de lijst direct met het SCROLL-
wiel tussen de talen schakelen.

Het geselecteerde veld is lichtgroen gemarkeerd.
Wanneer er opnieuw op het SCROLL-wiel wordt
gedrukt, wordt de taal opgeslagen.

Taalinstellingen

Datum/tijd
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1 Selectievenster
2 Tijd
3 Actuele tijd
4 Eenheden
5 Helderheid
6 Datum/tijd
7 Taal
8 Actuele datum
9 Datum

Opmerking bij instelling van datum en tijd
Met het SCROLL-wiel kan de operator tussen de
afzonderlijke waarden schakelen. De huidige gese-
lecteerde waarde is wit omkaderd. Wanneer er op
het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt het veld
actief (groen kader) en kan de waarde wederom
met het SCROLL-wiel worden ingesteld. Wanneer
opnieuw op het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt
de nieuwe waarde opgeslagen en verschijnt deze
ook direct onder in het scherm.

1 Displayhelderheid
2 Toetshelderheid
3 Helderheidssensor*
4 Eenheden
5 Helderheid
6 Datum/tijd
7 Taal
8 Helderheidssensor Aan/Uit

Opmerking bij helderheidssensor*
De helderheidssensor regelt de helderheid auto-
matisch zodra deze is ingeschakeld. Wanneer de
sensor uitgeschakeld is, geldt de door de operator
ingestelde helderheid.

Helderheid
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Opmerking bij helderheidsinstelling
Met het SCROLL-wiel kan de operator tussen de
helderheid van het display en van de toetsen scha-
kelen. De huidige geselecteerde waarde is wit
omkaderd. Wanneer op het SCROLL-wiel wordt
gedrukt, wordt het veld actief en kan de waarde
wederom met het SCROLL-wiel worden ingesteld.
Het actieve veld is groen omkaderd. Wanneer er
opnieuw op het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt
de nieuwe waarde opgeslagen.

1 Lijst van alle beschikbare eenheden
2 Eenheden
3 Helderheid
4 Datum/tijd
5 Taal

Opmerking bij instelling van de eenheden
Met het SCROLL-wiel kan de operator tussen de
verschillende eenheden in de lijst schakelen. De
huidige geselecteerde waarde is donkergroen
gemarkeerd. Wanneer er op het SCROLL-wiel
wordt gedrukt, komt u in de gedetailleerde weer-
gave terecht en hier kunt u met het SCROLL-wiel
een nieuwe eenheid selecteren. Voor het selec-
teren van de nieuwe eenheid moet u op het
SCROLL-wiel drukken. Druk op de ESC-toets om
terug te gaan naar het vorige scherm.

5.4.7 Stationair-automaat activeren
De stationair-automaat helpt bij langere werkonderbrekingen het
toerental van de motor automatisch te verlagen om energie te
besparen.

Eenheden
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De stationair-automaat moet via de snelkeuzeknop (1) op de start-
pagina worden ingeschakeld. Een korte klik is voldoende. Op
dezelfde manier kan de stationair automaat weer worden uitge-
schakeld. Bij het starten van de machine is de stationair-automaat
al ingeschakeld.

Opmerking bij verlagingsstappen van de statio-
nair-automaat
De stationairautomaat heeft 3 stappen:

– Stap 1reduceert het toerental na 5 seconden
tot 50% van het maximale toerental.

– Bij stap 2 wordt daarna het toerental na nog
eens 8 seconden verlaagd naar stationair.

– Bij stap 3 wordt de motor na nog eens 5
minuten uitgeschakeld.

Opmerking automatische toerentalverhoging
van de stationair-automaat
Wanneer stap 1 of 2 actief is, wordt bij het aan-
sturen van een functie het toerental tot het inge-
stelde handgas verhoogd.

Ongewilde stotende bewegingen zijn mogelijk!

5.4.8 Eco Mode
Met de Eco Mode kan het toerental worden geregeld om de
machine indien nodig zuiniger te laten werken. Bij het starten van
de machine is de Eco Mode ingeschakeld.
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De EcoMode kan via de snelkeuzetoets (1) op de startpagina
worden uitgeschakeld. Een korte klik is voldoende. Op dezelfde
manier kan de Eco Mode weer worden ingeschakeld.

Opmerking bij Eco Mode
De Eco Mode begrenst het maximale toerental op
1850 tpm.

WAARSCHUWING!
Na het starten van de motor draait de machine met
stationair toerental en ingeschakelde Eco Mode.
Bij het aansturen van een functie schakelt het toe-
rental direct in het hogere Eco Mode toerental.

LET OP: Ongewilde stotende bewegingen zijn
mogelijk!

5.4.9 Handmatige ventilatoromkering / reversie
De ventilatoromkering of ventilatorreversie is automatisch ingesteld
en wordt door het systeem om de 45 minuten geactiveerd.

1 Snelkeuzetoets handmatige ventilatoromkering/reversie
2 Het symbool brandt niet direct na het bedienen van de toets,

maar pas na het starten van de reversie.

Bovendien is het mogelijk om handmatig een ventilatoromkering in
te schakelen. Daartoe moet de operator op de betreffende snel-
keuzetoets (1) op de startpagina drukken.

De reversie kan pas worden gestart als het toe-
rental van de motor zich boven de drempel van het
minimale toerental bevindt en de stand-by-tijd
tussen twee reversies verstreken is.

Opmerking bij omgevingstemperatuursensor
(optie)
Bij een aangesloten omgevingstemperatuursensor
moet de temperatuur voor een reversie tussen
-20 °C en 40 °C liggen.
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5.4.10 ToolControl (optie)
De SENCON Tool Control maakt gebruik mogelijk van verschil-
lende uitrustingen (bijvoorbeeld grijper, breekhamer) met verschil-
lende volumestroom en druk.

De maximaal toelaatbare volumestroom en druk kan op het betref-
fende uitrustingsstuk worden aangepast. Meer informatie vindt u in
de handleiding en op de typeplaat van het uitrustingsstuk.

AANWIJZING!
Risico op schade aan de machine door onjuist
gebruik van de ToolControl.
Bij het samenkomen van de hydraulische volumes-
tromen van het omkeermechanisme en uitrustings-
stuk (bijv. bij gebruik van een schrootschaar) wordt
in de gereedschapinstelling alleen de hydraulische
volumestroom van het uitrustingsstuk weerge-
geven.

Dit kan bij het vervangen van uitrustingsstukken en
gereedschapinstelling tot grote schade aan de
machine leiden.

Noodzakelijke controles voor het selecteren van
een nieuwe gereedschapinstelling:

– Controleer de correcte hydraulische verbin-
dingen op de arm, het omkeermechanisme en
uitrustingsstuk.

– Controleer de correcte parameters van de
gereedschapinstelling.

Neem bij vragen contact op met uw SENNE-
BOGEN-servicepartner.
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1 Keuzevenster gereedschapinstelling (1 tot 10)
2 Drukregelventiel 1 (circuit 1)
3 Volumestroom 1 (circuit 1)
4 Drukregelventiel 2 (circuit 2)
5 Volumestroom 2 (circuit 2)
6 Waarde kolom B (omschakelen tussen A en B mogelijk, bijv.

met voetschakelaar)
7 Waarde kolom A
8 Volgende pagina (SCROLL rechts)

VOORZICHTIG!
Voor aanvang van het werk de voor het uitrustings-
stuk correcte instelling kiezen.

Zware materiële schade is mogelijk!

1. Wanneer de operator op het SROLL-wiel drukt, verschijnt de
keuzemodus. Omschakelen tussen de uitrustingsstukinstel-
lingen is nu mogelijk.

Gereedschapinstelling selecteren
(1 tot 10)
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2. Een wit kader toont het geselecteerde veld.

3. Met het SCROLL-wiel kan tussen de verschillende uitrus-
tingsstukinstellingen worden geschakeld.
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4. Wanneer de operator opnieuw op het SCROLL-wiel drukt,
wordt de nieuw gekozen uitrustingsstukinstelling geactiveerd.

Wanneer de operator op het SROLL-wiel drukt, verschijnt de keu-
zemodus. Een wit kader toont het geselecteerde veld.

1. Door de sneltoets 5 seconden lang ingedrukt te houden
opent de parametrering van de gekozen uitrustingsstukinstel-
ling.

Uitrustingsstukinstelling parameter
veranderen
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2. Met het SCROLL-wiel kan tussen de afzonderlijke waarden
worden geschakeld. De huidige geselecteerde waarde is wit
omkaderd.

3. Wanneer de operator op het SCROLL-wiel drukt, wordt het
veld actief (groene achtergrond) en kan de waarde wederom
met het SCROLL-wiel worden ingesteld.
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4. Wanneer de operator opnieuw op het SCROLL-wiel drukt,
wordt de nieuwe waarde opgeslagen.

Druk op de SET-toets om de uitrustingsstukinstel-
ling op te slaan.

Met de ESC-toets worden de waarde van de uit-
rustingsstukinstelling weer teruggezet.

5.4.11 Belastingindicatie
De belastingindicatie is bij de start ingeschakeld en met een twee-
traps-waarschuwingstoon (interval en permanent) uitgerust. De
waarschuwingstoon kan worden uitgeschakeld.

WAARSCHUWING!
Geen automatische uitschakeling bij overbelasting!
Eigenaar en machinist zijn verantwoordelijk voor
het correct gebruik.
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1 Selectievenster
2 Status waarschuwingstoon
3 De waarschuwingstoon kan via de snelkeuzeknop worden uit-

geschakeld.
4 De setup-status (vrijstaand of afgestempeld) kan via de snel-

keuzeknop worden in- en uitgeschakeld.
5 Setup-status
6 Drukbelasting hoofdgiek

Groen: 0% - 90%
Geel: 90% - 100% (waarschuwingstoon interval)
Rood: >100% (waarschuwingstoon continu)

7 Drukbelasting in %

Instructies betreffende de instelling van de
waarschuwingstoon met het SCROLL-wiel
De huidige geselecteerde waarde is wit omkaderd.
Wanneer met het SCROLL-wiel indrukt, wordt het
veld ingeschakeld of uitgeschakeld.

De laatste instelling wordt opgeslagen.

Instructies bij de setup-status
De drukbelasting in de hoofdmast wordt naar
gelang de setup-status aangeduid.

De setup-status moet met behulp van de snelkeu-
zetoets worden ingesteld.

Aanduiding setup-status onder-
wagen afgestempeld
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5.4.12 Grijperdraaisnelheid
De instelling van de grijperdraaisnelheid maakt een fijngevoeliger
bedrijf mogelijk bij het draaien van de grijper.

Aanduiding setup-status onder-
wagen vrijstaand
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1 Vorige pagina (SCROLL links)
2 Grijperdraaisnelheid: Regeling van de maximale draaisnelheid.

Wanneer de operator op de SCROLL-toets drukt,
komt hij in de selectiemodus terecht en kan hij
schakelen tussen de functies.

Een wit kader toont het geselecteerde veld. Met
het SCROLL-wiel kan tussen de verschillende
velden worden geschakeld. Wanneer er opnieuw
op het SCROLL-wiel wordt gedrukt, wordt het
geselecteerde veld actief en kan de waarde kan
door te draaien aan het SCROLL-wiel worden
gewijzigd.

Het geselecteerde veld heeft dan een groen kader.
Voor het opslaan van de waarden moet de ope-
rator opnieuw op het SCROLL-wiel drukken. Met
de ESC-toets kan hij de waarde weer resetten.

Opmerking over de grijperdraaisnelheid
De grijperdraaisnelheid kan in stappen tussen 0
(langzaam) tot +4 (snel) worden ingesteld. De
fabrieksinstelling is +4 (snel). De ingestelde grijper-
draaisnelheid blijft na het opnieuw starten van de
motor behouden.

5.5 Overzicht van controle- en waarschuwingslampjes

 Beschrijving Oplossing Code
Temperatuur koelwater hoog

Waarschuwingsdrempel 1

n Motor stationair laten draaien 00101

Temperatuur koelwater hoog

Waarschuwingsdrempel 2

n Motor stationair laten draaien 00102

Oliedruk te laag

Bevestiging vereist!
n Motor direct uitschakelen
n Motoroliepeil controleren
n Indien nodig motorolie bijvullen

00111

Storingen en waarschuwingen
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 Beschrijving Oplossing Code
Vulniveau dieseltank te laag

Waarschuwingsdrempel 1

n Machine tanken 00121

Vulniveau dieseltank te laag

Waarschuwingsdrempel 2

n Machine tanken 00122

Temperatuur hydraulische olie te hoog

Waarschuwingsdrempel 1

n Motor stationair laten draaien
n Koelribben van de oliekoeler rei-

nigen

00131

Temperatuur hydraulische olie te hoog

Waarschuwingsdrempel 2

Bevestiging vereist!

n Motor stationair laten draaien
n Koelribben van de oliekoeler rei-

nigen
n Machine niet belasten

00132

Acculading zwak n Acculading controleren, indien
nodig accu's opladen of ver-
vangen

n Accu-aansluitingen controleren
n Spanning van V-riem contro-

leren, indien nodig naspannen of
vervangen

00141

Luchtfilter vervuild

Bevestiging vereist!
n Filter volgens de onderhouds-

handleiding reinigen
n Indien nodig filterelement ver-

vangen

00151

Hydraulisch filter 1 (hoofdfilter) vervuild

Bevestiging vereist!
n Filter contoleren, eventueel ver-

vangen
00161

Hydraulisch filter 2 vervuild

Bevestiging vereist!
n Filter contoleren, eventueel ver-

vangen
00171

Hydraulisch filter 3 (HydroClean) vervuild
(optie)

Bevestiging vereist!

n Filter contoleren, eventueel ver-
vangen

00181

Koelwaterpeil te laag

Bevestiging vereist!
n Koelmiddel bijvullen 00191
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 Beschrijving Oplossing Code
Afsluiting hydrauliektank gesloten

Bevestiging vereist!
n Afsluiting hydrauliektank open 00201

Peil van de hydrauliekolie te laag

Bevestiging vereist!
n Machine direct uitschakelen!
n Hydraulische olie bijvullen

00211

Regeneratie van het uitlaatgasnabehandelings-
systeem uitgeschakeld

 00221

Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem
actief

 00231

Lampje "Wait to Start" actief  00241

Temperatuur uitlaatgas te hoog

Bevestiging vereist!
 00251

Verkeerde werking van het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem

n Symbool brandt:
– Controleer het DEF

(AdBlue)-peil.
– Controleer de DEF (AdBlue)-

kwaliteit.
– Controleer het foutge-

heugen.
n Symbool knippert:

– Stel service op de hoogte.

00261

Centrale smering defect:

Smeermiddeltank leeg

n Machine direct uitschakelen!
n Smeermiddel bijvullen

00281

Centrale smering defect n Machine direct uitschakelen!
n Service op de hoogte stellen

00282
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 Beschrijving Oplossing Code
Remdruk te laag n Hydraulisch systeem door een

vakman op het gebied van
hydraulische systemen laten
controleren

00291

Motorwaarschuwing: Motor uitschakelen

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00301

Motorwaarschuwing: Motor controleren

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00311

Motorwaarschuwing: Motor controleren

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00312

Motorwaarschuwing: Motor controleren

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00313

Tankniveau extra hydraulisch systeem te laag
(optie)

Bevestiging vereist!

n Machine direct uitschakelen!
n Hydraulische olie bijvullen

00321

Temperatuur extra hydraulisch systeem te hoog
(optie)

Waarschuwingsdrempel 1

Bevestiging vereist!

n Motor stationair laten draaien
n Koelribben van de oliekoeler rei-

nigen

00331

Temperatuur extra hydraulisch systeem te hoog
(optie)

Waarschuwingsdrempel 2

Bevestiging vereist!

n Motor stationair laten draaien
n Koelribben van de oliekoeler rei-

nigen
n Machine niet belasten

00332

CAN-fout n Service op de hoogte stellen 00341

Kabelbreuk n Service op de hoogte stellen 00351

Kortsluiting n Service op de hoogte stellen 00361
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 Beschrijving Oplossing Code
Service-interval actief n Service op de hoogte stellen 00371

Temperatuur uitlaatgas laag

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00381

Noodtoerental motor via display geactiveerd  00391

Service nodig aan dieselroetfilter  00411

Motortemperatuur laag  00431

Galerijdeur onderwagen open n Deur sluiten en borgpen van de
veiligheidsinrichting plaatsen

00441

Deurcontact bovenwagen open n Deur sluiten en borgpen van de
veiligheidsinrichting plaatsen

00461

Trap uitgeschoven

Bevestiging vereist!
n Trap inschuiven 00481

Positie cabine  00491

Storing motoroverbelasting

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00501

Storing fasevolgrelais

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00502
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 Beschrijving Oplossing Code
Storing zekering verwarming

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00503

Storing zekering circulatiepomp

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00504

Storing noodstop

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00505

Storing einde kabeltrommel

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00506

Storing einde kabeltrommel

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00507

Storing schakelkast temperatuur

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00508

Storing transformator temperatuur

Bevestiging vereist!
n Service op de hoogte stellen 00509

Lastcompensatie verschildruk n Controleer de leidingen en de
reservoirs op lekkages!

n Start met de olievulling van het
energieterugwinsysteem

n Service op de hoogte stellen

00511

Positie cabine laag

n Zwenken bovenwagen geblokkeerd

cabine omhoog brengen 00521

Positie cabine laag

n Zwenken bovenwagen geblokkeerd

n cabine omhoog brengen 00522

Storing schakelkast temperatuur

(temperatuur te hoog)

n Service op de hoogte stellen 00531
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 Betekenis Uitleg
Stationair-automaat actief De stationair-automaat helpt bij langere werkonder-

brekingen het toerental van de motor automatisch te
verlagen om energie te besparen.

Eco Mode geactiveerd Met de Eco Mode kan het toerental actief worden
gereguleerd om de machine indien nodig zuiniger te
laten werken.

Optimode Met de Optimode is een actieve regulering van de
reactie (agressiviteit) van het hydraulische systeem
mogelijk, om de machine indien nodig nauwkeuriger
en zuiniger te laten werken.

Airconditioning actief  

Veiligheidshendel boven  

Grootlicht aan  

Centrale smering actief  

Start/stop actief Volgens stationair-automaat

Magneetinstallatie actief

(optie)

 

Ventilatoromkering actief  

Aanwijzingen

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Overzicht van controle- en waarschuwingslampjes 
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 Betekenis Uitleg
Pendelasautomaat actief

(optie)

 

Rem van draaiinrichting actief  

Magneetinstallatie geladen  

Magneetinstallatie ontladen  

Automatische rem van draaiinrichting
actief

 

Lastcompensatie bijvullen olie Het energieterugwinsysteem wordt met olie gevuld

Lastcompensatie aftappen olie  

De cabine kan worden verplaatst

(bovenwagen in 0°- of 180°-stand)

(optie)

Vrijgave afstempeling inschuiven

(positie bovenwagen 0°/180°)

(optie)

SENCON - SENNEBOGEN Control System
Overzicht van controle- en waarschuwingslampjes 
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6 Bediening
6.1 Veiligheidsinstructies

GEVAAR!
– Houd u aan Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid”

op pagina 17.
Voer vóór de inbedrijfstelling de controlewerk-
zaamheden uit ( Ä Hoofdstuk 4.6 “Controles
vóór dagelijkse inbedrijfstelling” op pagina 96).

– Personen die aan of met de machine werken,
dienen daartoe opgeleid of geïnstrueerd te zijn.
De bediening en de werkzaamheden mogen
alleen door opgeleid personeel worden uitge-
voerd.

– Voor alle werkzaamheden geldt: Werkzaam-
heden alleen uitvoeren als de ondergrond vast,
vlak en voldoende stabiel is.

– Wees uiterst voorzichtig wanneer u de eindbe-
grenzing van de giek en het armuiteinde wilt
overbruggen.
Er is sprake van verhoogd risico op bot-
singen!
– Alleen met uiterste voorzichtigheid werk-

zaamheden uitvoeren rondom de cabine.
– Houd met alle onderdelen van de laadin-

stallatie en de lading een veiligheidsaf-
stand van minstens 1,5 m in acht tot de
cabine.

– Bewegingen van de uitrusting met uiterste
voorzichtigheid uitvoeren.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de
gevarenzone bevinden.

– Veilige afstand tot bovengrondse kabels aan-
houden.

– Bedien de machine alleen vanaf de bestuur-
derszitplaats.

– Laat de druk van het hydraulisch systeem af
voor het vervangen van een uitrustingsstuk.

– Geen personen met de machine vervoeren.
– Houd rekening met de omgevingsomstandig-

heden, bijvoorbeeld slecht zicht, windsnelheid,
enzovoort.

– Gebruik de hijslasttabel die voor de machine
geldt.

– Let op de vermogensspecificaties.
– Controleer of het draagvermogen van ophang-

punten voldoende is.

» Vervolg zie de volgende pagina

Bediening
Veiligheidsinstructies 
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– Bij slecht zicht dient voor het terugzetten een
assistent te worden ingeschakeld, die de
nodige aanwijzingen geeft. Let op signalen van
de assistent.

– Vóór het berijden van opritten of hellingen
dienen de maximaal toelaatbare waarden van
SENNEBOGEN te worden geraadpleegd.

– Let op signalen van de assistent.
– Bij lange ritten dient de giek in de rijrichting

geplaatst te worden.
– Pas de rijsnelheid aan op de omgevingscondi-

ties.
– Tijdens het rijden moet de zwenkrem altijd zijn

geactiveerd.
– Vóór het verlaten van de cabine:

– Cabine, indien nodig, geheel laten zakken.
– Machine op veilige ondergrond plaatsen.

Indien nodig, verder van de rand van de
bouwput vandaan plaatsen.

– Bevestigde lasten neerzetten.
– uitrustingsstukken borgen.
– Veiligheidshendel naar achteren trekken.
– Blokkeer de wielen/het chassis.
– Motor uitschakelen.
– Cabine afsluiten en indien nodig met waar-

schuwingslampen beveiligen.

Bediening
Veiligheidsinstructies 
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6.2 Cabine Maxcab en Maxcab Industrie

1 Werkschijnwerper
2 Ruitenwisser, dak
3 Ruitenwisser, voorruit
4 Voorruit
5 Portierslot en handgreep
6 * Contactdoos 24 V (Aansluiting van zwaailicht)
7 Achterraam - nooduitgang
8 Vensterdeur
9 Hamer - nooduitgang
10 Afdekking luchtfilter cabine

* Optie

In geval van nood kan men via de achterruit (7) uit-
stappen. Sla in dat geval met de noodhamer (9) de
ruit in.

De cabineportier is uitgerust met een noodontgren-
deling. Indien nodig contact opnemen met de klan-
tenservice van SENNEBOGEN!

Bediening
Cabine Maxcab en Maxcab Industrie 
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Het schuifportier (1) kan in geopende stand aan de zijwand van de
cabine vergrendeld worden. Door te trekken aan de ontgrende-
lingshendel (2) aan de binnenzijde van het portier kunt u de ver-
grendeling opheffen.

Met de schakelaar (6) kunt u de verlichting (7, 8) in- en vervolgens
weer uitschakelen.

De spot (7) kan door de operator worden afgesteld.

De binnenverlichting (8) gaat aan wanneer het cabineportier (9)
wordt geopend. De functie kan met schakelaar (5) worden uitge-
schakeld.

De ruitenwissers worden met behulp van de schakelaars op het
bovenste rechter bedieningspaneel bediend. Het reservoir voor het
reinigingsmiddel van de ruitensproeierinstallatie bevindt zich achter
de onderhoudsdeur links voor. Vul het reservoir altijd met ruiten-
sproeierantivries.

De radio (10) en de luidsprekers (11) bevinden zich achter de
bestuurderszitplaats onder het cabinedak.

Schuifdeur

Binnenverlichting

Ruitensproeierinstallatie

Radio

Bediening
Cabine Maxcab en Maxcab Industrie 
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Lees de handleiding van de fabrikant van de radio
voor meer informatie.

6.3 Cabine Maxcab 2

Afb. 4: Cabine Maxcab 2

1 Dakring
2 Ruitenwisser, dakruit
3 Trolley
4 Werkschijnwerper
5 Voorruit boven
6 Ruitenwisser, voorruit boven
7 Leuningen rechts

8 Voorruit onder
9 Buitengreep
10 Leuningen links
11 Cabinedeurslot
12 Deurgeep
13 Cabinedeur
14 Achteruitkijkspiegel

Bediening
Cabine Maxcab 2 
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15 Deurruit onder
16 Deurruit voor
17 Deurruit achter
18 Deuraanslag onder
19 Deksel airconditioning
20 Zijring links
21 Deuraanslag boven

22 Deurcontactschakelaar
23 24-volt-stopcontact
24 Antenne
25 Achterruit
26 Zijring rechtsachter
27 Zijring rechtsvoor

6.4 Documentmap
In de cabine bevindt zich een SENNEBOGEN-map met de machi-
nedocumentatie.

6.5 Bestuurdersstoel instellen
De machine is voorzien van een luchtgeveerde bestuurdersstoel,
die op de individuele behoeften van de operator kan worden inge-
steld.

– De bestuurdersstoel is geschikt voor een
bestuurdersgewicht van maximaal 150 kg.

– Stel steeds maar één functie tegelijkertijd in.
– Gebruik de bestuurdersstoel niet als opsta-

phulp.
– Zet geen voorwerpen op de bestuurdersstoel.
– Dek de bestuurdersstoel niet af.
– De bestuurdersstoel moet zo worden ingesteld

dat het contact met de pedalen ook op een
slechte weg altijd is gegarandeerd.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor ongevallen door bewegingen van
de machine!
Als de bestuurdersstoel tijdens werkzaamheden
wordt ingesteld, kan de operator de controle over
de machine verliezen, wat tot ongevallen kan
leiden.

– Stel de bestuurdersstoel in voordat de machine
wordt gestart.

– Stel de bestuurdersstoel niet in tijdens het
rijden of tijdens werkzaamheden.

– De verstelinrichtingen moeten na gebruik weer
vastklikken.

Bediening
Bestuurdersstoel instellen 
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VOORZICHTIG!
Gezondheidsschade als gevolg van een onjuist
ingestelde bestuurdersstoel!
Als de bestuurdersstoel onjuist is ingesteld, zijn de
zitpositie en het comfort voor de operator niet opti-
maal. Dit kan leiden tot gezondheidsschade.

– Stel de bestuurdersstoel in voordat de machine
in bedrijf wordt genomen of bij een wisseling
van operator.

De volgende beschrijving van de bestuurdersstoel
bevat optionele functies.

Het operatorgewicht mag niet zo laag worden ingesteld dat de
stoel bij oneffenheden in de bodem doorslaat.

1. Draai de contactsleutel in stand I.
2. Belast de stoel met het volledige lichaamsgewicht.

3. Druk de schakelaar naar beneden of naar boven om de
gewenste zithoogte en het gewenste operatorgewicht in te
stellen.

Operatorgewicht en zithoogte
instellen

201603221442

Bediening
Bestuurdersstoel instellen 
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De schokdemping van de bestuurdersstoel kan traploos worden
aangepast aan de omstandigheden van de weg of van het terrein.

1. Trek de hendel (1) naar boven om de demperkracht te ver-
hogen.

2. Trek de hendel (1) naar beneden om de demperkracht te ver-
lagen.

De positie van de zitting kan in de lengterichting worden ingesteld.

1. Trek de hendel (1) naar boven en schuif de zitting naar voren
of naar achteren.

2. Laat de hendel los.

n De zitting moet hoorbaar vergrendelen.
n Na het vergrendelen mag de positie niet meer kunnen

worden veranderd.

De positie van de bestuurdersstoel kan in de lengterichting worden
ingesteld.

1. Trek de hendel (1) naar boven en schuif de bestuurdersstoel
naar voren of naar achteren.

2. Laat de hendel los.

n De bestuurdersstoel moet hoorbaar vergrendelen.
n Na het vergrendelen mag de positie niet meer kunnen

worden veranderd.

Schokdemping instellen

201603221543

1

Zittingpositie instellen

201603221600

1

Instelling van de bestuurdersstoel
in lengterichting

201603221615

1

Bediening
Bestuurdersstoel instellen 

23.01.2018818E-821E Overslagmachine196



1. Trek de greep (1) naar boven.

2. Stel de gewenste hoek in door het al dan niet belasten van
de voor- of achterzijde van de zitting.

3. Laat de greep los.

n De zitting moet hoorbaar vergrendelen.
n Na het vergrendelen mag de positie niet meer kunnen

worden veranderd.

De positie van de bestuurdersstoel kan samen met de consoles in
de lengterichting worden ingesteld.

1. Trek de greep (1) naar boven en schuif de bestuurdersstoel
met consoles naar voren of naar achteren.

2. Laat de greep los.

n De bestuurdersstoel met consoles moet hoorbaar ver-
grendelen.

n Na het vergrendelen mag de positie niet meer kunnen
worden veranderd.

1. Draai het handwiel (1) naar buiten.

ð Armleuning wordt opgetild.

2. Draai het handwiel (1) naar binnen.

ð Armleuning wordt neergelaten.

De armleuningen kunnen naar behoefte naar ach-
teren worden geklapt.

Hoek van de zitting instellen

201603221627

1

Instelling van de bestuurdersstoel
met consoles in lengterichting

2016032216411

Hoek van de armleuningen
instellen

1

201603231443

Bediening
Bestuurdersstoel instellen 

23.01.2018 818E-821E Overslagmachine 197



1. Trek de greep (1) naar boven.

2. Stel de gewenste hoek van de rugleuning in door deze al dan
niet te belasten.

3. Laat de greep los.

n De rugleuning moet hoorbaar vergrendelen.
n Na het vergrendelen mag de positie niet meer kunnen

worden veranderd.

Trek de hoofdsteun (1) naar boven of druk deze naar
beneden, totdat de gewenste hoogte is bereikt.

ð De hoofdsteun moet merkbaar in de afzonderlijke ver-
grendelingen vastklikken.

Om de hoofdsteun weg te nemen moet deze over
de laatste vergrendeling worden heengetrokken.

Hoek van de rugleuning instellen

1
201603231416

Hoogte van de hoofdsteun instellen

1

201603231355

Bediening
Bestuurdersstoel instellen 
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De hoogte en de mate van welving van de lendensteun kunnen
individueel worden ingesteld.

0

1 2 3

201603230955

1 Zij-uitstulpingen
2 Bovenste luchtkamer
3 Onderste luchtkamer

1. Druk de schakelaar (1), (2) of (3) naar boven om de welving
te vergroten.

2. Druk de schakelaar (1), (2) of (3) naar beneden om de wel-
ving te verkleinen.

1. Druk de schakelaar (1) naar beneden.

ð De stoelverwarming is ingeschakeld.

2. Druk de schakelaar (1) naar boven.

ð De stoelverwarming is uitgeschakeld.

Als het rode lampje (2) brandt, is er een storing
aan de stoel. Informeer in dit geval de
SENNEBOGEN-servicepartner.

Lendensteun instellen

Stoelverwarming inschakelen en
uitschakelen

201603231050

I

0

1

Stoel-airconditioning inschakelen
en uitschakelen

Bediening
Bestuurdersstoel instellen 
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0

201603231126

1 2 3

4

1
0
2

1 Schakelaar, vermogen van verwarming of koeling
2 Rode lamp, foutcodeweergave
3 Schakelaar, omschakeling verwarming/airconditioning
4 Blauwe lampen, koelbedrijf

1. Stel de bedrijfsstand voor de stoel-airconditioning in de met
schakelaar (3).

n Stand 1: Verwarmingsbedrijf
n Stand 0: Stoel-airconditioning uitgeschakeld
n Stand 2: Koelbedrijf

2. Stel het vermogen van de verwarming of koeling in de met
schakelaar (1).

De horizontale vering vangt stootbelastingen in de rijrichting op.

1. Schakel de hendel (1) in stand I.

ð De horizontale vering is ingeschakeld.

2. Schakel de hendel in stand 0.

ð De horizontale vering is uitgeschakeld.

Bij het uitschakelen van de horizontale vering moet de
hendel vergrendelen in stand 0. Druk hiertoe de bestuur-
dersstoel naar achteren totdat deze hoorbaar vergren-
delt.

Na het vergrendelen mag de horizontale vering niet meer
bewegen.

Horizontale vering inschakelen en
uitschakelen

201603231112

0

I

1

Bediening
Bestuurdersstoel instellen 
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6.6 Overzicht van de bedieningselementen
6.6.1 Algemene aanwijzingen

De machinebesturing kan vanwege klantspecifieke uitvoeringen
afwijken van de volgende beschrijvingen.

Lees meer informatie in Ä Hoofdstuk 10.2 “Klantspecifieke uitvoe-
ring en functies” op pagina 321.

6.6.2 Mobiele onderwagen met joystickbesturing

1 Pedalen
2 SENCON
3 Joystick, links
4 Joystick, rechts
5 Bedieningspaneel, rechtsvoor
6 Bedieningspaneel, links op stoel
7 Bedieningspaneel, rechts op stoel
8 Bedieningspaneel, rechts

Bediening
Overzicht van de bedieningselementen > Mobiele onderwagen met joystickbesturing
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6.6.3 Mobiele onderwagen met stuurwielbesturing

1 Pedalen
2 SENCON
3 Joystick, links
4 Joystick, rechts
5 Bedieningspaneel, rechtsvoor
6 Bedieningspaneel, links op stoel
7 Bedieningspaneel, rechts op stoel
8 Bedieningspaneel, rechts
9 Stuurwiel

Bediening
Overzicht van de bedieningselementen > Mobiele onderwagen met stuurwielbesturing
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6.6.4 Rupsonderwagen

1 Pedalen
2 SENCON
3 Joystick, links
4 Joystick, rechts
5 Bedieningspaneel, rechtsvoor
6 Bedieningspaneel, links op stoel
7 Bedieningspaneel, rechts op stoel
8 Bedieningspaneel, rechts

Bediening
Overzicht van de bedieningselementen > Rupsonderwagen
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6.7 Joysticks en pedalen (mobiel)
6.7.1 Joystick links

De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

A Arm uit

B Arm in

C Bovenwagen draaien, rechts

D Bovenwagen draaien, links

De toetsen hebben de volgende functies:

1 Uitrustingsstuk draaien, links (proportioneel)

2 Uitrustingsstuk draaien, rechts (proportioneel)

3 -

4 Claxon

5 -

6 Overbrugging uitschakeling giek

6.7.2 Joystick rechts
De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

E Compacte giek omlaag

F Compacte giek omhoog

G Uitrustingsstuk openen

H Uitrustingsstuk sluiten

De toetsen hebben de volgende functies:

1 Sturen, links (proportioneel)

2 Sturen, rechts (proportioneel)

3* Magneetinstallatie aan

4* Magneetinstallatie uit

5 -

6 -

* Optie

Bediening
Joysticks en pedalen (mobiel) > Joystick rechts
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6.7.3 Pedalen
De pedalen hebben de volgende functies:

1 -

2 Voetsteunen

3 -

4 Bedrijfsrem

5 Rijpedaal

6 -

7 Ontgrendeling van de bedrijfsrem

6.8 Joysticks en pedalen (mobiel met voorgeselecteerde rijrichting)
6.8.1 Joystick links

De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

A Arm uit

B Arm in

C Bovenwagen draaien, rechts

D Bovenwagen draaien, links

De toetsen hebben de volgende functies:

1 Uitrustingsstuk draaien, links (proportioneel)

2 Uitrustingsstuk draaien, rechts (proportioneel)

3 -

4 Claxon

5 -

6 Overbrugging uitschakeling giek

Bediening
Joysticks en pedalen (mobiel met voorgeselecteerde rijrichting) > Joystick links
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6.8.2 Joystick rechts
De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

E Compacte giek omlaag

F Compacte giek omhoog

G Uitrustingsstuk openen

H Uitrustingsstuk sluiten

De toetsen hebben de volgende functies:

1 Sturen, links (proportioneel)

2 Sturen, rechts (proportioneel)

3* Magneetinstallatie aan

4* Magneetinstallatie uit

5 Voorselectie, vooruit rijden

6 Voorselectie, achteruit rijden

* Optie

6.8.3 Pedalen in cabine Maxcab
De pedalen hebben de volgende functies:

1 -

2 Voetsteunen

3 -

4 Bedrijfsrem

5 Rijpedaal

6 -

7 Ontgrendeling van de bedrijfsrem

Bediening
Joysticks en pedalen (mobiel met voorgeselecteerde rijrichting) > Pedalen in cabine Maxcab
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6.9 Joysticks en pedalen ULM (mobiel)
6.9.1 Joystick links

De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

a Arm uit

B Arm in

C Bovenwagen draaien, rechts

D Bovenwagen draaien, links

De toetsen hebben de volgende functies:

1 Uitrustingsstuk draaien, links (proportioneel)

2 Uitrustingsstuk draaien, rechts (proportioneel)

3 –

4 Claxon

5 –

6 Overbrugging uitschakeling giek

6.9.2 Joystick rechts
De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

E Compacte giek
omlaag

 

F Compacte giek
omhoog

 

G Uitrustingsstuk
openen

 

ULM uitschuiven

H Uitrustingsstuk
sluiten

 

ULM inschuiven

De toetsen hebben de volgende functies:

1 ULM inschuiven  

Uitrustingsstuk
sluiten

Bediening
Joysticks en pedalen ULM (mobiel) > Joystick rechts
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2 ULM uitschuiven  

Uitrustingsstuk
openen

3 Naar links sturen  

4 Naar rechts
sturen

 

5 –  

6 –  

6.9.3 Pedalen
De pedalen hebben de volgende functies:

1 –

2 Bediening machine

3 –

4 Bedrijfsrem

5 Rijpedaal

6 –

7 Ontgrendeling van de bedrijfsrem

Bediening
Joysticks en pedalen ULM (mobiel) > Pedalen
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6.10 Joysticks en pedalen (rupsband)
6.10.1 Joystick links

De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

A Arm uit  

Rijden, linker loopwerk naar voren

B Arm in  

Rijden, linker loopwerk naar achteren

C Bovenwagen draaien, rechts  

D Bovenwagen draaien, links  

De toetsen hebben de volgende functies:

1 Uitrustingsstuk draaien, links (proportioneel)

2 Uitrustingsstuk draaien, rechts (proportioneel)

3 –

4 Claxon

5 –

6 Overbrugging uitschakeling giek

Bediening
Joysticks en pedalen (rupsband) > Joystick links
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6.10.2 Joystick rechts
De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

E Compacte giek omlaag  

Rijden, rechter loopwerk naar
voren

F Compacte giek omhoog  

Rijden, rechter loopwerk naar
voren

G Uitrustingsstuk openen  

H Uitrustingsstuk sluiten  

De toetsen hebben de volgende functies:

1 –

2 –

3 * Magneetinstallatie aan

4 * Magneetinstallatie uit

5 –

6 –

* Optie

6.10.3 Pedalen
De pedalen hebben de volgende functies:

1 –

2 Rijden, linker loopwerk

3 Rijden, rechter loopwerk

4 –

5 –

Bediening
Joysticks en pedalen (rupsband) > Pedalen
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6.11 Joysticks en pedalen ULM (rups)
6.11.1 Joystick links

De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

a Arm uit  

Rijden, linker loopwerk
naar voren

B Arm in  

Rijden, linker loopwerk
naar achteren

C Bovenwagen draaien,
rechts

 

D Bovenwagen draaien,
links

 

De toetsen hebben de volgende functies:

1 Uitrustingsstuk draaien, links (proportioneel)

2 Uitrustingsstuk draaien, rechts (proportioneel)

3 –

4 Claxon

5 –

6 Overbrugging uitschakeling giek

Bediening
Joysticks en pedalen ULM (rups) > Joystick links
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6.11.2 Joystick rechts
De bewegingsrichtingen hebben de volgende functies:

E Compacte giek omlaag  

Rijden, rechter loopwerk naar
voren

F Compacte giek omhoog  

Rijden, rechter loopwerk naar
voren

G ULM uitschuiven  

H ULM inschuiven  

De toetsen hebben de volgende functies:

1 –

2 –

3 * Magneetinstallatie aan

4 * Magneetinstallatie uit

5 –

6 –

* Optie

6.11.3 Pedalen
De pedalen hebben de volgende functies:

1 Bediening machine

2 Rijden, linker loopwerk

3 Rijden, rechter loopwerk

4 –

5 –

Bediening
Joysticks en pedalen ULM (rups) > Pedalen
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6.12 Bedieningspanelen
6.12.1 Bedieningspaneel, links op stoel (mobiele onderwagen)

1 * Stoel-airconditioning
2 Lendensteun
3 Afstempeling - mobiele onderwagen

* Optie

6.12.2 Bedieningspaneel, links op stoel (rupsbandonderwagen)
1 * Stoel-airconditioning
2 Lendensteun

* Optie

Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel, links op stoel (rupsbandonderwagen)
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6.12.3 Bedieningspaneel, rechts op stoel
1 Contactslot

P = vrijschakelen van de tankpomp
0 = contact UIT
I = contact AAN
II = motor starten

2 Contactdoos, 12 V
3 Contactdoos, 24 V
4 * Standverwarming

* Optie

Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel, rechts op stoel
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6.12.4 Bedieningspaneel, rechtsvoor (mobiele onderwagen)
1 Noodstopschakelaar
2 Schakelaar pendelas
3 -
4 Schakelaar, rijsnelheid langzaam/snel
5 -
6 Schakelaar, vastzetrem draaiwerk
7 -
8 Schakelaar, keuze schuif
9 Schakelaar, keuze afstempeling linksvoor
10 Schakelaar, keuze afstempeling rechtsvoor
11 Schakelaar, keuze afstempeling linksachter
12 Schakelaar, keuze afstempeling rechtsachter
13 Toets, noodbesturing sturen
14 Toets, noodbesturing uitrustingsstuk draaien
15 Toets, voorkeuze cabine verplaatsen

Links: Cabine omhoog/omlaag brengen
Rechts: Cabine uitschuiven/inschuiven

16 Toets, cabine verplaatsen
Links: Cabine uitschuiven/omhoogbrengen
Rechts: Cabine inschuiven/omlaagbrengen
- Niet bezet
* Optie

6.12.5 Bedieningspaneel, rechtsvoor (rupsonderwagen)
1 Noodstopschakelaar
2 -
3 -
4 Schakelaar, vastzetrem draaiwerk
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 Toets, cabine verplaatsen

– Links: Cabine uitschuiven/omhoogbrengen
– Rechts: Cabine inschuiven/omlaagbrengen
- Niet bezet
* Optie

Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel, rechtsvoor (rupsonderwagen)
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6.12.6 Bedieningspaneel rechts (dieselmotor)
1 Schakelaar, rijlicht
2 Toerentalregelaar
3 Toets, dieselmotor starten/stoppen
4 Schakelaar, omschakeling uitrustingsstuk/ULM
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 USB-contactdoos, 5 V
11 Airconditioning

- Niet bezet
* Optie

Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel rechts (dieselmotor)
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6.12.7 Bedieningspaneel rechts (elektromotor)
1 Schakelaar, rijlicht
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 Schakelaar, vrijgave rijden
9 -
10 USB-contactdoos, 5 V
11 Airconditioning

- Niet bezet
* Optie

Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel rechts (elektromotor)
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6.12.8 Bedieningspaneel rechts (Maxcab 2)
1 Schakelaar, rijlicht
2 Toerentalregelaar
3 Toets, dieselmotor starten/stoppen
4 Radio
5 Bedieningspaneel airconditioning

Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel rechts (Maxcab 2)
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6.12.9 Bedieningspaneel rechtsboven/buiten (dieselmotor - cabine Maxcab)
1 Schakelaar, werkschijnwerper, cabine
2 Schakelaar, werkschijnwerper, giek
3 * Schakelaar, werkschijnwerper, bovenwagen
4 Schakelaar, ruitenwisser, voorruit
5 Toets, ruitensproeier, voorruit
6 * Schakelaar, ruitenwisser, dakruit
7 * Toets, sproeierinstallatie, dakruit
8 * Schakelaar, ruitenwisser, onderste voorruit
9 * Toets, sproeierinstallatie, onderste voorruit
10 * Schakelaar, rondomverlichting
11 Schakelaar, alarmverlichting
12 * Schakelaar, richtingaanwijzer
13 Toets, smering draaikransrondsel
14 Toets, centrale smering bovenwagen
15 * Schakelaar, giekdemping
16 Schakelaar, zweefstand giek
17 Schakelaar, grijperfunctie inschakelen
18 Schakelaar, grijperbesturing
19 * Schakelaar, dieselfilterverwarming
20 * Schakelaar, magneetinstallatie
21 * Schakelaar, extra begrenzing giek/arm uitschakelen
22 * Schakelaar, rijrichtingsomkering
23 * Schakelaar, omkering stuurinrichting
24 -
25 -
26 -
27 -
28 Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem

Links (knop): Regeneratie handmatig starten
Midden: Automatische regeneratie
Rechts: Regeneratie verhinderen
- Niet bezet
* Optie
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17
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26

27

28

Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel rechtsboven/buiten (dieselmotor - cabine Maxcab)
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6.12.10 Bedieningspaneel rechtsboven/buiten (elektromotor - cabine Maxcab)
1 Schakelaar, werkschijnwerper, cabine
2 Schakelaar, werkschijnwerper, giek
3 * Schakelaar, werkschijnwerper, bovenwagen
4 Schakelaar, ruitenwisser, voorruit
5 Toets, ruitensproeier, voorruit
6 * Schakelaar, ruitenwisser, dakruit
7 * Toets, sproeierinstallatie, dakruit
8 * Schakelaar, ruitenwisser, onderste voorruit
9 * Toets, sproeierinstallatie, onderste voorruit
10 * Schakelaar, rondomverlichting
11 Schakelaar, alarmverlichting
12 * Schakelaar, richtingaanwijzer
13 Toets, smering draaikransrondsel
14 Toets, centrale smering bovenwagen
15 * Schakelaar, giekdemping
16 Schakelaar, zweefstand giek
17 Schakelaar, grijperfunctie inschakelen
18 Schakelaar, grijperbesturing
19 -
20 * Schakelaar, magneetinstallatie
21 * Schakelaar, extra begrenzing giek/arm uitschakelen
22 * Schakelaar, rijrichtingsomkering
23 * Schakelaar, omkering stuurinrichting
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -

- Niet bezet
* Optie
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Bediening
Bedieningspanelen > Bedieningspaneel rechtsboven/buiten (elektromotor - cabine Maxcab)

23.01.2018818E-821E Overslagmachine220



6.12.11 Bedieningspaneel, elektromotor
1 Storing brandt/storing bevestigen
2 Elektromotor AAN
3 Elektromotor UIT
4 Noodstopschakelaar

In de SENCON wordt de storing via de betreffende
controlelamp aangewezen.

6.13 Noodstop

Door het bedienen van de noodstopschakelaars
wordt de machine onmiddellijk buiten werking
gezet.

De noodstopschakelaar bevindt zich in de cabine op het bedie-
ningspaneel rechts (1)

Dieselmotor (optie)

Bediening
Noodstop 
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Na bediening van de noodstop-schakelaar het con-
tact weer inschakelen.

– De DEF (AdBlue)-leidingen moeten nog
worden leeggepompt.

Noodstopschakelaars bevinden zich:

in de cabine op het bedieningspaneel elektromotor (1)

op de elektrische schakelkast op de bovenwagen (2)

6.14 Veiligheidshendel
De veiligheidshendel (1) dient als veiligheidsvoorziening.

Elektromotor

Veiligheidshendel aangetrokken
(naar achteren getrokken)

Bediening
Veiligheidshendel 
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Bij aangetrokken veiligheidshendel

n zijn alle hydraulische functies buiten werking.
n is de rem van de draaiinrichting gesloten.

Bij een gedeactiveerde veiligheidshendel

n staan alle hydraulische functies ter beschikking,
n kunnen alle werkbewegingen uitgevoerd worden.
n dient de rem van de draaiinrichting vrijgezet te worden.

6.15 Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem

WAARSCHUWING!
Gevaar voor lichamelijk letsel door hete opper-
vlakken en hoge uitlaatgastemperaturen!
De oppervlakken van componenten kunnen tijdens
bedrijf heet worden. Huidcontact met hete opper-
vlakken veroorzaakt ernstige verbrandingen van
de huid.

– Draag bij alle werkzaamheden in de buurt van
hete oppervlakken altijd hittebestendige werk-
kleding en veiligheidshandschoenen.

– Waarborg voor alle werkzaamheden, dat alle
oppervlakken tot omgevingstemperatuur zijn
afgekoeld.

Veiligheidshendel vrijgezet (naar
voren gedrukt)

Bediening
Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem 
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– De regeneratie van het uitlaatgasnabehande-
lingssysteem is alleen mogelijk wanneer de
beladingstoestand van het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem voor de regeneratieprocedure
voldoende is.

– Wanneer hoge uitlaatgastemperaturen bij
gebruik van de machine gevaar opleveren, dan
kan de regeneratie van het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem gedurende een beperkte
periode uitgesteld worden.
– De regeneratie van het uitlaatgasnabehan-

delingssysteem moet na gebruik verplicht
alsnog worden uitgevoerd.

Bediening
Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem 
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AANWIJZING!
Aanwijzing betreffende de handmatige regene-
ratie
Voor een handmatige regeneratie dient u de hier-
onder vermelde punten op te volgen:

– Bewaak de machine en de omgeving daarvan
tijdens de regeneratie van het uitlaatgasnabe-
handelingssysteem.
– Wanneer zich een onveilige situatie voor-

doet: schakel de motor direct uit.
– Voor het starten moet de motor bij een statio-

nair toerental van 800 omw./min lopen.
– Tijdens de regeneratie uitgevoerd arbeidsfunc-

ties kunnen de regeneratieprocedure onder-
breken.

– In SENCON moeten de functies EcoMode en
stationair automaat zijn uitgeschakeld
– Door verandering van het toerental wordt

de regeneratie onderbroken.
– Kies een geschikte locatie om de machine in

de parkeerpositie te zetten.
– Kies een ondergrond die niet kan branden of

door hoge uitlaatgastemperaturen kan smelten:
– Beton
– Gravel

– Zorg ervoor dat zich geen voorwerpen op een
afstand van minder dan 1,0 m van de uitlaat-
opening bevinden.

– Materialen en substanties, die kunnen
branden, smelten of exploderen, moeten op
minimaal 2,0 m afstand van de uitlaatopening
worden gehouden:
– Benzine
– Papier
– Kunststof
– Textiel
– Persgasflessen
– Hydraulische leidingen

– Waarborg dat er geen gassen of dampen in de
nabijheid zijn, die kunnen branden, exploderen
of een brand kunnen veroorzaken:
– LPG
– Benzinedampen
– Zuurstof
– Lachgas

– Bevestigde lasten en giek neerzetten.
– Veiligheidshendel naar achteren trekken.
– Beveilig de machine voldoende:

» Vervolg zie de volgende pagina

Bediening
Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem 
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– Lampen
– Waarschuwingsdriehoek
– Wiggen

– Wanneer de machine zich in een gebouw
bevindt, moet er worden gezorgd voor een
afvoerinstallatie voor de uitlaatgassen.
– Deze moet geschikt zijn voor een uitlaat-

gastemperatuur van minimaal 850 °C.
– Houd een goed werkend brandblusapparaat bij

de hand.
– De oppervlakken van de uitlaatinstallatie con-

troleren en waarborgen, dat zich niets op of in
de nabijheid van het uitlaatsysteem bevindt:
– Gereedschappen
– Doeken
– Vet
– Vuil

– Zodra de handmatige regeneratie van het uit-
laatgasnabehandelingssysteem is gestart:
– Kan het toerental worden verhoogd en het

geluid van de motor veranderen.
– Het turbogeluid zal toenemen
– De controlelamp "uitlaatgastemperatuur

hoog" kan branden.
– De controlelamp "regeneratie nodig" knip-

pert bij succesvolle start van de regene-
ratie.

– Na regeneratie van het uitlaatgasnabehande-
lingssysteem:
– Gaat de motor weer naar stationair bedrijf.
– Blijven de verhoogde uitlaatgas- en opper-

vlaktetemperaturen gedurende 3 tot
5 minuten bestaan.

Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op.

Bediening
Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem 

23.01.2018818E-821E Overslagmachine226



Beschrijving Symbool
Bij uitlaatgastemperaturen hoger dan 625°C
brandt op de SENCON het volgende contro-
lelampje:

Wanneer de beladingstoestand toereikend is,
brandt op de SENCON het volgende contro-
lelampje:

0 - midden n Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem automatisch
n De regeneratie van het uitlaatgasnabehandelingssysteem is actief tijdens het

werken.

1 - links n Handmatige regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem starten
n Schakelaar "Regeneratie handmatig" links indrukken
n Daarna schakelaar "Regeneratie handmatig" weer in de middenstand zetten

Bij succesvolle start van de regeneratie knippert in SENCON het symbool 'Regeneratie
nodig'

1 - rechts n Regeneratie uitlaatgasnabehandelingssysteem verhinderen
n Symbool 'Regeneratie onderdrukt' brandt in SENCON:

6.16 Airconditioning
6.16.1 Algemene aanwijzingen

Met de airconditioning kan de cabine worden verwarmd en
gekoeld.

Verklaring symbolen

Schakelaarstanden regeneratie uit-
laatgasbehandelingssysteem

Bediening
Airconditioning > Algemene aanwijzingen
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– Houd ramen en cabinedeur gesloten bij inge-
schakelde airconditioning.

– Schakel de airconditioning ten minste één keer
per maand in om de levensduur ervan te ver-
hogen.

1 Ventilatorstanden
2 Temperatuur
3 Luchtverdeling
4 Schakelaar buitenlucht-/circulatieluchtstand
5 Schakelaar, koelbedrijf aan/uit

Met de buitenluchtstand kan de cabine snel worden ontvochtigd bij
beslagen ruiten.

Met de recirculatieluchtstand kan de cabine snel worden opge-
warmd, of een hogere eindtemperatuur worden bereikt bij verwar-
mingsbedrijf of een snellere afkoeling van de cabine bij koelbedrijf.

Functies van de airconditioning

Bediening
Airconditioning > Algemene aanwijzingen
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Het koelbedrijf van de airconditioning kan worden in- en uitgescha-
keld.

6.16.2 Airconditioning inschakelen
1. Draai de contactsleutel in stand I.
2. Open de ventilatieopeningen.

3. Schakel de ventilator in.

4. Stel de gewenste temperatuur in via de thermostaat.

5. Stel de luchtverdeling van de ventilator in.

6. Schakel het koelbedrijf in of uit met de toets.

6.17 Automatische airconditioning
6.17.1 Algemene aanwijzingen

Met de automatische regeling van de airconditioning kunnen de
verwarming en koeling van de cabine in stappen van 0,5 °C
worden ingesteld. Er kunnen temperaturen tussen 18 °C en 28 °C
worden ingesteld.

– Houd ramen en cabinedeur gesloten bij inge-
schakelde airconditioning.

– Schakel de airconditioning ten minste één keer
per maand in om de levensduur ervan te ver-
hogen.

Bediening
Automatische airconditioning > Algemene aanwijzingen
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1 Ventilatorstanden
2 Luchtverdeling
3 Temperatuur
4 Weergave buitentemperatuur, airconditioning aan/uit
5 Buitenlucht/recirculatielucht
6 Temperatuurindicatie

Met de buitenluchtstand kan de cabine snel worden ontvochtigd bij
beslagen ruiten.

Met de recirculatieluchtstand kan de cabine snel worden opge-
warmd, of een hogere eindtemperatuur worden bereikt bij verwar-
mingsbedrijf of een snellere afkoeling van de cabine bij koelbedrijf.

De temperatuur kan worden weergegeven in °C en °F.

De automatische regeling van de airconditioning kan op verwar-
mings- of koelbedrijf worden ingesteld.

Functies van de airconditioning

Bediening
Automatische airconditioning > Algemene aanwijzingen
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6.17.2 Automatische airconditioning inschakelen
1 Draai de contactsleutel in stand I.
2 Open de ventilatieopeningen.

3 Schakel de ventilator in.

4 Stel de luchtverdeling van de ventilator in.

5 Selecteer de gewenste bedrijfsstand met de toets.

6 Selecteer het verwarmingsbedrijf of koelbedrijf met de
toets.

Verwarmingsbedrijf

Koelbedrijf

7 Stel de gewenste temperatuur in via de thermostaat.

6.17.3 Temperatuureenheid instellen
1 Draai de contactsleutel in stand I.
2 De temperatuureenheid kan worden ingesteld.

Houd de toets 5 seconden ingedrukt.

° Celsius

Bediening
Automatische airconditioning > Temperatuureenheid instellen
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° Fahrenheit

3 Selecteer de temperatuureenheid met de toets.

4 Sla de selectie op met de toets.

6.17.4 Ventilatieopening instellen
1. Draai de draairegelaar naar boven om de ventilatie-opening

te openen of om de luchtstroming naar boven te richten.

2. Draai de draairegelaar naar beneden om de ventilatie-ope-
ning te sluiten of om de luchtstroming naar beneden te
richten.

3. Draai de draairegelaar naar links om de luchtstroming naar
links te richten.

4. Draai de draairegelaar naar rechts om de luchtstroming naar
rechts te richten.

6.18 Automatische airconditioning (Maxcab 2)

Bediening
Automatische airconditioning (Maxcab 2) 
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6.18.1 Bedieningspaneel automatische airconditioning

Opmerking
De machine is uitgerust met een automatische air-
conditioning waarmee nauwkeurig kan worden ver-
warmd of gekoeld.

n Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door
geschoold personeel uitvoeren.

n U mag niet met uw handen binnen in het apparaat komen en er
ook geen voorwerpen insteken.

n Onderhoudswerkzaamheden alleen bij uitgeschakelde aandrijf-
motor en niet-verbonden ventilator uitvoeren.

n Verbrandingsgevaar!
Laat het apparaat en de componenten in het apparaat (warm-
tewisselaar, weerstanden) eerst volledig afkoelen.

n Bevriezingsgevaar!
Vermijd contact met de koelbuizen en -slangen.

n Vergiftigingsgevaar!
Vermijd contact met de koelvloeistof. Koelvloeistof zorgt voor
ontwikkeling van giftige gassen.

n Veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen dragen.
n Uitsluitend koelmiddel R134a gebruiken.
n Geen fluorescerende middelen (tracer, sticks) toevoegen!

Veiligheidsinstructies

Bediening
Automatische airconditioning (Maxcab 2) > Bedieningspaneel automatische airconditioning
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1 Keuzeschakelaar ventilatorstanden
2 Circulatieluchtmodus
3 Weergave buitentemperatuur
4 Thermostaat
5 Airco Aan/Uit
6 Buitenluchtmodus
7 Keuzeschakelaar luchtverdeling
8 Temperatuurweergave (°C of °F)

Informatie
De automatische airconditioning kan met buiten- of
circulatielucht worden gebruikt.

Informatie
Om de verwarmings- of aircofunctie in te scha-
kelen, drukt u twee keer op de toets (5).

Informatie
Houd ruiten en cabinedeur gesloten om te zorgen
voor een effectieve airconditioning.

De airconditioning regelt de temperatuur afhanke-
lijk van de buitenluchttemperatuur.

Snellere opwarming van de cabine en hogere eindtemperatuur. De
lucht in de cabine wordt gecirculeerd, dat wil zeggen er wordt
weinig verse lucht van buiten aangevoerd. Deze modus mag niet
langer dan 15 minuten ingeschakeld zijn, omdat anders de lucht-
kwaliteit in de cabine merkbaar verslechtert. Zorg ervoor dat er vol-
doende buitenlucht wordt aangevoerd.

Circulatieluchtmodus (2)

Bediening
Automatische airconditioning (Maxcab 2) > Bedieningspaneel automatische airconditioning
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1. Start de dieselmotor.

2. De ventilator (1) op het bedieningspaneel rechts inschakelen.

3. Open de luchtinlaatopeningen in de cabine om bevriezing
van de verdamper te voorkomen.

4. Druk op de toets van de automatische airconditioning (5) op
het bedieningspaneel

5. Gewenste temperatuur via de toetsen (4) op het bedienings-
paneel instellen.

Informatie
Schakel de automatische airconditioning regel-
matig in. Hierdoor blijft deze gebruiksklaar.

Hiervoor moet de airconditioning maandelijks
gedurende minstens 30 minuten in de hoogste
ventilatorstand worden ingeschakeld, en moeten
ruiten en deuren worden geopend.

1. Schakelaar (3) langer dan. 5 sec. drukken.

2. Temperatuurweergave verandert (°C <--> °F).

6.19 Extra indicaties (speciale uitrusting)
6.19.1 Lastmomentbegrenzing (LMB)

Bij werkzaamheden met een lasthaak is de
machine conform DIN EN 474-5 een graafmachine
in hijswerktuigtoestand.

De gebruiker heeft de verplichting te controleren of
de machine voor hijswerktuigtoepassing is voor-
zien van de volgende inrichtingen:

– een akoestische of optische waarschuwingsin-
richting, die de bestuurder aangeeft wanneer
de toegestane hijslast of het bijbehorende last-
moment is bereikt.
– Bij andere werkzaamheden dan de hijs-

werktuigmodus kan deze waarschuwings-
inrichting worden uitgeschakeld.

– een kabelbreukbeveiliging op elke giekcilinder
en armcilinder.

– Lasthaken alleen op armeinde monteren

Airconditioning inschakelen (5)

Andere temperatuurweergave °C/°F
(3)

Bediening
Extra indicaties (speciale uitrusting) > Lastmomentbegrenzing (LMB)
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Voor wat betreft de noodzaak tot een lastmomentbegrenzing moet
de eigenaar bovendien op het volgende letten:

n Internationale bepalingen en veiligheidsvoorschriften.
n Nationale bepalingen en veiligheidsvoorschriften.
n Locale bepalingen en veiligheidsvoorschriften.
n Havenafhankelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften.

GEVAAR!
Levensgevaar door foutieve instelling!
– Geen veiligheidsvoorzieningen buiten werking

stellen!
– De machine is voorzien van een lastmoment-

begrenzing (LMB) als beveiliging tegen overbe-
lasting.

– Het werken met uitgeschakelde, overbrugde,
buiten werking gestelde of defecte lastmoment-
begrenzing in het huiswerktuig is verboden.

A: Sleutelschakelaar (afhankelijk van uitvoering)

Bediening
Extra indicaties (speciale uitrusting) > Lastmomentbegrenzing (LMB)
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Sleutelschakelaar (A): Bedrijfsstatus van de LMB
Stand 0 Uit

Stand 1 AAN (Normaal bedrijf)

Als de LMB foutief wordt ingesteld, komt de door de LMB bere-
kende maximale hijslast niet overeen met de toegestane hijslast.
Een foutief ingestelde LMB geeft de kraanbestuurder een bedrieg-
lijk gevoel van veiligheid. Overbelasting van de machine en een
ongeval zijn beslist het gevolg.

Een correct ingestelde en functionerende lastmomentbegrenzing
kan echter ook geen ongevallen voorkomen, die door bedienings-
fouten veroorzaakt worden en tot een overbelasting van de
machine leiden.

Het is de taak van de LMB om aan de machinist wezenlijke infor-
matie te verstrekken, die voor het machinebedrijf binnen de door
de fabrikant voorgeschreven werkgebieden noodzakelijk is.

Als de machine de grens van het hijsvermogen nadert, waarschuwt
de LMB de machinist met een akoestisch en optisch signaal.

Zodra de machine binnen het niet toegestane bedrijfsbereik komt,
worden bovendien alle machinebewegingen uitgeschakeld die het
lastmoment van de machine vergroten.

Nadat de LMB is geactiveerd kunnen er nog tegengestelde bewe-
gingen uitgevoerd worden om ontlasting te kunnen bewerkstel-
ligen.

De LMB is bedoeld als hulpmiddel voor de machinist. Om een
veilig gebruik te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de
machinist ook met dit hulpmiddel beschikt over ervaring, inzicht en
beoordelingsvermogen.

Lees vóór de inbedrijfstelling zorgvuldig het mee-
geleverde bedieningshandboek van de fabrikant
( Ä Hoofdstuk 10.8 “Lastmomentbegrenzing
(optie)” op pagina 322).

6.19.2 Generator en magneetinstallatie

De motor start/stop-functie is gedeactiveerd,
zolang de magneetinstallatie is ingeschakeld.

Taak van de LMB

Indicator (afhankelijk van uitvoe-
ring)

Bediening
Extra indicaties (speciale uitrusting) > Generator en magneetinstallatie

23.01.2018 818E-821E Overslagmachine 237



Voor meer informatie zie Ä Hoofdstuk 6.22.14
“Werken met generator en magneetinstallatie (spe-
ciale functie)” op pagina 279 en Ä Hoofdstuk 10.9
“Magneetinstallatie (optie)” op pagina 322.

6.19.3 Camera/monitor

Voor meer informatie zie Ä Hoofdstuk 10.5 “Came-
rasysteem” op pagina 322.

6.19.4 Lagetemperatuurpakket
De machine is uitgerust met een motoronafhankelijke verwarming
(1) die de motor en cabine voorverwarmt.

Door gebruik van de verwarming kan het accuver-
mogen afnemen.

Standverwarming (optie)

Bediening
Extra indicaties (speciale uitrusting) > Lagetemperatuurpakket
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Voor meer informatie zie Ä Hoofdstuk 10.10 “Dis-
play standverwarming (optie)” op pagina 322.

De hydrauliekolievoorverwarming (1) is aangebracht op de hydrau-
liektank. De opwarmtijd wordt aanzienlijk verkort door de hydrau-
liekolievoorverwarming.

Om de hydrauliekolievoorverwarming te activeren, moet de con-
tactdoos (3) in de linker bergruimte van de machine met het
stroomnet verbonden zijn. De contactdoos (3) wordt via de zekerin-
genkast (4) beveiligd.

Alleen de stekker wordt door SENNEBOGEN meegeleverd, niet de
voedingskabel naar de contactdoos!

Laat de kabel uitsluitend door opgeleid vakpersoneel aansluiten!

De temperatuur via de regelaar (2) op de thermostaat instellen
(voorinstelling: 40 °C (104 °F)).

Als de bedrijfstemperatuur is bereikt, schakelt de thermostaat uit.

VOORZICHTIG!
Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit-
sluitend door geschoold personeel uitvoeren.

Om de effectiviteit van de hydrauliekolievoorver-
warming te verhogen, alle hydraulische cilinders
inschuiven.

De machine is voorzien van motorolievoorverwarming (1).

Hydrauliekolievoorverwarming
(elektrisch) (optie)

Motorolievoorverwarming (elek-
trisch) (optie)

Bediening
Extra indicaties (speciale uitrusting) > Lagetemperatuurpakket
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Om de motorolievoorverwarming (1) van de motor (2) te activeren,
moet de contactdoos (3) in de linker bergruimte van de machine
met het stroomnet verbonden zijn. De contactdoos (3) wordt via de
zekeringenkast (4) beveiligd.

Alleen de stekker wordt door SENNEBOGEN meegeleverd, niet de
voedingskabel naar de contactdoos!

Laat de kabel uitsluitend door opgeleid vakpersoneel aansluiten!

WAARSCHUWING!
Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit-
sluitend door geschoold personeel uitvoeren.

Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op.

De machine is voorzien van koelvloeistofvoorverwarming (1).Koelmiddelvoorverwarming (elek-
trisch) (optie)

Bediening
Extra indicaties (speciale uitrusting) > Lagetemperatuurpakket
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Om de koelvloeistofvoorverwarming (1) in de koelvloeistoftank (2)
te activeren, moet de contactdoos (3) in de linker bergruimte van
de machine met het stroomnet verbonden zijn. De contactdoos (3)
wordt via de zekeringenkast (4) beveiligd.

Alleen de stekker wordt door SENNEBOGEN meegeleverd, niet de
voedingskabel naar de contactdoos!

Laat de kabel uitsluitend door opgeleid vakpersoneel aansluiten!

WAARSCHUWING!
Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit-
sluitend door geschoold personeel uitvoeren.

Volg de kennisgevingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant op.

De machine is voorzien van accuverwarming (1).Accuverwarming (elektrisch) (optie)

Bediening
Extra indicaties (speciale uitrusting) > Lagetemperatuurpakket
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Om de accuverwarming te activeren, moet de contactdoos (2) in
de linker bergruimte van de machine met het stroomnet verbonden
zijn. De contactdoos (2) wordt via de zekeringenkast (3) beveiligd.

Alleen de stekker wordt door SENNEBOGEN meegeleverd, niet de
voedingskabel naar de contactdoos!

Laat de kabel uitsluitend door opgeleid vakpersoneel aansluiten!

WAARSCHUWING!
Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit-
sluitend door geschoold personeel uitvoeren.

6.20 Kabeltrommel (optie)
De kabeltrommel (1) is op de onderwagen bevestigd en verant-
woordelijk voor het automatische op- en afwikkelen van de voe-
dingskabel tijdens het rijden van de machine met elektromotor.

Bediening
Kabeltrommel (optie) 
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1 Kabeltrommel
2 Sleutelschakelaar (overbrugging kabeltrommel)

AANWIJZING!
Ter bescherming van de kabeltrommel (1) en voe-
dingskabel wordt kort voor het afwikkeleinde het
verder rijden van de machine verhinderd of
gedeactiveerd.

Sleutelschakelaar (2) Functie
Schakelaarstand "0" Normaal bedrijf

Schakelaarstand "1" Overbrugging

AANWIJZING!
Voor deze procedure is een tweede persoon nodig.

Afwikkeleinde - gebruik gedeacti-
veerd

Bediening
Kabeltrommel (optie) 
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3 Rijrichting
4 Dezelfde richting
5 Tegengestelde richting

1. Sleutelschakelaar (2) in de stand "1" draaien en gedraaid
houden.

2. Machine in tegengestelde richting (5) verplaatsen.

GEVAAR!
Levensgevaar door verplaatsen van de
machine in dezelfde richting (4)!

Het negeren van deze instructie kan ernstige
materiële schade en dodelijk letsel tot gevolg
hebben.

3. Sleutelschakelaar (2) loslaten (schakelaarstand "0")

Machine verrijden (normaal bedrijf).

Bediening
Kabeltrommel (optie) 
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VOORZICHTIG!
De machinist moet voor de inbedrijfstelling van de
machine controleren, of de schakelaar (9) op stand
"I" respectievelijk automatische werking van de
kabeltrommel is ingesteld.

WAARSCHUWING!
De schakelaar voor de handbediening van de
kabeltrommel mag alleen in noodgevallen door
bevoegd personeel worden bediend! Het negeren
van deze instructie kan ernstige materiële schade
en dodelijk letsel tot gevolg hebben.

bedieningspaneel Functiebeschrijving
9 Schakelaar 'I/II' n Schakelaarstand „I“:

automatische functie
n Schakelaarstand „II“:

handmatige bediening van de kabel-
trommel
met de drukknop (7 of 8)

7 Drukknop 'opwik-
kelen'

Drukknop bedienen:

kabel wordt opgewikkeld

8 Drukknop "afwik-
kelen"

Drukknop bedienen:

kabel wordt afgewikkeld

6.21 waarschuwingsvoorziening

1 Zwaailicht

Bedieningspaneel - kabeltrommel
(optie)

Zwaailicht

Bediening
waarschuwingsvoorziening 
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1 Claxon met interval

1 Klaroengeschal

Claxon met interval

Klaroengeschal

Bediening
waarschuwingsvoorziening 
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6.22 Inzet bij werkzaamheden
6.22.1 Veiligheidsinstructies

GEVAAR!
– Houd u aan Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid”

op pagina 17.
Voer vóór de inbedrijfstelling de controlewerk-
zaamheden uit ( Ä Hoofdstuk 4.6 “Controles
vóór dagelijkse inbedrijfstelling” op pagina 96).

– Personen die aan of met de machine werken,
dienen daartoe opgeleid of geïnstrueerd te zijn.
De bediening en de werkzaamheden mogen
alleen door opgeleid personeel worden uitge-
voerd.

– Voor alle werkzaamheden geldt: Werkzaam-
heden alleen uitvoeren als de ondergrond vast,
vlak en voldoende stabiel is.

– Wees uiterst voorzichtig wanneer u de eindbe-
grenzing van de giek en het armuiteinde wilt
overbruggen.
Er is sprake van verhoogd risico op bot-
singen!
– Alleen met uiterste voorzichtigheid werk-

zaamheden uitvoeren rondom de cabine.
– Houd met alle onderdelen van de laadin-

stallatie en de lading een veiligheidsaf-
stand van minstens 1,5 m in acht tot de
cabine.

– Bewegingen van de uitrusting met uiterste
voorzichtigheid uitvoeren.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de
gevarenzone bevinden.

– Veilige afstand tot bovengrondse kabels aan-
houden.

– Bedien de machine alleen vanaf de bestuur-
derszitplaats.

– Laat de druk van het hydraulisch systeem af
voor het vervangen van een uitrustingsstuk.

– Geen personen met de machine vervoeren.
– Houd rekening met de omgevingsomstandig-

heden, bijvoorbeeld slecht zicht, windsnelheid,
enzovoort.

– Gebruik de hijslasttabel die voor de machine
geldt.

– Let op de vermogensspecificaties.
– Controleer of het draagvermogen van ophang-

punten voldoende is.

» Vervolg zie de volgende pagina

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Veiligheidsinstructies
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– Bij slecht zicht dient voor het terugzetten een
assistent te worden ingeschakeld, die de
nodige aanwijzingen geeft. Let op signalen van
de assistent.

– Vóór het berijden van opritten of hellingen
dienen de maximaal toelaatbare waarden van
SENNEBOGEN te worden geraadpleegd.

– Let op signalen van de assistent.
– Bij lange ritten dient de giek in de rijrichting

geplaatst te worden.
– Pas de rijsnelheid aan op de omgevingscondi-

ties.
– Tijdens het rijden moet de zwenkrem altijd zijn

geactiveerd.
– Vóór het verlaten van de cabine:

– Cabine, indien nodig, geheel laten zakken.
– Machine op veilige ondergrond plaatsen.

Indien nodig, verder van de rand van de
bouwput vandaan plaatsen.

– Bevestigde lasten neerzetten.
– uitrustingsstukken borgen.
– Veiligheidshendel naar achteren trekken.
– Blokkeer de wielen/het chassis.
– Pendelas blokkeren
– Motor uitschakelen.
– Cabine afsluiten en indien nodig met waar-

schuwingslampen beveiligen.

6.22.2 Cabine verplaatsen

WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen door verhoogde cabine.
– Cabineophanging, bouten en schroefverbin-

dingen dagelijks controleren.
– Machine alleen met neergelaten cabine en

gesloten vastzetrem van de draaiinrichting ver-
plaatsen.

– Cabine uitsluitend in volledig neergelaten en
ingeschoven stand verlaten.

– Cabine uitsluitend bij afgestempelde onder-
wagen verplaatsen.

– Bestuurdersportieren gesloten houden.
– Veiligheidsriem aanbrengen.
– Verplaats de cabine niet als er zich personen

en/of voorwerpen op de galerij (bordes voor
personen) bevinden.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Cabine verplaatsen
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WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen door inscheren en
beknelling!
Bij het verplaatsen van de cabine mogen er geen
personen bij de cabine of in de verplaatsingszone
aanwezig zijn.

– Verplaats de cabine niet als er zich personen
op, bij of onder de cabine bevinden.

Verplaats de cabine niet tot aan de hoogste/
voorste eindpositie.

Stop de cabine circa 10 cm voor de hoogste/
voorste eindpositie. U bereikt daarmee optimale
dempingsverhoudingen en aangename werkcondi-
ties in de cabine.

1 Druk de toets links in.

- De cabine wordt omhooggebracht.

2 Druk de toets rechts in.

- De cabine wordt neergelaten.

Cabine omhoog - omlaag

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Cabine verplaatsen
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1 Druk de toets (1) links in.

Druk de toets (2) links in.

- De cabine wordt omhooggebracht.

2 Druk de toets (1) links in.

Druk de toets (2) rechts in.

- De cabine wordt neergelaten.

Cabine omhoogbrengen - neer-
laten/uitschuiven - inschuiven

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Cabine verplaatsen
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3 Druk de toets (1) rechts in.

Druk de toets (2) links in.

- De cabine wordt uitgeschoven.

4 Druk de toets (1) rechts in.

Druk de toets (2) rechts in.

- De cabine wordt ingeschoven.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Cabine verplaatsen
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6.22.3 Nooddaalinrichting - cabine

De nooddaalinrichting werkt zelfs wanneer de
motor respectievelijk het hydraulisch systeem uit-
valt. De machine is met de volgende nooddalings-
mogelijkheid uitgerust:

– Nooddaalinrichting (in de cabine)
Inbouwplaats: rechtsonder naast de bestuur-
derszitplaats.
Bijvoorbeeld noodzakelijk bij een storing in het
aandrijfsysteem.

– Nooddaalinrichting (buiten de cabine)
Inbouwplaats: Onder de onderhoudsdeur links-
voor.
Noodzakelijk indien de machinist om gezond-
heidsredenen in een noodsituatie terechtkomt.

GEVAAR!
Levensgevaar door afsnijden en bekneld raken!
Let erop dat zich geen personen binnen de geva-
renzone van de cabineophanging bevinden. De
gevarenzone is het gebied

– bij/onder de cabine,
– bij/onder de mechanische cabineophanging.

Nooddaalinrichting - in de cabine

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Nooddaalinrichting - cabine
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1. Hendel (1) naar boven drukken. De cabine gaat langzaam
omlaag.

2. Hendel (1) na het bereiken van de laagste eindstand weer
terugzetten.

1. Hendel (2) naar boven drukken. De cabine gaat langzaam
omlaag.

2. Hendel (2) na het bereiken van de laagste eindstand weer
terugzetten.

De hendel om de cabine in noodgevallen neer te
laten, bevindt zich onder de onderhoudsdeur links-
voor.

6.22.4 Pendelasvergrendeling
De pendelas zorgt voor afvlakking van oneffenheden in de weg. De
machine is voorzien van een automatische pendelasbesturing.

Nooddaalinrichting - buiten de
cabine

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Pendelasvergrendeling
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WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen door kantelen van de
machine bij ontgrendelde pendelas.
Bij een ontgrendelde pendelas vermindert de
standvastigheid van de machine. Het kantelen van
de machine kan leiden tot ernstig letsel en mate-
riële schade.

– Neem de veiligheidsinstructies in acht bij het
verplaatsen van de machine.

– Pas de rijsnelheid aan de situatie aan.
– Neem bij een ontgrendelde pendelas geen last

op.
– In de vrijstaande setup-status alleen met ver-

grendelde pendelas werken.
– Handmatig uitschakelen van de pendelasver-

grendeling alleen bij langere ritten.

AANWIJZING!
Schade aan de onderwagen als gevolg van het
verplaatsen met vergrendelde pendelas.
De vergrendelde pendelas kan geen oneffenheden
in het traject compenseren. Bij het verplaatsen met
een vergrendelde pendelas over oneffenheden kan
een wiel het contact met de bodem verliezen en
zal het via het differentieel sterk worden versneld.
Bij een pendelasontgrendeling en een volgend
bodemcontact van het wiel wordt de belasting
onverminderd op de pendelascilinder, assen en
tandwielen overgedragen. Ernstige materiële
schade kan het gevolg zijn.

– De pendelas mag alleen bij stilstaande
machine handmatig worden vergrendeld of ont-
grendeld.

– Verplaats de machine met vergrendelde pen-
delas uitsluitend op vaste en vlakke onder-
grond.

– Verplaats de machine pas wanneer de boven-
wagen parallel staat aan de onderwagen en als
de pendelas is vrijgegeven.

Bij ingeschakelde automatische pendelasbesturing is de pendelas
ontgrendeld, zolang de bovenwagen in de lengterichting van de
onderwagen staat en de machine wordt verplaatst.

Pendelasautomaat

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Pendelasvergrendeling
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In overige posities en bij stilstand van de machine is de pendelas
automatisch vergrendeld.

Schakelaarstand Omstandigheden  
LINKS
(pendelasvergrendeling AAN)

n Geen n De pendelas is vergrendeld.
– bij actuele ashoek.

MIDDEN
(pendelasautomaat geactiveerd)

n Bovenwagen in lengterichting
ten opzichte van de onder-
wagen.

n De machine wordt verplaatst.

n De pendelas is ontgrendeld.
n Weergave symbool in SENCON.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Pendelasvergrendeling
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Schakelaarstand Omstandigheden  
MIDDEN
(pendelasautomaat geactiveerd)

n Bovenwagen niet in lengterich-
ting ten opzichte van de onder-
wagen.

n De pendelas is vergrendeld.

RECHTS
(pendelasvergrendeling UIT)

n Geen n De pendelas is ontgrendeld.
n Weergave symbool in SENCON.

6.22.5 Machine verplaatsen (mobiele onderwagen)

GEVAAR!
Gevaar voor ongevallen door foutieve bedie-
ning!
Als de giek zich boven de achteras bevindt, zijn de
rijbewegingen van de machine tegengesteld.
Uiterste voorzichtigheid is geboden bij werkzaam-
heden of het verplaatsen via de achteras.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (mobiele onderwagen)
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Let bij het rijden met hangende last op de vol-
gende punten:

– Kantelgevaar!
Lasten dienen zo laag mogelijk boven de grond
vervoerd te worden.

– Giek altijd in de lengte van de onderwagen
plaatsen.

– Nooit meer dan 50% van de toegestane hijslast
aanslaan.

– Met een machine met pyloon (optie) alleen in
langsrichting en zonder last rijden.

– Verplaatsen mag alleen op vlak terrein bij vol-
doende stabiele bodem.

– Voorkom dat de last gaat slingeren door zo
nauwkeurig mogelijk te manoeuvreren.

– Bochten zo ruim mogelijk nemen.

GEVAAR!
Gevaar voor ongevallen door foutieve bedie-
ning!
Als de giek zich boven de achteras bevindt, zijn de
rijbewegingen van de machine tegengesteld.
Uiterste voorzichtigheid is geboden bij werkzaam-
heden of het verplaatsen via de achteras.

Op het voorste deel van de onderwagen bevindt
zich een rode controlepijl (1). Deze is zichtbaar
door de rechter cabineruit. De pijl geeft aan dat de
giek zich boven de vooras bevindt.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (mobiele onderwagen)
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1. Bedrijfsrem (1) bedienen en vergrendelen.

2. Aandrijfmotor starten (2).

3. Veiligheidshendel (3) naar voren drukken.

4. Afstempeling (4) zo nodig inschuiven.

5. In terrein- of wegversnelling schakelen (12).

6. Pendelas zo nodig vrijschakelen (10).

Meer informatie over de besturing vindt u in hoofd-
stuk 6.6.

Verplaatsen

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (mobiele onderwagen)
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1. Ontgrendelingshendel (1) van de bedrijfsrem (3) bedienen.

2. Rijrichting door middel van het rijpedaal (2) kiezen.

3. Machine met de bedrijfsrem (3) afremmen.

4. Bij het verlaten altijd de bedrijfsrem (3) inschakelen!

5. Veiligheidshendel (4) naar achteren trekken.

Vermijd overmatige opwarming van de hydrauliek-
olie. Houdt de besturing niet langer dan nodig
tegen de eindaanslag.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (mobiele onderwagen)
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6.22.6 Machine verplaatsen (rupsonderwagen)

GEVAAR!
Gevaar voor ongevallen door foutieve bedie-
ning!
Als de giek zich boven het aandrijfwiel bevindt, dan
zijn de rijbewegingen van de machine tegenge-
steld. Uiterste voorzichtigheid is geboden, wanneer
u via het aandrijfwiel werkzaamheden wilt uit-
voeren of wilt verplaatsen.

VOORZICHTIG!
Zware materiële schade is mogelijk!
Het rijden over verhoogde of verlaagde obstakels,
zoals bijvoorbeeld drempels, rails, trottoirbanden
kan tot hoge puntbelastingen voor het loopwerk,
de leiwielen, de kettingen enzovoort leiden. Dit kan
scheuren en zelfs breuken in loopwerkcompo-
nenten (bijvoorbeeld leiwiel) veroorzaken. Het is
verboden om over verhoogde of verlaagde obsta-
kels, zoals bijvoorbeeld drempels, rails, trottoir-
banden etcetera te rijden!

SENNEBOGEN is niet aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende schade!

Er mag uitsluitend op vlakke, gladde, bij voorkeur
verharde (betonplaten) wegen/straten worden
gereden! Houd rekening met de bodembelasting.

Let bij het rijden met hangende last op de volgende punten:

n Kantelgevaar! Lasten dienen zo laag mogelijk boven de grond
vervoerd te worden.

n Giek altijd in de lengte van de onderwagen plaatsen.
n Nooit meer dan 50% van de toegestane hijslast aanslaan.
n Met een machine met pyloon (optie) alleen in langsrichting en

zonder last rijden.
n Verplaatsen mag alleen op vlak terrein bij voldoende stabiele

bodem.
n Voorkom dat de last gaat slingeren door zo nauwkeurig moge-

lijk te manoeuvreren.
n Bochten zo ruim mogelijk nemen.

De machine wordt door middel van de beide bedieningshendels
verplaatst. Met de linker bedieningshendel wordt het linker loop-
werk bestuurd. Met de rechter bedieningshendel kunt u het rechter
loopwerk besturen.

Rijden met hangende last

Joystickbesturing (optie)

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (rupsonderwagen)
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1 Omschakeling - Uitrusting bedienen / Met de machine rijden

Druk om de bedieningshendel in de functie Met de machine rijden
te zetten op de schakelaar (1).

De normale functie van de bedieningshendel (Hef-
hoogte omhoog/omlaag en Arm uit/in) wordt
daarbij uitgeschakeld.

GEVAAR!
Controleer voor het begin van de werkzaamheden
welke functie van de bedieningshendel is vrijge-
schakeld.

De machine wordt via de rijpedalen met de opgezette hendels ver-
plaatst. Met het linker rijpedaal/de linker hendel wordt het linker
loopwerk bestuurd. Met het rechter rijpedaal/de rechter hendel
wordt het rechter loopwerk bestuurd.

De volgende beschrijving geldt als de giek zich boven het leiwiel
bevindt.

Machine stoppen

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Rijpedalen/hendels loslaten.

De rijpedalen/hendels gaan automatisch naar de middelste stand
(neutraal).

Rupsbesturing

Joystick- en rupsbesturing

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (rupsonderwagen)
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Vooruit - rechtuit rijden

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Beide rijpedalen/hendels naar voren drukken.

Achteruit - rechtuit rijden

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Beide rijpedalen/hendels naar achteren trekken.

Vooruit - naar links rijden

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Rijpedaal/hendel links in middelste stand (neutraal) laten staan.

Rijpedaal/hendel rechts naar voren drukken.

Vooruit - naar rechts rijden

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Rijpedaal/hendel links naar voren drukken.

Rijpedaal/hendel rechts in middelste stand (neutraal) laten staan.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (rupsonderwagen)
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Achteruit - naar links rijden

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Rijpedaal/hendel links in middelste stand (neutraal) laten staan.

Rijpedaal/hendel rechts naar achteren drukken.

Achteruit - naar rechts rijden

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Rijpedaal/hendel links naar achteren drukken.

Rijpedaal/hendel rechts in middelste stand (neutraal) laten staan.

Naar links draaien – bij stilstand

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Rijpedaal/hendel links naar achteren drukken.

Rijpedaal/hendel rechts naar voren drukken.

Naar rechts draaien - op de plaats

Stand rijpedaal/hendel Beweging loopwerk

Rijpedaal/hendel links naar voren drukken.

Rijpedaal/hendel rechts naar achteren drukken.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine verplaatsen (rupsonderwagen)
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6.22.7 Machine afstempelen
Met de stempel wordt de machine in oneffen terrein gestabiliseerd.
De stabiliteit wordt daardoor verhoogd. Hijslasten zie ook hoofd-
stuk 3 TECHNISCHE GEGEVENS.

VOORZICHTIG!
– Stempel pas bij stilstaande machine direct voor

de belasting uitschuiven. Kantelgevaar!
– De afstempelingen op een vaste, vlakke onder-

grond plaatsen. Machine niet heffen met de
afstempeling. De banden moeten bodemcon-
tact houden.

– De afstempelingen nooit volledig (= tot de aan-
slag) uitschuiven. In deze toestand is een
gelijkmatige gewichtsverdeling over de afzon-
derlijke stempelplaten, dat wil zeggen de maxi-
male stabiliteit, niet meer gegarandeerd.

Het gewicht van de machine moet op de stempel liggen, de
banden moeten desondanks de bodem nog raken.

Als u de afstempelingen compleet heeft uitgeschoven (hoorbaar
geluid), moeten deze daarna altijd iets worden ingeschoven!

8-puntscontact

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine afstempelen
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fout

goed

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine afstempelen
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Gehele bediening
Pos. Beschrijving
1 Hendel afstempeling

a: voor = uitschuiven

b Terug = inschuiven (hendel volledig indrukken)

Afzonderlijke bediening
Pos. Beschrijving
14 Linksvoor

15 Rechtsvoor

16 linksachter

17 Rechtsachter

1. Parkeer- en bedrijfsrem inschakelen.

2. motor starten.

3. Veiligheidshendel vrijzetten.

4. Pendelas met schakelaar op het bedieningspaneel rechts-
voor vergrendelen (lampje in de schakelaar brandt niet).

Gehele afstempeling uitschuiven

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine afstempelen
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5. Hendel gehele bediening (1) naar voren drukken, totdat de
afstempelingen volledig zijn uitgeschoven. Daarna de hendel
terugschuiven, totdat de wielen de grond raken.

1. Parkeer- en bedrijfsrem inschakelen.

2. motor starten.

3. Veiligheidshendel vrijzetten.

4. Pendelas met schakelaar op het bedieningspaneel rechts-
voor vergrendelen (lampje in de schakelaar brandt niet).

5. In oneffen terrein de machine horizontaal uitrichten; hiervoor
de afzonderlijke stempels aansturen.

n Schakelaar (14) indrukken (en ingedrukt houden) en
tegelijkertijd de hendel (1) naar voren drukken. Schake-
laar (2) loslaten.

n Schakelaar (15) indrukken (en ingedrukt houden) en
tegelijkertijd de hendel (1) naar voren drukken. Schake-
laar (3) loslaten.

n Schakelaar (16) indrukken (en ingedrukt houden) en
tegelijkertijd de hendel (1) naar voren drukken. Schake-
laar (5) loslaten.

n Schakelaar (17) indrukken (en ingedrukt houden) en
tegelijkertijd de hendel (1) naar voren drukken. Schake-
laar (4) loslaten.

Individuele afstempeling uit-
schuiven (optie)

Afstempeling inschuiven

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Machine afstempelen
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1. Parkeer- en bedrijfsrem inschakelen.

2. motor starten.

3. Veiligheidshendel vrijzetten.

4. Hendel geheel indrukken en (1) naar achteren trekken.

5. Afstempeling tot 75% inschuiven.

6. Stempels handmatig inklappen (botsingsgevaar met boven-
wagen).

7. Afstempeling volledig inschuiven.

8. Controleren of alle vier de afstempelingen volledig zijn inge-
schoven.

GEVAAR!
Let erop dat de hijslasten bij een niet-afgestem-
pelde machine kleiner zijn. Hijslasen zie Ä Hoofd-
stuk 3.6 “Hijslasten met mobiele onderwagen”
op pagina 76.

Om de afstempeling gelijkmatig in te trekken, moet
de hendel (1) eenmaal kort tot aan de aanslag
naar achteren worden getrokken. Vervolgens kan
de gewenste intreksnelheid worden gekozen.

6.22.8 Bovenwagen draaien/afremmen
De bovenwagen wordt via de bedieningshendel gedraaid.

GEVAAR!
Kantelgevaar!
Machines met lange uitrustingen en extra ballast
nooit zonder afstempeling zwenken.

WAARSCHUWING!
Draai de bovenwagen nooit als de vastzetrem van
de draaiinrichting is ingeschakeld!

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Bovenwagen draaien/afremmen
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1 Schakelaar vastzetrem draai-inrichting
2 Positioneerdraairem (optie)
D Bovenwagen draaien, links
C Bovenwagen draaien, rechts

Om de bovenwagen te kunnen draaien, moet de
aandrijvingsmotor in bedrijf zijn, de veiligheids-
hendel vrijgezet (naar voren gedrukt) en de scha-
kelaar van de rem van de draaiinrichting 'rechts'
zijn ingedrukt.

Als er ook maar aan een van de criteria niet wordt
voldaan, kan er niet worden gedraaid.

De draaisnelheid is afhankelijk van:

n het toerental van de aandrijfmotor
n de schakelstand van de bedieningshendel.

GEVAAR!
In het draaigebied van de bovenwagen (gevaren-
zone) mogen zich geen personen, gebouwen of
machines bevinden.

De draaisnelheid moet aan de situatie zijn aange-
past. Bij een te snelle draaibeweging ontstaat daar
kantelgevaar.

Bedieningshendel in neutrale stand (0-stand) zetten. De boven-
wagen wordt hydraulisch afgeremd. De draaibeweging komt lang-
zaam tot stilstand. Kennisgeving: Tegensturen met de bedienings-
hendel versterkt het afremmen.

OF optioneel: Positioneerdraairem (2) bedienen. De bovenwagen
wordt hydrodynamisch afgeremd.

Draaisnelheid

Draaibeweging stoppen (afremmen)

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Bovenwagen draaien/afremmen
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GEVAAR!
Kantelgevaar
Als de bovenwagen wordt gedraaid wanneer de
machine niet is afgestempeld, mag de compacte
giek max. 45 graden opgetild.

De vastzetrem van de draaiinrichting dient uitsluitend als parkeer-
en vastzetrem bij stilstaande bovenwagen.

WAARSCHUWING!
De vastzetrem van de draaiinrichting is geen
bedrijfsrem voor het afremmen van de boven-
wagen. Als de vastzetrem van de draaiinrichting
wordt gebruikt voor het afremmen van de boven-
wagen, is aanzienlijke schade aan de rem of het
draaimechanisme het gevolg. De volgende schade
kan ontstaan:

– Vermindering van de remwerking door bescha-
diging van de lamellen

– Onherstelbare beschadiging van de rem of
andere onderdelen

– Onherstelbare beschadiging van de draaiin-
richting

Voor deze schade wordt geen garantie verleend
door SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH.

Voor dergelijke schade en voor schade die als
gevolg hiervan ontstaan - bijvoorbeeld vanwege
een verminderde werking van de rem - is uitslui-
tend de gebruiker van de machine aansprakelijk!

Schakelstand 1 = Automatisch bedrijf

Vastzetrem draaiinrichting

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Bovenwagen draaien/afremmen
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Keuze van de rem van de draaiinrichting, die pas aan het begin,
respectievelijk aan het einde van een handeling aangrijpt:

Bij stilstand van de bovenwagen grijpt de rem van de draaiinrich-
ting automatisch aan.

Bij het draaien van de bovenwagen wordt de rem van de draaiin-
richting automatisch losgezet.

Op de SENCON verschijnt het volgende symbool:

Als de toerentalsensor van de zwenkmotor 4 seconden lang geen
signaal uitzendt, dan daalt de zwenkrem automatisch 3 seconden
na de laatste melding van de 5-bar-drukschakelaar.

Schakelstand 0 = Rem van de draaiinrichting gesloten
(Schakelaar-LED brandt)

Keuze van de rem van de draaiinrichting, die pas aan het einde
van een handeling aangrijpt:

Bij stilstand van de bovenwagen grijpt de rem van de draaiinrich-
ting automatisch aan.

Op de SENCON verschijnt het volgende symbool:

Om de rem van de draaiinrichting vrij te zetten, moet op Schakel-
stand 0 = automatisch bedrijf worden overgeschakeld.

Als de veiligheidshendel zich in de bovenste stand
bevindt, wordt de rem van de draaiinrichting geac-
tiveerd. Pas wanneer de veiligheidshendel zich in
de onderste stand bevindt en automatisch bedrijf
is geactiveerd, kan de rem van de draaiinrichting
worden vrijgeschakeld.

WAARSCHUWING!
Draai de bovenwagen nooit als de vastzetrem van
de draaiinrichting is ingeschakeld!

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Bovenwagen draaien/afremmen
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Effectief werkgebied afhankelijk van de kabelpositie (1, 2) 270°.
Overige 90° via kabel niet bruikbaar.

a 270° effectief
B 90° via kabel niet bruikbaar
1 Kabelpositie - kabel rijrichting voorwaarts afgerold
2 Kabelpositie - kabel rijrichting achteruit afgerold
3 Stroomvoorziening
4 Schakelaar overbrugging draaibegrenzing

De draaibegrenzing schakelt het draaien van de bovenwagen auto-
matisch uit.

Met schakelaar (4) kan de draaibegrenzing worden
overbrugd. Tijdens het overbruggen klinkt een sig-
naaltoon.

6.22.9 Lasten hijsen/neerlaten

WAARSCHUWING!
Ongevalrisico door botsingen van het uitrus-
tingsstuk of de opgenomen last met de cabine.
De beweging "Arm in" kan leiden tot botsingen van
het uitrustingsstuk of de opgenomen last met de
cabine. Indien dit gevaar niet wordt vermeden, kan
ernstig letsel of materiële schade het gevolg zijn.

– Houd met alle onderdelen van het uitrustings-
stuk en de lading een veiligheidsafstand van
minstens 1,5 m in acht tot de cabine.

– Maak geen snelle bewegingen met de arm in
de buurt van de cabine.

– Elk uitrustingsstuk moet met betrekking tot de
afmetingen voor gebruik op bruikbaarheid
worden gecontroleerd.

– De exploitant en kraanbestuurder blijven voor
de veiligheid verantwoordelijk.

Draaibegrenzing met automatische
uitschakeling bij elektromachine
(optie)

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Lasten hijsen/neerlaten
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WAARSCHUWING!
Ongecontroleerd afvallen van de uitrusting bij
uitval van de aandrijfmotor.
Als de aandrijfmotor uitvalt, kan de uitrusting en
last enige tijd later naar beneden vallen. Wordt dit
gevaar niet voorkomen, dan kan dit leiden tot ern-
stig lichamelijk letsel.

– Leg bij uitval van de aandrijfmotor de uitrusting
op de grond.

n Een zwevende last betekent gevaar voor ongevallen!
Zet de last altijd neer bij werkonderbrekingen.
Verlaat nooit de cabine bij een zwevende last.

n Er mogen geen handelingen worden verricht die de stabiele
stand van de machine in gevaar brengen.

n Uitrustingsstukken (zoals grijpers) en delen van de last kunnen
slingeren. Ga uiterst voorzichtig te werk.

n Let op de gevarenzone.

De hijssnelheid is afhankelijk van:

– Het toerental van de aandrijfmotor
– De schakelstand van de besturingshendels.
– De last aan einde van de arm.

6.22.10 Einduitschakelingen - uitrusting
De einduitschakelingen voorkomen dat de hydraulische cilinders
tegen de eindaanslagen komen.

Veiligheidsinstructies

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Einduitschakelingen - uitrusting
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1 Einduitschakeling - Hefbeweging OMLAAG
2 Einduitschakeling - Hefbeweging OMHOOG
3 Einduitschakeling - Arm UIT

De instellingen van de einduitschakelingen moeten
voor iedere inbedrijfstelling worden gecontroleerd
en moeten bij een storing door bevoegd personeel
worden gecorrigeerd.

De door de fabriek uitgevoerde en verzegelde
instellingen van de einduitschakelingen nooit ver-
anderen.

Schade ontstaan door aanpassingen wordt geen
garantie verleend door SENNEBOGEN Maschi-
nenfabrik GmbH.

De instelling wordt uitsluitend uitgevoerd door de
SENNEBOGEN-klantenservice of een SENNE-
BOGEN-servicepartner!

De volgende schade kan door eigenmachtig veran-
deren van de einduitschakelingen ontstaan:

– slijtage van lagerpunten van de cilinder en
giek.

– beschadiging van de hydraulische cilinder.
– hogere slijtage van de machine.

In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn, voorbij de einduitscha-
keling te bewegen.

Voorbij de einduitschakeling
bewegen

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Einduitschakelingen - uitrusting
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1. De bedieningshendel afhankelijk van de gewenste werk-
zaamheden (arm uit, hefhoogte omhoog/omlaag) in de juiste
richting bewegen.

ð De uitrusting blijft bij het bereiken van de eindafschake-
ling korte tijd staan.

2. Bedieningshendel opnieuw afhankelijk van de gewenste
werkzaamheden (arm uit, hefhoogte omhoog/omlaag) uiterst
voorzichtig in de betreffende richting bewegen.

ð De uitrusting beweegt naar het eindpunt.

6.22.11 Uitschakeling op korte afstand
De uitschakeling op korte afstand is geen veiligheidsvoorziening,
maar is een hulpfunctie voor het voorkomen van botsingen van het
uitrustingsstuk of de gehesen last met de cabine.

WAARSCHUWING!
Ongevalrisico door botsingen van het uitrus-
tingsstuk of de opgenomen last met de cabine.
De beweging "Arm in" kan leiden tot botsingen van
het uitrustingsstuk of de opgenomen last met de
cabine. Indien dit gevaar niet wordt vermeden, kan
ernstig letsel of materiële schade het gevolg zijn.

– Houd met alle onderdelen van het uitrustings-
stuk en de lading een veiligheidsafstand van
minstens 1,5 m in acht tot de cabine.

– Maak geen snelle bewegingen met de arm in
de buurt van de cabine.

– Elk uitrustingsstuk moet met betrekking tot de
afmetingen voor gebruik op bruikbaarheid
worden gecontroleerd.

– De exploitant en kraanbestuurder blijven voor
de veiligheid verantwoordelijk.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Uitschakeling op korte afstand
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– Elk uitrustingsstuk moet met betrekking tot de
afmetingen voor gebruik op bruikbaarheid
worden gecontroleerd.

– De nabijbereik-uitschakeling moet afhankelijk
van de grootte of lengte van het uitrustingsstuk
worden ingesteld. De instelling mag uitsluitend
door een servicepartner van SENNEBOGEN
worden uitgevoerd.

– De instellingen van de uitschakeling op korte
afstand moeten voor iedere inbedrijfstelling
worden gecontroleerd en moeten bij een sto-
ring door een SENNEBOGEN-servicepartner
worden gecorrigeerd.

– Wijzig nooit de door de fabriek uitgevoerde en
verzegelde instellingen van de afschakeling op
korte afstand.

Pos. Beschrijving
r Straal (lengte van het armuiteinde tot de onderste punt

van het uitrustingsstuk)

x Afstand tussen het geopende uitrustingsstuk en de
cabine

- De afstand moet ten minste 0,5 m bedragen.

6.22.12 Bedrijf met grijper
Let op de volgende veiligheidsinstructies:

Afb. 5: Voorbeeld

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Bedrijf met grijper
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WAARSCHUWING!
– Een zwevende last betekent gevaar voor onge-

vallen!
Zet de last altijd neer bij werkonderbrekingen.
Verlaat nooit de cabine bij een zwevende last.

– Activeer de overbelasting-waarschuwingsin-
richting.

– Er mogen geen handelingen worden verricht
die de stabiele stand van de machine in gevaar
brengen.

– Uitrustingsstukken (zoals grijpers) en delen
van de last kunnen slingeren. Ga uiterst voor-
zichtig te werk.

– Let op de gevarenzone.

6.22.13 Grijperbesturing
Met de functie Grijperbesturing kan de druk voor de functie 'Grijper
dicht' worden bediend.

Een drukvermindering voor 'Grijper dicht' is alleen actief, wanneer
tegelijkertijd de volgende werkbewegingen worden uitgevoerd:

n 'Grijper dicht' en 'Bovenwagen draaien'.
n of 'Grijper dicht' en 'Hefbeweging omhoog'.
n of 'Grijper dicht' en 'Arm uit'.

Bij een gesloten grijper treedt er geen snelheidsverlies op bij de
werkbewegingen 'Bovenwagen draaien', 'Hefbeweging omhoog' en
Arm uit.

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Grijperbesturing
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n Het grijpersymbool brandt altijd.
n Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, gaat ook de groene

LED branden.

Schakelaarstand Sluitdruk voor de grijper Draaisnel-
heid -
boven-
wagen

Hijssnel-
heid –
compacte
giek

Grijperbesturing
geactiveerd

LED brandt

De grijper sluit met maximale druk. Wanneer bovendien de
functie ’’Hefbeweging omhoog’’, ’’Zwenken’’ of Arm in/uit
bediend, wordt de druk voor ’’Grijper sluiten’’ verminderd,
zodat er geen merkbaar snelheidsvelies in de werkbewe-
gingen optreedt.

snel snel

Grijperbesturing
gedeactiveerd

De grijper sluit met maximale druk. Wanneer ook de werkbe-
wegingen worden bediend, treedt in het ongunstigste geval
een merkbaar snelheidsverlies op in de werkbewegingen.

langzaam langzaam

Als er met de machine-uitrusting in de negatieve
zone (bijvoorbeeld bij het lossen van schepen)
wordt gewerkt, of als de lading op hoogte wordt
opgeslagen, of als er met een grote radius wordt
gezwenkt, is het handig de grijperbesturing te acti-
veren. Daardoor zijn snellere werkcycli mogelijk.

Bij gebruik van de grijper de grijperbesturing continu ingeschakeld
laten. Hierdoor worden de hierboven vermelde functies gegaran-
deerd.

VOORZICHTIG!
In de fabriek ingestelde liter- en drukwaarden van
de machine moeten bij het monteren respectieve-
lijk wisselen van uitrustingsstukken in acht worden
genomen, om schade door overdruk of te grote
literhoeveelheden aan de uitrustingsstukken te
voorkomen.

Indien nodig contact opnemen met de klantenser-
vice van SENNEBOGEN!

SENNEBOGEN raadt het volgende
aan:

Bediening
Inzet bij werkzaamheden > Grijperbesturing
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6.22.14 Werken met generator en magneetinstallatie (speciale functie)

WAARSCHUWING!
– Aansluitings- en montagewerkzaamheden op

elektrische installaties mogen alleen worden
uitgevoerd door daarvoor opgeleid vakperso-
neel en volgens de geldende nationale bepa-
lingen.

– Aansluitings- en montagewerkzaamheden op
elektrische installaties mogen alleen in uitge-
schakelde en spanningsloze toestand worden
uitgevoerd. Levensgevaarlijk door elektrische
schokken! Uitgeschakelde aandrijfeenheden
moeten tegen onbedoeld weer inschakelen
worden beveiligd (bijvoorbeeld door eruit halen
en opbergen van de contactsleutel).

– Sluit het generator-systeem nooit aan op het
openbare elektriciteitsnet of gecombineerd met
andere systemen voor stroomopwekking.
Schakel nooit meerdere generator-systemen
aaneen. Levensgevaar en gevaar voor vernie-
ling!

– Het generator-systeem is bedoeld voor vaste
inbouw. De inbedrijfstelling is zo lang verboden
tot is vastgesteld dat de gehele installatie vol-
doet aan de bepalingen van alle richtlijnen die
van toepassing zijn.

– Laat het systeem alleen draaien met volgens
voorschrift gemonteerde beschermkappen voor
de aandrijving. Gevaar voor lichamelijk letsel!

– Voor visuele controles voor onderhoudsdoel-
einden en reinigingswerkzaamheden aan het
generator-systeem nooit tijdens het bedrijf uit.
Schakel eerst de aandrijfeenheid uit en zorg
dat deze niet onbedoeld kan worden gestart
(bijvoorbeeld door de contactsleutel eruit te
halen en op te bergen). Levensgevaarlijk door
elektrische schokken!

– Aarding van de lastkabel (plus- of minkabel)
van de generator gaat in tegen het veiligheids-
voorschrift "veiligheidsonderbreking" en is om
die reden verboden.

– De sterke elektromagnetische velden van de
magneetplaat kunnen de werking van pacema-
kers tijdelijk beïnvloeden. Dragers van pace-
makers mogen geen servicewerkzaamheden
aan het generator-systeem uitvoeren en
dienen voor hun veiligheid voldoende afstand
te bewaren van de magneetplaat.

– Onderdelen van de generator kunnen tijdens
en na het bedrijf zeer heet zijn. Verbrandings-
gevaar!

» Vervolg zie de volgende pagina

Bediening
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– Tijdens het bedrijf levert de generator levens-
gevaarlijke elektrische spanningen! Raak de
generator of de op de generator aangesloten
apparaten tijdens het bedrijf nooit met natte
handen aan. Levensgevaarlijk door elektrische
schokken!

GEVAAR!
– Levensgevaar!

Een zwevende last betekent gevaar voor onge-
vallen!
Bij het uitvallen van de magneetinstallatie valt
de last omlaag.
Zet de last altijd neer bij werkonderbrekingen.
Verlaat nooit de cabine bij een zwevende last.

– Activeer de overbelasting-waarschuwingsin-
richting en werking controleren (optie).

– Tijdens het bedrijf kunnen gevaarlijke span-
ningen optreden.

– Aansluiten / loskoppelen van stekkerverbin-
dingen tijdens het bedrijf is verboden.

– Montage / inbedrijfstelling van de generator en
onderhouds- en servicewerkzaamheden aan
de magneetinstallatie alleen door bevoegd en
gekwalificeerd vakpersoneel.

– Voor gebruik van de magneetinstallatie de
handleiding lezen.

– Alleen toegestane accessoires gebruiken.
Neem hiervoor contact op met de klantenser-
vice van SENNEBOGEN.

– Het gebruik is alleen toegestaan met magneet-
schijven, andere toepassingen zijn niet toege-
staan.

– Let op de operationele gegevens.
– Reiniging met hogedrukreiniger (hogedruk-

spuit) is niet toegestaan.
– De openingen van de condensaatafvoer

moeten zich op het diepste punt bevinden.
– Verdere veiligheidsvoorschriften in acht

nemen.
– Aan de generator mogen geen wijzigingen

worden aangebracht (bijv. inbouwplaats, type
aandrijving).

Bediening
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VOORZICHTIG!
– Als de magneetinstallatie na gebruik niet wordt

uitgeschakeld, kan er oververhitting van het
gehele systeem optreden (generator en mag-
neetschijf).

– De generator mag niet worden gebruikt in een
explosiegevaarlijke omgeving!

– Schakel de magneetschijf nooit in, als deze
niet benodigd is voor het werk. Een in de lucht
zwevende ingeschakelde magneetschijf kan
onbedoeld materiaal aantrekken.

– Er mogen geen wijzigingen worden aange-
bracht aan het systeem of aan afzonderlijke
componenten van het systeem. Elke verande-
ring, ondeskundige reparatie of gebruik van
ongeschikte onderdelen van derden leidt ertoe
dat alle aanspraken op garantie komen te ver-
vallen. SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
stelt zich in dit geval niet aansprakelijk.

– Stel de componenten van het generator-sys-
teem nooit bloot aan de straal van hogedrukrei-
nigers. Gevaar voor onherstelbare schade!

WAARSCHUWING!
Ongecontroleerd vallen van de lading door een
te laag motortoerental.
Als de aandrijfmotor op een te laag toerental
draait, kan de magneetgenerator niet het volledige
vermogen leveren. Met de magneetschijf opge-
nomen lasten kunnen ongecontroleerd vallen. Als
dit risico niet wordt vermeden, dan kan dit leiden
tot ernstig lichamelijk letsel.

– Stel de motor altijd in op het maximale toe-
rental bij een geactiveerde magneetgenerator.

– Bij een geactiveerde magneetgenerator zijn de
volgende functies gedeactiveerd:
– Motor 'start/stop'
– Optimode
– Stationairautomaat

– Bij een geactiveerde magneetgenerator draait
de motor op het maximale toerental.

1. motor starten.

2. Stel het motortoerental in op de maximale waarde.

Werkwijze

Bediening
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3. Schakel de magneetinstallatie in.

ð Op de SenCon verschijnen de volgende symbolen:

4. Plaats de magneet op de lading.

5. Druk de druktoets (4) op de rechter bedieningshendel in.

ð Op de SenCon verschijnen de volgende symbolen:

6. Druk op de druktoets (3) of (4) om de lading te lossen.

ð Op de SenCon verschijnen de volgende symbolen:

7. Schakel de magneetinstallatie uit.

Bediening
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Omschrijving Functie
Grafisch display (1) Weergave van systeemgegevens, operati-

onele gegevens en foutmeldingen.

Toets "Magneet" (2) In- en uitschakelen van de magneet.

Toets "Display" (3) Instellen van de display-Helderheid en de
achtergrondverlichting.

LED "ACTIVE" (4) Brandt als het systeem gereed is voor
gebruik.

Toets "Min" (5) n Verlagen van waarden.
n De vorige pagina weergeven.

Toets "Plus" (6) n Verhogen van waarden.
n De volgende pagina weergeven.

Toets "Programma-
keuze" (7)

Selecteren van een vooringesteld pro-
gramma.

LED "ON/OFF" (8) Brandt als de magneetplaat is ingescha-
keld.

LED "ERROR" (9) Brandt als er sprake is van een storing.

Toets "Menu" (10) Schakelen naar de programeer- en dia-
gnosemodus (toets drie seconden inge-
drukt houden).

Omschrijving Functie
Toerental (1) Weergave van het actuele aandrijftoe-

rental van de generator.

Magneetspanning (2) Weergave van de actuele magneetspan-
ning.

Magneetstroom (3) Weergave van de actueel gemeten
stroom op de magneetplaat.

Vermogenopname (4) Weergave van de actuele vermogenop-
name.

Koppel (5) Weergave van het actuele koppel op de
generatoraandrijving.

Programmaweergave
(6)

Weergave van het gekozen programma.

Keuze magneetspan-
ning (7)

Weergave van de ingestelde maximale
magneetspanning (voor speciaal gebruik
met een lagere magneetkracht).

Programmeermodus
(8)

Programmeermodus actief. De met het "*"
gemarkeerde parameter kan worden
gekozen om te worden bewerkt.

Keuze magneetpres-
taties (9)

Weergave van de ingestelde maximale
magneetprestaties (maximale belastings-
regeling).

Controleapparaat SENNEBOGEN-
generator (optie)

Afb. 6: Overzicht controleapparaat

Afb. 7: Overzicht display

Bediening
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Omschrijving Functie
Keuze koppel (10) Weergave van het ingestelde maximale

koppel.

Tekstweergave (11) Weergave van systeemgegevens, operati-
onele gegevens en foutmeldingen.

Voor meer informatie over controleapparaat zie
Ä Hoofdstuk 10.9 “Magneetinstallatie (optie)”
op pagina 322.

6.23 Machine tanken
6.23.1 Algemene aanwijzingen

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsaanwijzingen in Ä Hoofdstuk 1
“Veiligheid” op pagina 17.

GEVAAR!
– Brandstof is schadelijk voor de gezondheid en

licht ontvlambaar.
Roken en open vuur zijn streng verboden.

– Let erop dat de omgeving van de brandstof-
tanks schoon is.

– Machine uitsluitend op een stevige, vlakke
ondergrond plaatsen.

– Alleen tanken als de motor is uitgeschakeld.
– Er mag geen brandstof in de bodem of in het

water terechtkomen.
Let er bij het tanken voortdurend op dat er
geen brandstof overloopt.

– Voor het vullen moet het vloeistofniveau in de
tank worden vastgesteld - hoeveel brandstof
kan er nog in de tank bij.

– Bij het tanken vanaf een tankwagen geldt:
Tanksnelheid maximaal 100 l/min. (26
U.S.GPM), omdat anders de brandstof kan
overstromen.

– Tijdens het tanken zelf moet er ononderbroken
toezicht zijn, ongeacht de wijze waarop het
tanken plaatsvindt.

Bediening
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23.01.2018818E-821E Overslagmachine284



AANWIJZING!
Neem de aanwijzingen in de gebruikshandleiding
van de motorfabrikant in acht.

6.23.2 Handbediend tanken

1. Zijdeksel (1) openen.

2. Deksel (2) van de vulopening openen.

3. Grove zeef reinigen.

4. Trechter in vulopening steken.

5. Voorzichtig brandstof door trechter bijvullen.

6. Zijdeksel (1) sluiten.

6.23.3 Tanken met de tankpomp (optie)

1. Aangeslagen lasten en de giek op de grond zetten.

2. Motor uitschakelen.

3. Sleutelschakelaar in stand "P” brengen.

4. Onderhoudsklep linksachter openen.

met de tankpomp

Bediening
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5. Deksel van de vulopening openen. Daardoor kan lucht uit de
brandstoftank ontsnappen.

GEVAAR!
Als het deksel niet is geopend, kan dit tijdens
het tanken/vullen tot overdruk in de tank
leiden. De tank kan vervormen of barsten en
schade aan materieel of letsel aan personen
toebrengen. Gevaar voor motorschade! Naar
buiten stromende brandstof leidt bovendien
tot schade aan het milieu.

6. Brandstofslang (2) in de externe brandstoftank steken.

Cavitatiegevaar!

Let erop dat de maximale aanzuighoogte van
3 m (9,84 ft) niet wordt overschreden.

7. Tankpomp met de groene toets (3) inschakelen. De tank
wordt automatisch gevuld.

VOORZICHTIG!
Let erop dat de pomp niet droogloopt
(> 30 s). Tankpomp, indien nodig, met de
rode knop (3) uitschakelen om schade te
voorkomen.

8. Als de tank vol is, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld.

9. Brandstofslang (2) uit de externe brandstoftank halen en
veilig opbergen.

10. Deksel van de vulopening weer sluiten.

11. Onderhoudsklep weer sluiten.

Controleer de volgende punten als de tankpomp
niet binnen circa 5 seconden inschakelt:

– Is de accu geladen?
– Zijn alle zekeringen in orde?
– Is de zuigzijde vrij van lekkages?
– Is de maximale aanzuighoogte van 3 m niet

overschreden?

1. Aangeslagen lasten en de giek op de grond zetten.

2. Motor uitschakelen.

met de tankpomp (pyloon)

Bediening
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3. Sleutelschakelaar in stand "P” brengen.

4. Deksel van de vulopening openen. Daardoor kan lucht uit de
brandstoftank ontsnappen.

5. De klep (1) van de kast van de tankpomp openen.

6. Brandstofslang (2) in de externe brandstoftank steken.

Cavitatiegevaar!

Let erop dat de maximale aanzuighoogte van
3 m niet wordt overschreden.

7. Hendel (3) draaien.

8. Tankpomp met schakelaar (4) inschakelen. De tank wordt
automatisch gevuld.

VOORZICHTIG!
Let erop dat de pomp niet droogloopt
(> 30 s). Tankpomp eventueel met schake-
laar (4) uitschakelen om schade te voor-
komen.

9. Let op het peil in het kijkglas van de brandstoftank. De pomp
wordt automatisch uitgeschakeld, zodra de tank vol is.

10. Brandstofslang uit de externe brandstoftank halen en veilig
opbergen.

11. Deksel van de vulopening weer sluiten.

12. Onderhoudsdeur weer sluiten.

Als de tankpomp niet binnen circa 5 seconden inschakelt, dienen
de volgende punten gecontroleerd te worden:

n Is de accu geladen?
n Zijn alle zekeringen in orde?

*: Optionele uitvoering/speciale
functie

Bediening
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n Is de zuigzijde vrij van lekkages?
n Is de maximale aanzuighoogte van 3 m niet overschreden?

6.24 Noodbesturing
6.24.1 Algemene aanwijzingen

Wanneer de SENCON of de controller uitvalt, blijft de machine
geheel operationeel.

Alle belangrijke werkzaamheden kunnen handmatig worden geacti-
veerd.

VOORZICHTIG!
– Neem direct contact op met een SENNE-

BOGEN-servicepartner als de SENCON is uit-
gevallen.

– Storingen moeten direct worden verholpen.
– Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

uitsluitend door geschoold personeel uitvoeren.

Volg bovendien de veiligheidsinstructies in
Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid” op pagina 17.

6.24.2 Machine sturen (mobiele onderwagen)
Bij uitval van de besturing kan de machine via de volgende scha-
kelaars worden bestuurd.

VOORZICHTIG!
Het sturen met de schakelaars is aanmerkelijk
directer dan met de normale besturing. Ongevallen
en persoonlijk letsel zijn mogelijk! Machine alleen
stapvoets verrijden!

Bediening
Noodbesturing > Machine sturen (mobiele onderwagen)
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Schakelaarstand Actie
Geen actie.

Naar links sturen.

Naar rechts sturen.

6.24.3 Grijper draaien
Bij uitval van de functie "Grijper draaien" kan de grijper via de vol-
gende schakelaars worden bediend.

VOORZICHTIG!
Het sturen van de grijper met de schakelaars is
aanmerkelijk directer dan met de normale bestu-
ring. Ongevallen en persoonlijk letsel zijn mogelijk!

Bediening
Noodbesturing > Grijper draaien
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Schakelaarstand Actie
Geen actie.

Grijper, naar links draaien.

Grijper, naar rechts draaien.

6.24.4 Motortoerental instellen
Als de SENCON of de controller uitvalt, kan het motortoerental met
behulp van de schakelaar (1) in het centrale elektrische systeem
worden ingesteld.

VOORZICHTIG!
Schakel het noodbedrijf nooit in wanneer de
machine in werking is.

Zet de last op de grond en schakel de machine uit
voordat u de noodbedrijffunctie inschakelt.

Om de schakelaar te kunnen bedienen, moet de
zekering naar beneden worden geklapt.

Bediening
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Schakelaar-
stand

Actie

Stand BOVEN Noodbedrijf: Instelling van het motortoerental
op 50% van het maximale motortoerental.

Stand MIDDEN Noodbedrijf uitgeschakeld (normaal bedrijf).

Stand ONDER Noodbedrijf: Instelling van het motortoerental
op het maximale motortoerental (100%).

6.24.5 Maximale belastingsregeling
Wanneer de SENCON of de controller uitvalt, kan de GLR hand-
matig met behulp van de schakelaar (2) in het centraal elektrisch
systeem worden gedeactiveerd.

VOORZICHTIG!
Schakel het noodbedrijf nooit in wanneer de
machine in werking is.

Zet de last op de grond en schakel de machine uit
voordat u de noodbedrijffunctie inschakelt.

Om de schakelaar te kunnen bedienen, moet de
zekering naar beneden worden geklapt.

Schakelaarstand Actie
Stand BOVEN Noodbedrijf uitgeschakeld (normaal bedrijf).

Stand ONDER Noodbedrijf: GLR is gedeactiveerd.

Bediening
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6.24.6 Vastzetrem draaiinrichting
Wanneer de SENCON of de controller uitvalt, kan de automatische
vastzetrem van de draai-inrichting met behulp van de schakelaar
(3) in het centraal elektrisch systeem worden ingesteld.

VOORZICHTIG!
Schakel het noodbedrijf nooit in wanneer de
machine in werking is.

Zet de last op de grond en schakel de machine uit
voordat u de noodbedrijffunctie inschakelt.

Om de schakelaar te kunnen bedienen, moet de
zekering naar beneden worden geklapt.

Schakelaarstand Actie
Stand BOVEN Noodbedrijf uitgeschakeld (normaal bedrijf).

Stand ONDER Noodbedrijf: Zwenkrem is altijd open.

6.24.7 Ontsteking
Wanneer de SENCON of de controller uitvalt, kan het contact
handmatig met behulp van de schakelaar (4) in het centraal elek-
trisch systeem worden bediend.

VOORZICHTIG!
Schakel het noodbedrijf nooit in wanneer de
machine in werking is.

Zet de last op de grond en schakel de machine uit
voordat u de noodbedrijffunctie inschakelt.

Om de schakelaar te kunnen bedienen, moet de
zekering naar links worden geklapt.

Schakelaarstand Actie
Stand RECHTS Noodbedrijf uitgeschakeld (normaal bedrijf).

Stand LINKS Noodbedrijf: Contact is actief.

Bediening
Noodbesturing > Ontsteking
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6.24.8 Ventilator combiradiateur
Wanneer de SENCON of de controller uitvalt, of wanneer er een
andere storing optreedt, dient de ventilator van de combiradiateur
voor olie/water in de noodbedrijffunctie te worden gezet.

Doordat de stroomvoorziening van de regelklep van de ventilator
wordt onderbroken, wordt de ventilator met het maximale toerental
aangedreven.

VOORZICHTIG!
Schakel het noodbedrijf nooit in wanneer de
machine in werking is.

Zet de last op de grond en schakel de machine uit
voordat u de noodbedrijffunctie inschakelt.

1. Last neerzetten en motor uitschakelen.

2. Aandrijfmotor en combikoeler laten afkoelen.

3. Onderhoudsdeur openen.

4. Stroomvoorziening van de regelklep van de ventilatoren (1,
2) loskoppelen.

5. Onderhoudsdeur weer sluiten.

Noodbedrijf ventilator combikoeler
instellen

Bediening
Noodbesturing > Ventilator combiradiateur
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6.25 Slepen

VOORZICHTIG!
Gebruik voor het slepen van een defecte machine
een staalkabel met voldoende treksterkte. De
schakelboringen en de aangelaste bevestigings-
ogen op de onderwagen mogen niet worden
gebruikt om te slepen (deze dienen uitsluitend om
de machine tijdens transport te borgen).

Op de powershift transmissie bevindt zich een
noodbedieningssysteem, met behulp waarvan het
voertuig kan worden gesleept wanneer de stuur-
druk wegvalt of zich een storing in de hydromotor
voordoet.

VOORZICHTIG!
Wanneer de noodbediening niet correct wordt
gedeactiveerd, wordt de transmissie tijdens bedrijf
beschadigd. Door het ontbreken van transmissies-
mering gelden de volgende gedragsregels:

– Sleepsnelheid: maximaal 10 km/h
– Afsleeptraject: maximaal 5 km

Op langere wegtrajecten moet de defecte machine
met behulp van een geschikte dieplader worden
getransporteerd.

– De parkeerrem werkt niet wanneer de noodbe-
diening actief is.

– Wanneer de noodbediening is geactiveerd,
mogen er geen versnellingen worden gescha-
keld.

– De smeernippel van de noodbediening mag
niet worden gebruikt om door te smeren.

Bediening
Slepen 
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1 Smeernippels
2 Ontluchtingsventiel
3 Overdrukventiel

WAARSCHUWING!
De smeernippel (1) van de noodbediening (asver-
deeldifferentieel) mag niet gebruikt worden voor
het smeren. Deze dient uitsluitend voor het acti-
veren van de noodbediening. De transmissie kan
onherstelbaar worden beschadigd!

1. Motor uitschakelen.

2. Voertuig beveiligen tegen wegrollen.

3. Vet met behulp van universele vetspuit in de smeernippel (1)
pompen totdat dit zichtbaar bij het overdrukventiel (3) van de
noodbediening naar buiten komt.

Ventiel- en nippeloverzicht

Noodbediening activeren

Bediening
Slepen 
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1. Ontluchtingsventiel (2) van de noodbediening openen.

2. Wegversnelling schakelen.

3. Bedrijfsrem bedienen.

4. Ontluchtingsventiel weer sluiten.

Noodbediening deactiveren

Bediening
Slepen 
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7 Transport
7.1 Algemene aanwijzingen

De machine transporteren met een dieplader. Hiervoor zijn de vol-
gende voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk:

n Let op de maten van de machine en kies een geschikt trans-
portvoertuig.

n Machine reinigen.
n Giek en arm in transportstand inklappen.
n Bovenwagen en onderwagen conform de handleiding vergren-

delen.
n Stempels volgens de handleiding vastzetten.
n Uitrustingsstukken demonteren.

– Met pallets en onderleggers (houtblokken) is in
de hoogtespecificatie in de tekening geen reke-
ning gehouden en deze moeten bij de opge-
geven maten worden opgeteld.

– Het gewicht van de machine kan door optio-
nele extra uitrustingsstukken afwijken van deze
specificatie. Bovendien omvat de specificatie
ook het gewicht van de motor, de onderwagen
en de compacte laaduitrusting.

– Let er bij het afladen op dat de bodem vlak en
voldoende draagkrachtig is.

– Voor de montage van de giek moet er vol-
doende montageruimte beschikbaar zijn.

De maten zijn in millimeter.

7.2 Green Hybrid-aanwijzingen
1. Transport voorbereiden.

2. Werkgereedschap demonteren.

3. Keuzehendel op de Green Hybrid-cilinder openen.

Laat de keuzehendel tijdens het transport
geopend.

Voorbereidende werkzaamheden

Transport
Green Hybrid-aanwijzingen 
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7.3 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!
– In Duitsland:

Laad- en transportwerkzaamheden mogen
alleen door hiervoor bevoegde en geschoolde
personen worden uitgevoerd en met inachtne-
ming van VBG 40, § 48 en de Duitse verkeers-
regels (StVo) §22.

– Neem de geldende voorschriften voor een vei-
lige belading in acht.
Voor het transport van de machine en toebe-
horen is in principe het uitvoerende transport-
bedrijf verantwoordelijk.

– Bij het opladen en transporteren dienen de
machine en de bijbehorende werkuitrusting
geborgd te worden, zodat deze niet onver-
wachts in beweging kunnen komen.

– Het onderstel van de machine moet zodanig
van modder, sneeuw en ijs worden ontdaan dat
laadplatforms zonder slipgevaar kunnen
worden bereden.

– Laadplatforms van diepladers voorzien van
zware houten planken.

– Voor het rijden de toestand van het traject con-
troleren.

– De machine uitsluitend transporteren aan de
daarvoor bedoelde sjor- en hijspunten.

– Zorg ervoor dat tijdens het transport van de
machine andere verkeersdeelnemers niet in
gevaar worden gebracht.

– Persoonlijke veiligheidsuitrusting (bijvoorbeeld
veiligheidshelm, veiligheidshandschoenen, vei-
ligheidsschoenen) dragen.

– Eventuele transportschade direct aan de klan-
tenservice van SENNEBOGEN melden.

Transport
Veiligheidsinstructies 
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7.4 818E mobiel - transportafmetingen en gewichten
7.4.1 818E Mobiele onderwagen MP21E

 Laadgiek Grijperarm Transportlengte
(L)

Transporthoogte
(H)

Transportbreedte Gewicht

K9 ULM 5,30 m 3,80 m ULM 8,70 m 3,25 m 2,54 m circa 21,0 t

K9 5,30 m 3,80 m 8,70 m 3,25 m 2,54 m circa 21,0 t

K10 ULM 6,20 m 3,80 m ULM 9,60 m 3,25 m 2,54 m circa 21,0 t

K10 6,20 m 4,20 m 9,60 m 3,25 m 2,54 m circa 21,0 t

7.5 818E rups - transportafmetingen en gewichten
7.5.1 818E rupsonderwagen R25/240

 Laadgiek Grijperarm Transportlengte
(L)

Transporthoogte
(H)

Transportbreedte Gewicht

K9 ULM 5,30 m 3,80 m ULM 8,50 m 3,15 m 3,00 m circa 25,0 t

K9 5,30 m 3,80 m 8,50 m 3,15 m 3,00 m circa 25,0 t

K10 ULM 6,20 m 3,80 m ULM 9,40 m 3,15 m 3,00 m circa 27,0 t

K10 6,20 m 4,20 m 9,40 m 3,15 m 3,00 m circa 27,0 t

Transport
818E rups - transportafmetingen en gewichten > 818E rupsonderwagen R25/240
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7.6 821E mobiel - transportafmetingen en gewichten
7.6.1 821E Mobiele onderwagen MP21E

 Laadgiek Grijperarm Transportlengte
(L)

Transporthoogte
(H)

Transportbreedte Gewicht

K9 5,10 m 4,00 m 8,50 m 3,25 m 2,55 m circa 24,0 t

K11 ULM 6,30 m 4,20 m ULM 9,70 m 3,25 m 2,55 m circa 24,5 t

K11 6,30 m 4,60 m 9,70 m 3,25 m 2,55 m circa 24,5 t

K12 7,00 m 4,90 m 10,40 m 3,25 m 2,55 m circa 25,0 t

7.6.2 821E Mobiele onderwagen MP26E

 Laadgiek Grijperarm Transportlengte (L) Transporthoogte (H) Transportbreedte Gewicht
K12 7,00 m 4,90 m 10,45 m 3,32 m 2,75 m circa 25,5 t

Transport
821E mobiel - transportafmetingen en gewichten > 821E Mobiele onderwagen MP26E
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7.7 821E rups - transportafmetingen en gewichten
7.7.1 821E rupsonderwagen R25/240

 Laadgiek Grijperarm Transportlengte
(L)

Transporthoogte
(H)

Transportbreedte Gewicht

K9 5,10 m 4,00 m 8,50 m 3,25 m 2,55 m circa 26,0 t

K11 ULM 6,30 m 4,20 m ULM 9,70 m 3,25 m 2,55 m circa 26,3 t

K11 6,30 m 4,60 m 9,70 m 3,25 m 2,55 m circa 26,3 t

K12 7,00 m 4,90 m 10,40 m 3,25 m 2,55 m circa 27,0 t

7.8 Pyloon (optie)
 Transport-

lengte (L)
Transporthoogte
(H)

Gewicht

Pyloon 1,0 m 1,0 m ca. 1,5 m ca. 1,0 t

Pyloon 1,5 m 1,5 m ca. 1,5 m circa 1,3 t

Pyloon 2,0 m 2,0 m ca. 1,5 m circa 1,7 t

Pyloon 3,0 m 3,0 m ca. 1,5 m circa 2,5 t

Pyloon 4,0 m 4,0 m ca. 1,5 m circa 3,2 t

Pyloon 4,5 m 4,5 m ca. 1,5 m circa 3,6 t

7.9 Bovenwagen vergrendelen
1. Bovenwagen in rijrichting zetten.

2. Vergrendelingsstang (1) op de onder- en bovenwagen vast-
pennen en borgen.

3. Vastzetrem van draaiinrichting sluiten.

Transport
Bovenwagen vergrendelen 
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7.10 Machine ophijsen
Neem de veiligheidsinstructies in acht voordat u met de werkzaam-
heden begint.

GEVAAR!
– De machine uitsluitend bevestigen aan de

daarvoor bedoelde hijspunten. De hijspunten
zijn geel gemarkeerd en voorzien van een
groen lasthaaksymbool.

– Controleer of de hefwerktuigen over voldoende
draagvermogen beschikken en stabiel staan.

– Geschikte hefwerktuigen zijn:
– Kraan
– Telescoopkraan

– Controleer of het hijsgereedschap over vol-
doende draagvermogen beschikt en onbescha-
digd is.

– Geschikte hijsgereedschappen zijn:
– Kettingophangwerk
– Kabelophangwerk
– Draagbanden/riemophangwerk

– Let op de gevarenzone!
Er mogen zich geen personen bij, op of onder
de machine bevinden.

GEVAAR!
Het is verboden zich onder de zwevende last op te
houden!

1. Geschikte hijskraan en geschikt hijsgereedschap kiezen.

Let op het gewicht en zwaartepunt van de
machine.

Veiligheidsinstructies

Procedure voor werken met contra-
gewicht

Transport
Machine ophijsen 
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2. Hijsgereedschap aan de hijspunten F1 en F2 bevestigen.

3. Machine voorzichtig ophijsen.

Gewicht aan de hijspunten F1 en F2

Type 818 M
F1 19,2 t

F2 1,5 t

FGes Circa 20,7 t

Gewicht aan de hijspunten F1 en F2:

Type 818 M
F1 13,1 t

F2 0,7 t

FGes Circa 14,8 t

7.11 Machine vastsjorren

VOORZICHTIG!
– Bevestig de machine uitsluitend aan de daar-

voor bedoelde sjorpunten (1). Sjorpunten zijn
groen gemarkeerd en bevinden zich aan de
onderwagen.

– Controleer of het hijsgereedschap over vol-
doende draagvermogen beschikt en onbescha-
digd is.

– Let erop dat de machine niet wordt beschadigd
indien een extra borging noodzakelijk is.

– Voor het transport van de machine en toebe-
horen is in principe het uitvoerende transport-
bedrijf verantwoordelijk.

Hijspuntgewicht met onderwagen

Hijspuntgewicht zonder onder-
wagen

Transport
Machine vastsjorren 
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Vooraanzicht

Achteraanzicht

Machine vastsjorren mobiel

Transport
Machine vastsjorren 
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Vooraanzicht

Achteraanzicht

Machine vastsjorren rups

Transport
Machine vastsjorren 
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8 Wat te doen als
8.1 Algemene aanwijzingen

WAARSCHUWING!
– Houd u aan Ä Hoofdstuk 1 “Veiligheid”

op pagina 17.
– Het personeel dat verantwoordelijk is voor

onderhoud, inspectie en het oplossen van sto-
ringen dient voor deze werkzaamheden
gekwalificeerd te zijn.

– De onderhouds-, inspectie- en reparatiewerk-
zaamheden dienen uitsluitend door opgeleid
vakpersoneel te worden uitgevoerd.

– Bij niet nader beschreven handelingen dient
contact te worden opgenomen met de klanten-
service van SENNEBOGEN.

8.2 Aandrijfmotor
Oorzaak Oplossing
Accuvermogen te laag Vloeistofniveau van de accu's contro-

leren.

Accu's opladen of vervangen.

Machine starten met hulpaccu.

Startblokkering niet
actief

Rijpedaal ontgrendelen.

Brandstoftank leeg Machine bijtanken.

Oorzaak Oplossing
Aanzuigweerstand te
hoog

Filterelement van de waterafscheider
vervangen.

Oorzaak Oplossing
Parkeerrem bediend Parkeerrem vrijzetten.

Transmissie defect Storing laten verhelpen.

Oorzaak Oplossing
Losse slangverbindingen Slangverbindingen vastzetten.

Slangen of afdichtingen
beschadigd

Slangen of afdichtingen ver-
vangen.

Motor start niet

Motorvermogen neemt af

Machine rijdt niet

Olie- of brandstoflekkage aan de
motor

Wat te doen als
Aandrijfmotor 
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Neem ook notitie van de aanwijzingen in de hand-
leiding van de motorfabrikant.

8.3 Hydraulisch systeem
Oorzaak Oplossing
Losse slangverbindingen Slangverbindingen vastzetten.

Slangen of afdichtingen
beschadigd

Slangen of afdichtingen ver-
vangen.

Oorzaak Oplossing
Storing in het pomp-
circuit

Storing laten zoeken en verhelpen door
een vakman op het gebied van hydrauli-
sche systemen.

Oorzaak Oplossing
Peil hydrauliekolie te
laag

Peil hydrauliekolie controleren.

Indien nodig hydrauliekolie bijvullen.

Olielekkage in het
hydraulisch systeem

Hoofdcilinder, aansluitingen en slangen
controleren op lekkage.

Storing laten verhelpen door een vakman
op het gebied van hydraulische systemen.

Storing in één van de
hoofdcircuits

Storing laten verhelpen door een vakman
op het gebied van hydraulische systemen.

Oorzaak Oplossing
Zuigerstang van de
cilinder zonder smeerfilm

Storing laten verhelpen door een
vakman op het gebied van hydrauli-
sche systemen.

Oorzaak Oplossing
Losse slangverbindingen Slangverbindingen vastzetten.

Slangen of afdichtingen
beschadigd

Slangen of afdichtingen vervangen.

Olielekkage bij het hydraulisch sys-
teem

Hydraulische pomp werkt niet

Geen of gestoorde functie van de
werkuitrusting

Geluiden bij het bewegen van een
hoofdcilinder

Geen of gering vermogen van de
hydraulica

Wat te doen als
Hydraulisch systeem 
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Oorzaak Oplossing
Overdrukklep opent te
vroeg

Storing laten verhelpen door een
vakman op het gebied van hydrauli-
sche systemen.

Hydraulische pomp ver-
sleten of defect

Pomp laten vervangen door een
vakman op het gebied van hydrauli-
sche systemen.

Oorzaak Oplossing
Hydraulische pomp
zuigt lucht aan

Storing laten verhelpen door een vakman
op het gebied van hydraulische sys-
temen.

Hydraulische pomp
transporteert te weinig
olie

Peil hydrauliekolie controleren.

Indien nodig hydrauliekolie bijvullen.

Overdrukklep trilt Storing laten verhelpen door een vakman
op het gebied van hydraulische sys-
temen.

8.4 Verwarming
8.4.1 Koelvermogen van de airconditioning

Oorzaak Oplossing
Onderbreking in de magneet-
spoel van de compressor

Stroom naar koppeling contro-
leren.

V-riem los of gescheurd Spanning van V-riem afstellen,
V-riem vervangen.

V-riemschijf draait niet,
ondanks dat de magneetkop-
peling is aangetrokken

Compressor controleren en
indien nodig vervangen.

Compressorkoppeling slipt Koppeling repareren of com-
pressor vervangen.

Regeling defect Regeling controleren en indien
nodig vervangen.

Oorzaak Oplossing
Koelribben vervuild Verdamper reinigen

Geluiden in de hydraulica

Compressor werkt niet

Verdamper verstopt

Wat te doen als
Verwarming > Koelvermogen van de airconditioning
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Oorzaak Oplossing
Luchtdoorvoer te gering door
verstopt luchtfilter

Filter reinigen of vervangen.

Relais defect Relais vervangen.

Ventilatordoorgang belemmerd Luchtschachten controleren op
belemmeringen. Storing ver-
helpen.

Buitenlucht-/circulatieluchtklep
in buitenluchtstand bij hoge bui-
tenluchttemperatuur

Op circulatielucht instellen.

Luchtdoorstroming van de con-
densor te gering door vervuilde
koelribben

Koelribben reinigen.

Koelmiddelniveau te laag Koelmiddel bijvullen

(servicemonteur).

Vocht in de installatie Airconditioning legen, verzamel-
droger vervangen, legen en
opnieuw vullen (servicemon-
teur).

Verzameldroger verzadigd Airconditioning legen, verzamel-
droger vervangen, legen en
opnieuw vullen (servicemon-
teur).

Oorzaak Oplossing
Leidingonderbreking, defecte massaver-
binding of losse contacten in de mag-
neetspoel van de compressor

Leidingen controleren,
repareren of ver-
vangen.

Ventilatormotor defect Ventilator vervangen.

8.4.2 Algemeen
Oorzaak Oplossing
Zekering is defect
of zit los

Controleren of de zekering goed vastzit,
indien nodig correct in de houder steken.
Defecte zekering vervangen. Als het defect in
zeer korte tijd opnieuw optreedt, dan wijst dit
op kortsluiting of een blokkade. Ventilator
controleren op blokkade of andere defecten
en oorzaken verhelpen.

Stroomvoorzie-
ning onderbroken

Leidingen controleren op losse contacten of
breuken.

Onvoldoende koelvermogen

Installatie koelt met onderbreking

Ventilator werkt niet

Wat te doen als
Verwarming > Algemeen
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Oorzaak Oplossing
Ventilatormotor
defect

Ventilator vervangen.

Bedieningsele-
ment defect

Bedieningselement controleren en indien
nodig vervangen.

Oorzaak Oplossing
Kortsluiting in kabel Kortsluiting verhelpen en indien nodig

nieuwe kabel(s) aanbrengen

Oorzaak Oplossing
Contacten verontrei-
nigd

Stekkercontact reinigen. Voorzichtig te
werk gaan om kortsluiting te voorkomen.

Warmtewisselaar
sterk verontreinigd

Zorgvuldig reinigen en beschadigingen
voorkomen die tot lekkage kunnen leiden.

KENNISGEVING! Neem de veiligheids-
aanwijzingen in acht.

Luchtdoorvoer te
gering door verstopt
luchtfilter

Filter reinigen of vervangen.

Oorzaak Oplossing
Aanvoertemperatuur water te
laag

Wachten totdat de voertuigmotor
warm is

Motorthermostaat defect Thermostaat vervangen

Lamellen warmtewisselaar
vervuild

Warmtewisselaar controleren en
indien nodig reinigen

Waterleidingen geknikt of
dichtgeknepen

Oorzaak van storing verhelpen of
slangen correct aanbrengen.

Waterpompdruk te laag Er stroomt geen koelwater door de
warmtewisselaar.

Luchtdoorvoer te gering door
verstopt luchtfilter

Filter reinigen of vervangen.

Weerstand defect Weerstand vervangen

Klimaatregelaar defect controleren en indien nodig ver-
vangen.

Ventilator kan niet worden uitge-
schakeld

Ventilator werkt, maar met minder
vermogen

Geen of onvoldoende verwarmend
vermogen

Wat te doen als
Verwarming > Algemeen
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Oorzaak Oplossing
Slangaansluiting zit
los

Controleren of de slangleidingen goed vast-
zitten en slangklemmen aantrekken

Waterslang bescha-
digd

Nieuwe slang aanbrengen en aansluiten

Warmtewisselaar
beschadigd

Origineel reserveonderdeel aanbrengen en
aansluiten.

KENNISGEVING! Veiligheidsinstructies in
acht nemen.

Oorzaak Oplossing
Servomotor defect Servomotor vervangen

Klep wordt geblokkeerd
door een voorwerp

Klep controleren, voorwerp verwij-
deren.

Klep is vervormd Klep controleren en indien nodig
richten.

Kleplagering defect Kleplagering controleren en indien
nodig vervangen.

Regeling defect Regeling controleren en indien nodig
vervangen.

8.4.3 Installatie maakt veel lawaai
Oorzaak Oplossing
V-riem los of overmatig versleten V-riem naspannen of ver-

vangen.

Koppeling maakt lawaai Koppeling repareren.

Houder van de compressor zit los of
onderdelen binnen in de compressor
zijn vochtig geworden

Houder repareren, com-
pressor vervangen.

Overmatige slijtage van de ventilator-
motor

Ventilator vervangen.

8.5 Banden en loopwerk
Oorzaak Oplossing
Afdichtingen beschadigd Afdichtingen vervangen.

Oorzaak Oplossing
Aansluitingen los Aansluitingen bevestigen.

Er komt water uit het apparaat

Ventilatieklep kan niet meer worden
ingesteld

Installatie maakt veel lawaai

Olielekken in differentieel, naaf- of
verdeelbak

Olielekkage aan de transmissie van
de draai-inrichting

Wat te doen als
Banden en loopwerk 
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Oorzaak Oplossing
Afdichtingen beschadigd Afdichtingen vervangen.

Leidingen los Bevestigingsbouten natrekken.

Oorzaak Oplossing
Te weinig smeermiddel op de
tandkrans

Tandkrans smeren conform
smeerschema.

8.6 Draaimechanisme
Oorzaak Oplossing
Aansluitingen los n Aansluitingen bevestigen.

n Expansietank controleren.

Oorzaak Oplossing
Te weinig smeermiddel op de
tandkrans

n Tandkrans smeren conform
smeerschema.

8.7 Slangleidingen
Oorzaak Oplossing
Afdichtingen beschadigd n Afdichtingen vervangen.

Leidingen los n Bevestigingsbouten natrekken.

8.8 Cabine
Oorzaak Oplossing
Cabineophanging
of -bevestiging is
beschadigd

Alle verbindingselementen, bouten en pennen
van de cabineophanging en -bevestiging con-
troleren op beschadiging, scheuren of vervor-
ming.

Beschadigde onderdelen direct laten ver-
vangen door geschoold en geïnstrueerd per-
soneel.

Draaiaansluiting lek

Draaiinrichting maakt geluid

Olielekkage aan de transmissie van
de draai-inrichting

Draaiinrichting maakt geluid

Draaiaansluiting lek

Cabine schudt of trilt meer dan nor-
maal

Wat te doen als
Cabine 
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9 Uitrustingswerkzaamheden
9.1 Veiligheidsinstructies

GEVAAR!
– De genoemde werkzaamheden mogen uitslui-

tend door opgeleid en geïnstrueerd personeel
worden uitgevoerd.

– Draag persoonlijke veiligheidsuitrusting (bij-
voorbeeld veiligheidshelm, gehoorbescher-
mers, veiligheidshandschoenen, veiligheids-
schoenen) als de werkomstandigheden dat
vereisen. Bij een werkhoogte vanaf 2,00 m
adviseert SENNEBOGEN een valbeveiliging
aan te brengen.

– Voor alle uitrustingswerkzaamheden geldt:
– Voer werkzaamheden alleen op een vaste,

vlakke en voldoende stabiele ondergrond
uit.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de
gevarenzone bevinden.
– Tijdens de uitrustingsprocedure mag zich -

vóór het beëindigen van de bevestigings-
procedure - niemand binnen de omgeving
van de hangende last waarvoor gevaar
voor vallen bestaat, of zelfs onder de han-
gende last, bevinden.

– Tijdens de uitrustingsprocedure voldoende
veiligheidsafstand bewaren tot potentiële
afschuif- en afknelpunten.

– Volg bij werkzaamheden met lastopnamemid-
delen de geldende voorschriften ter voorko-
ming van ongevallen op.

– Bij het uitbouwen van onderdelen of het
demonteren van de uitrusting dient hijsgereed-
schap met voldoende draagvermogen gebruikt
te worden.

– Hang de onderdelen uitsluitend aan de daar-
voor bedoelde hijsschalmen.

– Niet klimmen of lopen op uitrustingsdelen die
aan de kraan hangen (bijvoorbeeld installatie-
delen, ballastonderdelen).

– Alle uitrustingswerkzaamheden achtereenvol-
gens stap voor stap uitvoeren. Nooit meerdere
uitrustingswerkzaamheden tegelijkertijd uit-
voeren.

De te verrichten uitrustingswerkzaamheden zijn
afhankelijk van het gekozen uitrustingsstuk. Neem
de aanwijzingen in de handleiding van de fabrikant
in acht.

Uitrustingswerkzaamheden
Veiligheidsinstructies 
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WAARSCHUWING!
Bij het gebruik van uitrustingsstukken kan gevaar
ontstaan voor personen, machines en andere
voorwerpen van waarde, als

– de ingestelde veiligheid-einduitschakeling “Arm
in” niet aan de gemonteerde uitrustingsstukken
is aangepast

– de gemonteerde uitrustingsstukken niet vol-
doen aan de geldende veiligheidsvoorschriften

– de uitrustingsstukken niet door SENNEBOGEN
zijn vrijgegeven

– de gemonteerde uitrustingsstukken gebreken
vertonen.

Voor schade die door uitrustingsstukken ontstaat
en voor gevolgschade die daardoor ontstaat, is uit-
sluitend de exploitant van de machine aansprake-
lijk! Voor deze schade wordt geen garantie ver-
leend door SENNEBOGEN Maschinenfabrik
GmbH.

VOORZICHTIG!
Bij elke montage van het contragewicht de bouten
met "Loctite 270" borgen!

Lees de aanwijzingen op de „Loctite“-verpakking!

9.2 Opstaprooster op de cabine monteren

Volg de veiligheidsaanwijzingen in Ä Hoofdstuk 1
“Veiligheid” op pagina 17.

GEVAAR!
Levensgevaar door val van cabine

– Laat de cabine uitsluitend door geschoold en
geïnstrueerd personeel demonteren/monteren!

– Bevestigingsbouten na demontage altijd ver-
vangen; niet opnieuw gebruiken.

– Constructiedelen voor hergebruik door een
expert laten controleren., respectievelijk ver-
vangen.

– Alleen originele SENNEBOGEN-reserveonder-
delen gebruiken.

Uitrustingswerkzaamheden
Opstaprooster op de cabine monteren 
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1. Opstaprooster (1) met geschikte hulpmiddelen voorzichtig op
de cabine hijsen.

2. Opstaprooster aan frame vastschroeven (2) (let op de draai-
momenten, ).

3. Controleren of het opstaprooster goed vastzit.

9.3 Contragewicht monteren/demonteren
9.3.1 Algemene aanwijzingen

AANWIJZING!
– Gewichtinformatie over het contragewicht is

ingegoten in de bovenzijde. Voor het transport
van de machine kan het contragewicht gede-
monteerd worden.

– Laat het contragewicht uitsluitend door
geschoold en geïnstrueerd personeel demon-
teren/monteren!

GEVAAR!
Levensgevaar door kantelen van de machine.
Monteer het contragewicht, om de machine
bedrijfsklaar te maken.

Uitrustingswerkzaamheden
Contragewicht monteren/demonteren > Algemene aanwijzingen
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1 aanschroefpunten voor hijsogen
2 achterste zeskantbouten
3 onderste zeskantbouten
4 middelste zeskantbouten
4a - 4e zekering contragewicht: Onderdelen

5 stekker achterlicht
6 bevestigingsschroeven achterlicht
7 Contragewicht
8 afstandsstukken

9.3.2 Contragewicht demonteren
1. Bovenwagen in rijrichting zetten. Uitrusting op de grond

leggen. Uitlaatsteunen demonteren.

2. Bevestigingsschroeven van de achterlichten (6) los-
schroeven, achterlichten iets naar achteren toe eruit trekken.
Stekkers (5) voorzichtig van beide lichten aftrekken.

3. Beide hijsogen uit de toebehoren nemen en volledig in de
aanschroefpunten (1) van het contragewicht schroeven.

Uitrustingswerkzaamheden
Contragewicht monteren/demonteren > Contragewicht demonteren
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4. Geschikt hijsgereedschap aan de hulpkraan en aan de hijs-
ogen op het contragewicht (7) bevestigen. Hijsgereedschap
altijd op spanning houden.

GEVAAR!
Kantelgevaar! Personen kunnen gewond
raken of componenten van de machine
kunnen beschadigd raken. De hoek (A)
tussen machine en hijsgereedschap moet
altijd 90° zijn.

5. Zeskantbout 4 losmaken. Positie 4a, 4b en 4c verwijderen,
zeskantbout 4d losmaken en uitschroeven. Positie 4e verwij-
deren.

6. Onderste en achterste zeskantbouten (2 en 3) op het contra-
gewicht losmaken en uitschroeven.

GEVAAR!
Beknellingsgevaar! Het is verboden zich
onder de zwevende last op te houden.

7. Contragewicht (7) iets naar achteren zwenken en naar boven
toe weghijsen. Contragewicht veilig neerzetten en beveiligen
tegen omvallen.

8. Beide pakketten met afstandsstukken (8) verwijderen en
bewaren om later te monteren. Linker- en rechterzijde niet
verwisselen.

9.3.3 Contragewicht monteren
1. Geschikt hijsgereedschap aan de hulpkraan en aan de mee-

geleverde hijsogen op het contragewicht (7) bevestigen.

2. Beide pakketten met afstandsstukken (8) in de juiste volg-
orde op de steunblokken plaatsen.

GEVAAR!
Beknellingsgevaar! Het is verboden zich
onder de zwevende last op te houden.

Uitrustingswerkzaamheden
Contragewicht monteren/demonteren > Contragewicht monteren

23.01.2018 818E-821E Overslagmachine 317



3. Contragewicht (7) met de hulpkraan op de machine tillen.

VOORZICHTIG!
Bij iedere montage van het contragewichtt de
bouten (2), (3) en (4) met een schroefdraad-
borgingsmiddel (bijvoorbeeld Gluetec of Loc-
tite) borgen! Houd de instructies op de ver-
pakking van het schroefdraadborgingsmiddel
aan.

4. Contragewicht (7) met zeskantbout (4) op de machine beves-
tigen.

5. Onderste en achterste zeskantbouten (3 en 2) inschroeven.

6. Positie 4e op het contragewicht aanbrengen en met de zes-
kantbout (4d) met de momentsleutel en een aandraaimoment
van 2350 Nm aantrekken. Positie 4c, 4b en 4a plaatsen, zes-
kantbout 4 met een aanhaalmoment van 45 Nm aantrekken.
Onderste zeskantbout (3) met momentsleutel en een aan-
haalmoment van 750 Nm aantrekken.

7. Hijsgereedschap verwijderen.

8. Beide hijsogen uit het contragewicht (7) losschroeven en bij
de set met toebehoren bewaren.

9. Stekkers (5) van de achterlichten aansluiten, achterlichten in
de uitsparingen in het contragewicht (7) steken en bevesti-
gingsbouten (6) vastdraaien.

Uitrustingswerkzaamheden
Contragewicht monteren/demonteren > Contragewicht monteren
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9.3.4 Speciaal contragewicht (optie)

1. Geschikt hijsgereedschap aan de hulpkraan en aan de hijs-
ogen (1) op het speciale contragewicht (2) bevestigen.

2. Speciale contragewicht (2) met de hulpkraan op de machine
tillen.

3. Onderste zeskantbouten (3) inschroeven.

4. Bevestigingsschroeven (4) inschroeven.

5. Contragewicht (5) monteren (zie Ä Hoofdstuk 9.3.3 “Contra-
gewicht monteren” op pagina 317).

Uitrustingswerkzaamheden
Contragewicht monteren/demonteren > Speciaal contragewicht (optie)
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10 Bijlage
10.1 Afkortingenregister

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (voorschriften
bedrijfsvereniging)

Bh Bedrijfsuren

Resp. respectievelijk

EMC Elektromagnetische compatibiliteit

Fa. Firma

FOPS Falling Objects Protective Structure (cabinebeveili-
ging tegen vallende objecten)

FV Flensverbinding

Evt. Eventueel

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

HAB Hefplatform

LED Indicatielampjes

LKW Vrachtwagen

LMB Lastmomentbegrenzing

LpA Continu geluidsdrukniveau

LWA Geluidsniveau

max. maximaal

min. minimaal

Nr. Nummer

MMI Controle-/ afleesinstrument magneetinstallatie

SENCON SENNEBOGEN CONTROL-systeem

StVO Straßenverkehrsordnung (wegenverkeerswet)

TBG Tiefbau-Berufsgenossenschaft (bedrijfsvereniging
mijnbouw)

VBG Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(verbond van industriële bedrijfsverenigingen)

DPF Roetfilter

Bijv. bijvoorbeeld

Bijlage
Afkortingenregister 
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10.2 Klantspecifieke uitvoering en functies
10.2.1 Machinebesturing

Bijlage
Klantspecifieke uitvoering en functies > Machinebesturing
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10.3 Snelkoppelingen

10.4 Garantievoorwaarden

10.5 Camerasysteem

10.6 Bedrijfsstoffenlijst

10.7 Opschriften materiaaloverslagmachine

10.8 Lastmomentbegrenzing (optie)

10.9 Magneetinstallatie (optie)

10.10 Display standverwarming (optie)

Bijlage
Display standverwarming (optie) 
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Voorwoord
Dit beplakkingsschema bevat een overzicht van de veiligheidsrele-
vante aanduidingen en is onderdeel van de handleiding.

Het beplakkingsschema geeft de toestand bij uitlevering door de
firma SENNEBOGEN weer. Bij verandering van de uitrustingstoe-
stand van de machine moet het beplakkingsschema worden
gecontroleerd en eventueel worden aangepast.

Het beplakkingsschema is ingedeeld in het hoofdstuk cabine,
bovenwagen en onderwagen. De overzichtsafbeeldingen geven de
posities op de machine aan. De posities zijn gemarkeerd met posi-
tienummers. Na de overzichtsafbeeldingen volgt in oplopende
positievolgorde een opsomming van de aangebrachte aandui-
dingen.

Dit beplakkingsschema is een maximale uitvoering van de waar-
schuwings- en veiligheidsaanduidingen. Optionele aanduidingen
zijn als zodanig gemarkeerd. Meer informatie over optionele
machine-aanduidingen vindt u in de handleiding.

Reservedelen moeten door de exploitant worden gecontroleerd op
noodzakelijke waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen en daar
eventueel van worden voorzien.

Wanneer de machine het oorspronkelijke land van bestemming
verlaat, dan moeten de waarschuwings- en veiligheidsaandui-
dingen door de exploitant op de nationale voorschriften worden
gecontroleerd en aangepast, aangevuld of vervangen.

GEVAAR!
Niet aanhouden van waarschuwings- en veilig-
heidsaanduidingen kan ernstige of dodelijk licha-
melijk letsel tot gevolg hebben.
– Houd de waarschuwings- en veiligheidsaandui-

dingen aan.
– Verblijf niet in de gevarenzone.

Informatie over dit
beplakkingsschema

Indeling

Optionele aanduiding

Reservedelen

Voorwoord

10.11.2015 818-860 Mobiel 3



Voorwoord
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1 ISO aanduidingen cabine Maxcab
1.1 Overzichtsafbeeldingen cabine Maxcab

10

20304050

60

70

Afb. 1: Cabine-aanduidingen buitenkant

80

90

100

110

120 130
140

150

Afb. 2: Cabine-aanduidingen binnenkant

Cabine buiten

Cabine binnen

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Overzichtsafbeeldingen cabine Maxcab
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160 170 180 190 200

210 220

Afb. 3: Cabine-aanduidingen opstaprooster en beschermrooster

1.2 Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO

10

Markering brandblusser

www.sennebogen.de SE 123456

SE 184069

Aanbrengpositie
algemeen

Opbergplaats brandblusser

Optie Brandblusser

SE 184069

Cabine opstaprooster en
beschermrooster

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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Informatie over de certificering van TOPS conform ISO 12117 en DIN EN 474

ISO 12117 - 2:2008
DIN EN 474 - 5:2013

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH   
Hebbelstrasse 30   D-94315 Straubing

SE 187225

SE 182877

FM 406103

m  CERT.: 80.000 kgMAX

TOPS

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten

Optie 1 TOPS-cabine

Optie 2 EU

SE 187225

20

Waarschuwing voor doorbraak/vallen bij overschrijden van de maximale roosterbelasting per roos-
tersegment conform DIN EN ISO 2867 en ISO 11660-2. Maximale roosterbelasting aanhouden.

SE 186994

max. 1

max. 200 kg
max. 440 lb

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie 1 Opstaprooster cabine

Optie 2 Opstaprooster bovenwagen

SE 186994

30

Bediening door geautoriseerd personeel conform DIN EN 14502

SE 186983

Smije koristiti samo ovlasteno osoblje.

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten deur

Optie EU

SE 186983

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO

10.11.2015 818-860 Mobiel 9



Informatie op in hoogte verstelbare besturing conform DIN EN 14502

E270 - 2014

....1400 kg

....max. 250 kg / 551 lb

....max. 1

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH   
Hebbelstrasse 30   D-94315 Straubing

SE 190322

SE 187237

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten deur

Optie 1 Cabineverstelling E270

Optie 2 EU

SE 187237

40

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie ---

SE 184075

50

Waarschuwing. Een dalende cabine kan beknellingen veroorzaken. Verblijf niet in de gevarenzone.

SE 186588

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten voor

Optie Cabineverstelling

SE 186588

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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60

Markering 24 V-contactdoos

24 V
SE 186587

Aanbrengpositie
algemeen

Op elke 24 V-contactdoos

Optie 24 V-contactdoos

SE 186587

70

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie ---

SE 184075

80

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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Wanneer u de taal van de handleiding niet begrijpt, mag u de machine niet in bedrijf nemen.

SE 186596

) Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie ---

SE 186596

Geluidsniveau dB(A) outdoor-richtlijn LWA

Meetwaarde 85 - 115 dB

LWA

85 dB
SE 186761

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie EU

SE 186761, 186762, 186851 - 186879

90

Instructie. Handrem in opgekrikte toestand losmaken.

SE 186639

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie Mobiele onderwagen

SE 186639

110

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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Sticker machinebesturing

 Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie ---

SE divers

Sticker bedrijfsmodus

 Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie Overslagmachine, telekraan

SE divers

Sticker hijslasttabellen

 Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie Overslagmachine

SE divers

120

Laat de machine nooit onbeheerd achter wanneer de motor draait!

SE 186638

de

 

Lassen Sie die Maschine nie bei

 

laufendem Motor unbeaufsichtigt!

 

hr

 

Stroj tijekom rada motora ne ostavljajte bez nadzora.

 

en

 

Never let the machine unattended, while the engine is 
running!

 

lv

 

Nekada gadijuma neatstajiet bez

 

uzraudzibas mašinu ar ieslegtu motoru!

 

fr

 

Ne jamais laisser la machine sans

 

surveillance lorsque le moteur tourne!

 

lt

 

Niekada nepalikite mašinos su ijungtu

 

varikliu be priežiuros!

 

es

 

¡No deje nunca la máquina sin supervisión

 

cuando el motor esté en marcha!

 

pl

 

Maszyny z pracujacym silnikiem nigdy nie

 

pozostawiac

 

bez nadzoru!

 

pt

 

Nunca deixe a máquina sem vigilância

 

enquanto o motor se encontrar aceso!

 

ro

 

Nu lasati niciodata masina

 

nesupravegheata cu motorul pornit!

 

it

 
Non lasciare incustodita la macchina con

 

il motore acceso!

 
sv 

Maskinen må ikke være uten tilsyn når

 

motoren går!

 
nl

 

Laat de machine nooit onbeheerd achter

 
als de motor draait!

 

sk 
Stroj so spusteným motorom nikdy

 
nenechávajte bez dozoru!

 

ru

 

Категорически запрещается оставлять машину без 
надзора при работающем двигателе!

 

sl 
Stroj mora biti pri delujocem motorju

 

vedno pod nadzorom!

 

bg

 

Никога не оставяйте машината при работещ 
двигател без контрол!

 

cs 
Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru,

 

pokud bezí motor!

 

da

 

Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når

 

motoren kører!

 

hu

 

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet

 

járó motorral!

 

et

 

Ärge kunagi jätke masinat järelvalveta kui

 

mootor töötab!

 

is

 

Skiljið vélina aldrei eftir eftirlitslausa með vélina í 
gangi.

 

fi

 

Älä jätä konetta ilman valvontaa moottorin

 

käydessä!

 

no

 

Maskinen må ikke være uten tilsyn når

 

motoren går!

 

el

 

Μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη το μηχάνημα ενώ 
λειτουργεί ο κινητήρας!

 

tr

 

Motor çalisir durumdayken makineyi

 

kesinlikle terk etmeyin!

 

  

c

c

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie ---

SE 186638

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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Geluidsniveau dB(A) cabine LPA

Meetwaarde 70 - 90 dB

LPA

70 dB
SE 186880

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie 1 EU

Optie 2 Hoge meetwaarde

overige < 70 dB geen sticker

Vanaf 70 dB wordt de sticker in dB-stappen aangebracht

Vanaf 85 dB wordt bovendien de aanduiding "Gehoorbescher-
ming dragen" aangebracht

SE 186880 - 186900

Gehoorbescherming dragen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie vanaf geluidsniveau 85 dB

SE 186818

Markering nooduitgang

SE 186583

Aanbrengpositie
overslagmachine

Cabine binne, achter

Aanbrengpositie
andere

Cabine binnen, rechts

Optie ---

SE 186583

130

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

Waarschuwing voor vallen uit de cabine. Veiligheidsriem omdoen.

SE 186585

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie Veiligheidsriem

SE 186585

Waarschuwing. Elektrische stroom van bovengrondse leidingen kan ernstig en dodelijk letsel ver-
oorzaken. Houd de veiligheidsafstand aan.

SE 193129

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie ---

SE 193129

Waarschuwing. Vallende lasten kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Het is verboden zich
onder zwevende lasten op te houden.

SE 193130

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen

Optie ---

SE 193130

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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140

Markering nooduitgang

SE 186583

Aanbrengpositie
overslagmachine

Cabine binne, achter

Aanbrengpositie
andere

Cabine binnen, rechts

Optie ---

SE 186583

150

Markering nooddaalinrichting

SE 184068

Aanbrengpositie
algemeen

Op de nooddaalhendels

Optie Cabineverstelling

SE 184068

160 170 180 190

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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Waarschuwingsarcering

SE 1
86

73
4

Aanbrengpositie
algemeen

Opstaprooster buitenkanten (machinebegrenzingen), op
beknellingspunten

Optie Opstaprooster

SE 187969

180

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Opstaprooster buitenkanten (machinebegrenzingen)

Optie Opstaprooster

SE 193120

200

Informatie over de certificering van FOPS en het frontbeschermrooster conform ISO 10262 en SAE
J 1356

# 645136 

ISO 10262:1998/
Corr 1:2009

SAE J 1356:2008

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH   
Hebbelstrasse 30   D-94315 Straubing

SE 187224

FOPS

SE 175269

Aanbrengpositie
algemeen

Beschermdak

Optie FOPS en frontbeschermrooster

SE 187224

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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210 220

Markering hijspunt

SE 186792

Aanbrengpositie
algemeen

Op de hijspunten

Optie ---

SE 186792

Waarschuwingsarcering

SE 1
86

73
4

Aanbrengpositie
algemeen

Op beknellingspunten

Optie 1 Cabineverstelling

Optie 2 Mobiele onderwagen met stempels

SE 186734

Overige aanduidingen

ISO aanduidingen cabine Maxcab
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen cabine Maxcab ISO
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2 ISO aanduidingen onderwagen mobiel 818 - 860
2.1 Overzichtsafbeeldingen onderwagen mobiel 818 - 860

390

365

410

400 

360

420

430

370

365

380

340 350310320300330

Afb. 4: Onderwagenaanduidingen mobiel vooraanzicht

Onderwagen mobiel 818-860 I

ISO aanduidingen onderwagen mobiel 818 - 860
Overzichtsafbeeldingen onderwagen mobiel 818 - 860
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490

365

500

365

510

520

470 480450440460

Afb. 5: Onderwagenaanduidingen mobiel achteraanzicht

2.2 Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen onderwagen mobiel
818-860 ISO

300 310 440 450

Onderwagen mobiel 818-860 II

ISO aanduidingen onderwagen mobiel 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen onderwagen mobiel 818-860 ISO
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Markering sjorpunt

SE 186793

Aanbrengpositie
algemeen

Op de sjorpunten

Optie ---

SE 186793

320

Instructie voor het afsmeren van de mobiele onderwagen.

SE 185251

Aanbrengpositie
algemeen

Onderwagen voor

Optie Mobiele onderwagen met smeerpunten

SE 185251

330 340 460 470

Waarschuwing. Uitschuifbare stempel kan ernstige beknellingen vooroorzaken. Houd de veilig-
heidsafstand aan.

SE 187235

Aanbrengpositie
algemeen

Op stempels

Optie Mobiele onderwagen met stempels

SE 187235

ISO aanduidingen onderwagen mobiel 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen onderwagen mobiel 818-860 ISO
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350 360 410 420 480 490 510 520

Waarschuwingsarcering

SE 1
86

73
4

Aanbrengpositie
algemeen

Op beknellingspunten

Optie 1 Cabineverstelling

Optie 2 Mobiele onderwagen met stempels

SE 186734

365

Bedrijfsstof transmissieolie

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Transmissiesmeerpunt onderwagen en bovenwagen

Optie 1 Bovenwagen: dieselmotor

Optie 2 Onderwagen: mobiel en rups

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

370 430

ISO aanduidingen onderwagen mobiel 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen onderwagen mobiel 818-860 ISO
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Richtingspijl onderwagen

Aanbrengpositie
algemeen

Onderwagen

Optie Mobiele onderwagen

SE 139054

380 500

Waarschuwing. Roterende cardanas kan ernstig letsel veroorzaken. Houd de veiligheidsafstand
aan.

SE 186934

Aanbrengpositie
algemeen

Onderwagen cardanas beide zijden

Optie Mobiele onderwagen met cardanas

SE 186934

390

Markering brandblusser

www.sennebogen.de SE 123456

SE 184069

Aanbrengpositie
algemeen

Opbergplaats brandblusser

Optie Brandblusser

SE 184069
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Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

Waarschuwing. Vergrendelende pen kan beknellingen veroorzaken. Niet aanraken.

SE 187230

Aanbrengpositie
algemeen

Onderwagen aanhangerkoppeling

Optie Aanhangerkoppeling

SE 187230

Aanduiding bij optionele aanhangerkoppeling
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3 ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
3.1 Overzichtsafbeeldingen bovenwagen 818-860

600

610 620 630 640 650 660

670

680

690

700710720

605

615

695

Afb. 6: Bovenwagenaanduidingen linksbuiten en boven

730

740 750 760 770 780790800

810 820830840

735

835

Afb. 7: Bovenwagenaanduidingen rechtsbuiten en boven

Bovenwagen buiten I

Bovenwagen buiten II

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
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900 910

Afb. 8: Bovenwagenaanduidingen linksbinnen

950 960

970 980 990

Afb. 9: Bovenwagenaanduidingen rechtsbinnen en boven

Bovenwagen binnen I

Bovenwagen binnen II

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
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3.2 Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen bovenwagen 818-860 ISO

600

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie ---

SE 184075

605

Waarschuwing. Een vallende giektop kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 193836

Aanbrengpositie
algemeen

Op de giektop

Optie ---

SE 193836

610
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Waarschuwingsarcering

SE 1
86

73
4

Aanbrengpositie
algemeen

Op beknellingspunten

Optie 1 Cabineverstelling

Optie 2 Mobiele onderwagen met stempels

SE 186734

615

Waarschuwing. Een dalende cabine kan beknellingen veroorzaken. Verblijf niet in de gevarenzone.

SE 187227

Aanbrengpositie
algemeen

Achter cabine

Optie Cabineverstelling

SE 187227

620

Waarschuwing. Een dalende cabine kan beknellingen veroorzaken. Verblijf niet in de gevarenzone.

SE 186586

Aanbrengpositie
algemeen

Op beknellingspunten tussen cabine en bovenwagen

Optie Cabineverstelling

SE 186586
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630

Waarschuwing. Bij onderhoudswerkzaamheden bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. Schakel vóór
onderhoudswerkzaamheden de motor uit en neem de sleutel uit het contact. Draag een veiligheids-
helm, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en beschermende kleding. Lees de handleiding.

SE 187231

Aanbrengpositie
algemeen

Op onderhoudskleppen

Optie ---

SE 187231

640

Markering nooddaalinrichting

SE 184068

Aanbrengpositie
algemeen

Op de nooddaalhendels

Optie Cabineverstelling

SE 184068

650
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Waarschuwing. Bij onderhoudswerkzaamheden bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. Schakel vóór
onderhoudswerkzaamheden de motor uit en neem de sleutel uit het contact. Draag een veiligheids-
helm, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en beschermende kleding. Lees de handleiding.

SE 187231

Aanbrengpositie
algemeen

Op onderhoudskleppen

Optie ---

SE 187231

660

Waarschuwing voor doorbraak/vallen bij overschrijden van de maximale roosterbelasting per roos-
tersegment conform DIN EN ISO 2867 en ISO 11660-2. Maximale roosterbelasting aanhouden.

SE 186994

max. 1

max. 200 kg
max. 440 lb

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie 1 Opstaprooster cabine

Optie 2 Opstaprooster bovenwagen

SE 186994

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie ---

SE 184075

670
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Waarschuwing voor valgevaar. Niet betreden.

SE 186941

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven

Optie ---

SE 186941

680

Ontvlambare dieselbrandstof - roken verboden

SE 186936

Aanbrengpositie
algemeen

Dieselvulopening

Optie Dieselmotor

SE 186936

690

Gebruik uitsluitend zwavelvrije dieselbrandstof of dieselbrandstof met minder dan 15 mg/kg zwa-
velgehalte.

SE 186976

ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY

S ≤ 15 mg/kg

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven: dieselvulopening

Optie 1 Dieselmotor

Optie 2 Tier IIIb / Tier 4i / Tier 4f

SE 186976
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Ontvlambare dieselbrandstof - roken verboden

SE 186936

Aanbrengpositie
algemeen

Dieselvulopening

Optie Dieselmotor

SE 186936

695

Waarschuwing voor valgevaar. Opvanggordel gebruiken.

SE 186942

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven

Optie Oogbouten

SE 186942

700

Markering hijspunt

SE 186792

Aanbrengpositie
algemeen

Op de hijspunten

Optie ---

SE 186792
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710

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

Bedrijfsstof transmissieolie

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Transmissiesmeerpunt onderwagen en bovenwagen

Optie 1 Bovenwagen: dieselmotor

Optie 2 Onderwagen: mobiel en rups

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

720

Markering hijspunt

SE 186792

Aanbrengpositie
algemeen

Op de hijspunten

Optie ---

SE 186792
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730

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie ---

SE 184075

735

Waarschuwing. Een vallende giektop kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 193836

Aanbrengpositie
algemeen

Op de giektop

Optie ---

SE 193836

740
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Waarschuwing voor doorbraak/vallen bij overschrijden van de maximale roosterbelasting per roos-
tersegment conform DIN EN ISO 2867 en ISO 11660-2. Maximale roosterbelasting aanhouden.

SE 186994

max. 1

max. 200 kg
max. 440 lb

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie 1 Opstaprooster cabine

Optie 2 Opstaprooster bovenwagen

SE 186994

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine buiten, bovenwagen buiten

Optie ---

SE 184075

750

Waarschuwing. Bij onderhoudswerkzaamheden bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. Schakel vóór
onderhoudswerkzaamheden de motor uit en neem de sleutel uit het contact. Draag een veiligheids-
helm, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en beschermende kleding. Lees de handleiding.

SE 187231

Aanbrengpositie
algemeen

Op onderhoudskleppen

Optie ---

SE 187231

760
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Waarschuwing. Bij onderhoudswerkzaamheden bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. Schakel vóór
onderhoudswerkzaamheden de motor uit en neem de sleutel uit het contact. Draag een veiligheids-
helm, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en beschermende kleding. Lees de handleiding.

SE 187231

Aanbrengpositie
algemeen

Op onderhoudskleppen

Optie ---

SE 187231

770

Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 187228

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen buiten, op galerijladder

Optie 1 ---

Optie 2 Bovenwagen met galerij

SE 187228

780

Geen toegang voor onbevoegden

Aanbrengpositie
algemeen

Trap bovenwagen

Optie ---

SE 187875
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Waarschuwing voor valgevaar. Opvanggordel gebruiken en veiligheidsschoenen dragen.

SE 187232

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven

Optie ---

SE 187232

Waarschuwing. Bij onderhoudswerkzaamheden bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. Schakel vóór
onderhoudswerkzaamheden de motor uit en neem de sleutel uit het contact. Draag een veiligheids-
helm, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en beschermende kleding. Lees de handleiding.

SE 187231

Aanbrengpositie
algemeen

Op onderhoudskleppen

Optie ---

SE 187231

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

790
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Waarschuwing voor valgevaar. Niet betreden.

SE 186941

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven

Optie ---

SE 186941

Waarschuwing. Heet oppervlak kan verbrandingen veroorzaken. Houd de veiligheidsafstand aan

SE 186637

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen, boven

Optie ---

SE 186637

800

Waarschuwing voor valgevaar. Niet betreden.

SE 186941

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven

Optie ---

SE 186941

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen bovenwagen 818-860 ISO

10.11.2015818-860 Mobiel38



810

Markering hijspunt

SE 186792

Aanbrengpositie
algemeen

Op de hijspunten

Optie ---

SE 186792

820

Markering hijspunt

SE 186792

Aanbrengpositie
algemeen

Op de hijspunten

Optie ---

SE 186792

830
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Toegang verboden

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven

Optie ---

SE 186980

Waarschuwing. Onder druk staande en/of bijtende vloeistoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

SE 186974

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: aandrijfmotor

Bovenwagen binnen: centrale eenheid hydraulica

Bovenwagen boven: aandrijfmotor

Bovenwagen boven: hydraulische aansluitingen

Optie ---

SE 186974

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

835
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Waarschuwing voor valgevaar. Opvanggordel gebruiken.

SE 186942

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen boven

Optie Oogbouten

SE 186942

840

Waarschuwing. Roterende ventilatorbladen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Houd de veiligheids-
afstand aan.

SE 186992

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen en boven: ventilator

Optie ---

SE 186992

Instructie voor het vullen van het koelsysteem.

SE 171878

Aanbrengpositie
algemeen

Op expansietank

Optie Dieselmotor

SE 186988
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Waarschuwing. Overlopen of overkoken kan ernstig letsel of verbrandingen veroorzaken. Houd de
veiligheidsafstand aan.

SE 194751

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen, bovenwagen boven

Optie ---

SE 194751

Waarschuwing. Onder druk staande en/of bijtende vloeistoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

SE 186974

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: aandrijfmotor

Bovenwagen binnen: centrale eenheid hydraulica

Bovenwagen boven: aandrijfmotor

Bovenwagen boven: hydraulische aansluitingen

Optie ---

SE 186974

Waarschuwing. Heet oppervlak kan verbrandingen veroorzaken. Houd de veiligheidsafstand aan

SE 186637

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen, boven

Optie ---

SE 186637

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072
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900

Markering HydroClean

SE 103004

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: HydroClean

Optie 1 HydroClean

SE 103004

Instructies voor het borgen van de servicedeur tegen onbedoeld dichtslaan.

SE 186986

1. 4.

2. 3.

Aanbrengpositie
algemeen

Binnenzijde servicedeur

Optie ---

SE 186986

Waarschuwing. Onder druk staande en/of bijtende vloeistoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

SE 186974

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: aandrijfmotor

Bovenwagen binnen: centrale eenheid hydraulica

Bovenwagen boven: aandrijfmotor

Bovenwagen boven: hydraulische aansluitingen

Optie ---

SE 186974
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Markering monsternamepunt voor de hydraulische olie

SE 186594

Aanbrengpositie
algemeen

Monsternamepunt voor de hydraulische olie

Optie ---

SE 186594

Waarschuwing. Een dalende cabine kan beknellingen veroorzaken. Verblijf niet in de gevarenzone.

SE 186586

Aanbrengpositie
algemeen

Op beknellingspunten tussen cabine en bovenwagen

Optie Cabineverstelling

SE 186586

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

Waarschuwingsarcering

SE 1
86

73
4

Aanbrengpositie
algemeen

Op beknellingspunten

Optie 1 Cabineverstelling

Optie 2 Mobiele onderwagen met stempels

SE 186734
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Niet met hogedrukreiniger reinigen.

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: centrale eenheid hydraulica

Bovenwagen binnen: schakelkast

Bovenwagen boven: optie generator

Optie 1 ---

Optie 2 Generator

SE 186735

Bedrijfsstof AdBlue  

Dieselemissievloeistof voor US EPA Tier 4 final / EU klasse IV dieselmotoren

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

AdBlue   tank

Optie AdBlue  

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

Bedrijfsstof vet draaikranssmering

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Vetcilinder

Optie ---

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

Bedrijfsstof koudemiddel en koude-olie

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Koudemiddel/-olietank

Optie ---

SE Zie lijst bedrijfsstoffen
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910

Waarschuwing. Explosiegevaar bij oververhitte accu. Open vuur en roken verboden.

SE 187891

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: accu

Optie Dieselmotor

SE 187891

Markering contactzekering 40 A

SE 186982

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: accu

Optie Dieselmotor

SE 186982

Markering accuhoofdschakelaar

SE 187011

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: accu

Optie Dieselmotor

SE 187011
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Waarschuwing. Bijtend accuzuur en lood kunnen ernstig letsel veroorzaken. Houd de veiligheidsaf-
stand aan.

SE 187012

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: accu

Optie Dieselmotor

SE 187012

Waarschuwing. Elektrische spanningen kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Niet aan-
raken.

SE 186737

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: schakelkast

Bovenwagen boven: optie generator

Optie 1 ---

Optie 2 Generator

SE 186737

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

Accuscheidingsschakelaar minimaal 2 minuten na uitschakelen van de dieselmotor ingeschakeld
laten. Lees voor meer informatie de handleidingen.

2 min

STOP

                                           SE 185402

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: accuhoofdschakelaar

Optie Dieselmotor

SE 185402
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Markering 24 V-contactdoos

24 V
SE 186587

Aanbrengpositie
algemeen

Op elke 24 V-contactdoos

Optie 24 V-contactdoos

SE 186587

Niet met hogedrukreiniger reinigen.

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: centrale eenheid hydraulica

Bovenwagen binnen: schakelkast

Bovenwagen boven: optie generator

Optie 1 ---

Optie 2 Generator

SE 186735

Bedrijfsstof vet

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Handmatige vetsmeerpunten

Optie ---

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

950
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Waarschuwing. Roterende ventilatorbladen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Houd de veiligheids-
afstand aan.

SE 186992

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen en boven: ventilator

Optie ---

SE 186992

Markering maximale olievulhoeveelheid

max.
SE 186975

Aanbrengpositie
algemeen

Indicatie peil van de hydrauliekolie

Optie ---

SE 186975

Waarschuwing. Draaiende riemaandrijving kan ernstig letsel veroorzaken. Houd de veiligheidsaf-
stand aan.

SE 186738

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: dieselmotor

Bovenwagen boven: dieselmotor

Optie Dieselmotor

SE 186738

Waarschuwing. Onder druk staande en/of bijtende vloeistoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

SE 186974

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: aandrijfmotor

Bovenwagen binnen: centrale eenheid hydraulica

Bovenwagen boven: aandrijfmotor

Bovenwagen boven: hydraulische aansluitingen

Optie ---

SE 186974
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Waarschuwing. Heet oppervlak kan verbrandingen veroorzaken. Houd de veiligheidsafstand aan

SE 186637

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen, boven

Optie ---

SE 186637

Waarschuwing. Overlopen of overkoken kan ernstig letsel of verbrandingen veroorzaken. Houd de
veiligheidsafstand aan.

SE 194751

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen, bovenwagen boven

Optie ---

SE 194751

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

Markering 24 V-contactdoos

24 V
SE 186587

Aanbrengpositie
algemeen

Op elke 24 V-contactdoos

Optie 24 V-contactdoos

SE 186587

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen bovenwagen 818-860 ISO
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Bedrijfsstof motorolie

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Motorolietank of motoroliepeilstok

Optie Dieselmotor

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

960

Handleiding lezen

Aanbrengpositie
algemeen

Cabine binnen, bovenwagen binnen, onderwagen aanhange-
rkoppeling, overige

Optie 1 ---

Optie 2 Aanhangerkoppeling

SE 184072

Waarschuwing. Heet oppervlak kan verbrandingen veroorzaken. Houd de veiligheidsafstand aan

SE 186637

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen, boven

Optie ---

SE 186637

970

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen bovenwagen 818-860 ISO
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Bedrijfsstof koelmiddel

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Koeltank

Optie ---

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

980

Bedrijfsstof hydraulische olie

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Hydrauliekolietank

Optie ---

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

990

Gebruik uitsluitend motorolie conform de specificatie ACEA E9-08 of API CJ-4.

SE 186977

Engine Oil API CJ-4 only

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: dieselmotor

Optie 1 Dieselmotor

Optie 2 Tier IIIb / Tier IVi / Tier IVf

SE 186977

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen bovenwagen 818-860 ISO
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Waarschuwing. Draaiende riemaandrijving kan ernstig letsel veroorzaken. Houd de veiligheidsaf-
stand aan.

SE 186738

Aanbrengpositie
algemeen

Bovenwagen binnen: dieselmotor

Bovenwagen boven: dieselmotor

Optie Dieselmotor

SE 186738

Bedrijfsstof motorolie

SE 000000

Aanbrengpositie
algemeen

Motorolietank of motoroliepeilstok

Optie Dieselmotor

SE Zie lijst bedrijfsstoffen

Waarschuwingsarcering

SE 1
86

73
4

Aanbrengpositie
algemeen

Opstaprooster buitenkanten (machinebegrenzingen), op
beknellingspunten

Optie Opstaprooster

SE 187969

Waarschuwing. Vallende objecten kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone. Draag een veiligheidshelm.

SE 187229

Aanbrengpositie
algemeen

2x op pyloon

Optie Pyloon

SE 187229

Overige aanduidingen

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen bovenwagen 818-860 ISO
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Waarschuwing. De draaiende machine kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Verblijf niet in de
gevarenzone.

SE 184075

Aanbrengpositie
algemeen

Opstaprooster buitenkanten (machinebegrenzingen)

Optie Opstaprooster

SE 193120

ISO aanduidingen bovenwagen 818 - 860
Waarschuwings- en veiligheidsaanduidingen bovenwagen 818-860 ISO
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1. Onderhoud en service

Vanwege de spreekwoordelijke bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en lange levensduur geven gebruikers 
de voorkeur aan de machines van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Er is echter wel regelmatig onderhoud 
en service nodig, om deze goede eigenschappen in stand te houden, zodat de hoogwaardige SENNEBOGEN-
machines aan de gestelde hoge eisen blijven voldoen. 

De bedienings- en onderhoudshandleidingen bevatten voorschriften voor het onderhoud afhankelijk van 
bedrijfsomstandigheden en gebruiksduur. Dit onderhoud is een wezenlijk onderdeel van een correct gebruik van 
de machine. Wanneer deze voorschriften niet worden aangehouden, kan storing tijdens het gebruik van de 
machine optreden en kunnen de betrouwbaarheid en levensduur verminderen. 

Een zorgvuldige behandeling, naast het voorgeschreven onderhoud, bespaart de gebruiker storingen en 
bedrijfsonderbrekingen. De opleiding en het gedrag van de personen die de machine gebruiken is daarbij van 
doorslaggevend belang. SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH adviseert, deze medewerkers voor hun taken 
voldoende op te leiden en biedt dan ook tegen een bijdrage in de kosten speciale trainingsprogramma’s aan. 
Schade die ontstaat door ontbrekend of gebrekkig onderhoud is uitgesloten van de garantie. 

Onderhoudsonderdelen, slijtageonderdelen en verbruiksmateriaal vallen niet onder de garantie voor de 
machine, voor zover schade vanwege normale slijtage of gebrekkig onderhoud is ontstaan. De in de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding opgegeven onderhoudswerkzaamheden, die niet of niet tijdig, verkeerd of niet door 
geautoriseerde servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH zijn uitgevoerd, kunnen de aanspraak 
op garantie doen komen te vervallen. Schade door verkeerd/geen onderhoud is van de garantie uitgesloten. 

2. Originele reservedelen

Uitsluitend originele SENNEBOGEN-onderdelen zijn voor machines van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH constructief correct ontworpen en na uitvoerige testen en intensieve beproevingen vrijgegeven. 
Alleen originele SENNEBOGEN-onderdelen voldoen exact aan de specificaties van SENNEBOGEN 
Maschinenfabrik GmbH voor wat betreft uitvoering, maten en materialen. 

Het gebruik van onderdelen van derden brengt voor de gebruiker een gemakkelijk te voorkomen risico 
mee. SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH adviseert dringend uitsluitend originele SENNEBOGEN-onderdelen 
te gebruiken. Er wordt bij gebruik van onderdelen van derden geen garantie gegeven voor functioneren, veiligheid 
en betrouwbaarheid van de machines en er wordt ook geen aansprakelijkheid overgenomen voor de daaruit 
ontstane schade. Originele SENNEBOGEN-onderdelen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde servicepartners van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH of bij de reserveonderdelenservice van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH in Straubing (tel.: +49 (9421) 540-277, sc@sennebogen.de). 

De servicedocumentatie is de basis bij aanspraken op de garantie.  
De voorgeschreven onderhoudsintervallen dienen aangehouden te worden en alle inspecties 
moeten door toezending van het formulier "Servicedocumentatie" aan de SENNEBOGEN-
klantenservice worden aangetoond. Bij het niet opvolgen hiervan kan de aanspraak op 
garantie vervallen. 

Er mogen alleen originele SENNEBOGEN-onderdelen gebruikt worden. 
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3. Servicecontracten

Servicecontracten met de geautoriseerde servicepartners bieden voor de gebruikers de grootste zekerheid tot een 
vakkundige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. De servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH kennen de SENNEBOGEN-machines het best. Hun medewerkers zijn opgeleid en beschikken over de 
benodigde originele SENNEBOGEN-onderdelen, de benodigde documentatie en het juiste gereedschap.  

4. Oliediagnose

Een regelmatige oliediagnose geeft de klant en gebruiker regelmatig informatie over de toestand van de machine 
en helpt preventief mogelijke schade te voorkomen of defecte componenten te herkennen. De intervallen zijn in de 
bedienings- en onderhoudshandleiding aangegeven. 

5. Voorwaarden

Voor aanspraak op garantie moet absoluut aan de volgende punten voldaan worden: 

SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GMBH adviseert ten sterkste regelmatig een 
oliediagnose uit te voeren 

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH adviseert een servicecontract af te sluiten met een 
geautoriseerde servicepartner. 

Garantieprogramma's en verlengde garantieperiodes gelden uitsluitend in combinatie met 
een afgesloten service- en onderhoudscontract met een geautoriseerde servicepartner van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

VOORBEELD VAN HET INBEDRIJFNAMECERTIFICAAT 
Wanneer het inbedrijfnamecertificaat binnen 5 werkdagen na de inbedrijfname aan 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH wordt verzonden, dan begint de garantieperiode op het 
moment van inbedrijfname, anders overeenkomstig de wettelijke bepalingen bij de uitlevering af 
fabriek 

INBEDRIJFNAMECERTIFICAAT BIJ UITGEBREIDE GARANTIE  
Het terugzenden van het inbedrijfnamecertificaat is een absolute voorwaarde voor de geldigheid van 
het uitgebreide garantieprogramma. 

INGANGSCONTROLE BIJ DE DEALER BIJ VERTRAAGDE UITLEVERING AAN DE EINDKLANT 
Wanneer de machine niet direct aan de eindklant wordt geleverd, is de ingangscontrole door de 
dealer absoluut noodzakelijk. Het resultaat van de ingangscontrole bij de dealer moet met het 
formulier "Ingangscontrole dealer" aan de servicedienst van de SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH binnen 5 dagen na ontvangst van de machine worden gemeld.  
Wanneer de ingangscontrole door de dealer niet op tijd wordt verzonden, dan begint de garantie op 
de datum van de levering af fabriek. 
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ONDERHOUD EN SERVICE DOOR GEAUTORISEERDE CONTRACTPARTNERS 
Voor het uitvoeren van servicewerkzaamheden in het kader van de beschreven garantie zijn 
uitsluitend de servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH geautoriseerd. 
Werkzaamheden door derden kunnen de garantie doen komen te vervallen! 

AANHOUDEN VAN DE VOORGESCHREVEN ONDERHOUDSINTERVALLEN 
De in de bedienings- en onderhoudshandleiding aangegeven onderhoudsintervallen moeten 
worden aangehouden op aanvraag door de klant worden aangetoond.  

GEBRUIK VAN ORIGINELE RESERVEONDERDELEN 
Er mogen alleen originele SENNEBOGEN-reserveonderdelen worden gebruikt. Op aanvraag 
moeten de betreffende bewijzen door de klant worden geleverd.  

FUNCTIONEREN VAN DE BEDRIJFSURENTELLER 
Het correct functioneren van de bedrijfsurenteller moet te allen tijde worden gegarandeerd. 
Beschadigde bedrijfsurentellers moeten direct aan de SENNEBOGEN-servicepartner worden 
gemeld en vervangen. Bij het niet nakomen hiervan vervalt alle garantie! 

GEBRUIK VAN DE MACHINE VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN 
Bij ondeskundig gebruik van de machine vervalt alle garantie! 

GEBRUIK VAN VRIJGEGEVEN SMEERMIDDELEN 
Een garantie kan voor schade worden afgewezen, wanneer deze is veroorzaakt door gebruik van 
niet expliciet vrijgegeven smeermiddelen. Het is niet mogelijk, alle smeermiddelen te controleren. 
De door SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH vrijgegeven smeermiddelen zijn opgenomen in 
de geldende uitgave van de smeermiddelentabel.  
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6. Uitsluitingen van de garantie

SPECIALE OPLOSSINGEN VOOR DE KLANT 
Door SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH geleverde speciale oplossingen voor afzonderlijke klanten zijn van 
elke uitgebreidere garantie uitgesloten. De standaardgarantie blijft bestaan. 

TRANSPORTSCHADE 
Transportschade dient bij ontvangst direct aan de expediteur te worden gemeld of aan de voor het transport 
verantwoordelijke verzekering. Deze valt niet onder de garantie. 

FOUTEN BIJ DE INBEDRIJFSTELLING 
De servicepartners zijn voor een vakkundige en foutloze inbedrijfstelling het beste adres. Voor een correcte 
inbedrijfstelling is de instantie die met de inbedrijfstelling is belast, verantwoordelijk. SENNEBOGEN 
Maschinenfabrik GmbH is niet verantwoordelijk voor de foutieve montage of verkeerde inbedrijfstelling door de 
besteller (koper) of door derden. 

SCHULD DOOR DERDEN 
Gebreken en fouten waarvoor SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH niet verantwoordelijk is, zijn die welke 
worden veroorzaakt door: 

 verkeerde bediening

 inbouw van reserveonderdelen van vreemde herkomst (geen originele SENNEBOGEN-onderdelen)

 foutieve of onzorgvuldige behandeling en onderhoud

 invloeden van buiten af, zoals chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, waaraan
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH niet schuldig is.

NATUURLIJKE SLIJTAGE 
Slijtage is een natuurlijk proces, geen „gebrek“. 

AFLOOP PERIODE 
De garantieperiode is tot een bepaalde periode beperkt. De garantieperiode eindigt na afloop van de betreffende 
periode vanaf uitlevering c.q. inbedrijfstelling in maanden of bedrijfsuren, welke het eerste plaatsvindt. 

GEBREKEN DIE NIET OP HET AFLEVEROBJECT ZELF ZIJN ONTSTAAN 
De garantie van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH heeft alleen betrekking op de door haar geleverde 
producten en eventueel daaraan optredende gebreken met de beperkingen uit de SENNEBOGEN lever- en 
betalingsvoorwaarden. Verdergaande schade is uitdrukkelijk uitgesloten.   

OPENEN VAN COMPONENTEN 
Geopende of gedemonteerde onderdelen en componenten zijn van garantie uitgesloten omdat in 
gedemonteerde toestand geen schadeanalyse meer mogelijk is. In het bijzonder toeleveranciers van belangrijke 
en dure componenten wijzen garantie in dergelijke gevallen in het algemeen af. 

VERLIES VAN GARANTIEDELEN 
Wanneer tijdens het terugtransport van garantiedelen zendingen verloren gaan, dan ligt de verantwoordelijkheid 
daarvoor bij de verzender. Over een garantie-aanspraak kan alleen worden besloten, wanneer onderdelen 
aanwezig zijn of, in uitzonderingsgevallen na overleg met de SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, duidelijke 
foto's.  

Uitgesloten zijn algemeen alle gevolgkosten met de beperkingen in de SENNEBOGEN 
leverings- en betalingscondities. 
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7. Conservering van opgeslagen machines

Voor zover machines na uitlevering niet direct in bedrijf worden genomen, is het nodig, dat afhankelijk van de 
opslagtijd preventieve maatregelen worden genomen. 

1. Bij langere stilstand van de machine moeten alle cilinders zo ver mogelijk worden ingeschoven.
De chroomlaag bij uitgeschoven cilinders moet tegen corrosie worden beschermd (invetten)

2. De brandstoftank moet volledig worden gevuld om corrosie te voorkomen

3. De accu's moeten worden losgekoppeld en regelmatig (min. 1 x per maand) moet de spanning worden
gecontroleerd. Wanneer de spanning afneemt tot onder 12,4 V, dan moeten de accu's worden opgeladen

4. De motor en de hydraulische installatie moeten draaien tot de normale bedrijfstemperatuur is bereikt
(ca. 1 uur). Beweeg de machine, zodat het onderstel draait (1 x per maand)

5. Alle niveaus van de bedrijfsstoffen moeten regelmatig worden gecontroleerd

6. De cilinders moeten in- en uitgeschoven worden

7. Bij langere opslag moeten samen met de lokale servicedienst van de motorleverancier eventueel nog
extra conserveringsmaatregelen worden genomen

8. Kabels afdekken of ruim invetten

9. Uitlaat beschermen tegen binnendringen van water en vreemde objecten

10. Mobiele machine afsteunen, geen contact van de banden met de grond

11. Cabineruiten beschermen tegen corrosieve invloeden zoals bijv. zand

12. Luchtfilter beschermen/afdekken tegen binnendringen van vreemde objecten

13. De dieselvulopening inwendig conserveren en tegen roest beschermen

14. Controleer de vorstbescherming (-40 °C)

15. Let op de opslagtemperatuur in de winter, vul eventueel af met winter-/arctric-diesel

16. Alle toegangen tot de machine afsluiten

De bovengenoemde conserveringsmaatregelen zijn alleen bedoeld als vrijblijvend uitgangspunt resp checklist 
zonder aanspraak te maken op volledigheid. Schade, die ontstaat door verkeerde opslag of onvoldoende 
conserveringsmaatregelen, zijn van elke garantie uitgesloten 

Let erop bij de inbedrijfstelling, dat alle beschermende maatregelen weer worden weggenomen en conform de 
specificaties van de machine- en motorleverancier een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd. Oliepeilen en niveaus 
moeten worden gecontroleerd. 

8. Afwikkeling garantie

Belast met het afhandelen van gebreken. . . 

. . . is het servicenetwerk van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

De geautoriseerde servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, de SENNEBOGEN klantendienst 
en de dochterondernemingen zijn wereldwijd het eerste adres voor onderhoud, reparatie en levering van originele 
SENNEBOGEN-onderdelen, tijdens en na de garantie. 

Klanten kunnen zich in geval van storing tot de dichtstbijzijnde servicepartner van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH wenden en aan deze het opheffen van de storing opdragen. Voor zover het een garantiesituatie betreft, 
volgt het opheffen van de storing volgens de omvang van het gekozen garantieprogramma. Garantieclaims worden 
door de servicepartner direct met SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH afgehandeld. Verdergaande 
werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
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De adressen van de servicepartners staan in de servicetabel van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH en op 
Internet (http:\\www.sennebogen.de). 

Voor direct contact met SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH staan de volgende adressen ter beschikking: 

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 
Hebbelstraße 30 
D-94315 Straubing 

 Klantenservice
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-274 (secretariaat)
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540- (technische leiding)
(Green Line – 275, Crane Line – 283)
Fax:  +49 (0) 9421 / 540-279
Nooddienst Green Line: 0171 / 624 2515
Nooddienst Crane Line: 0172 / 420 9818

 Verkoop
Green Line:
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-146
Fax:  +49 (0) 9421 / 43 882
E-mail: greenline@sennebogen.de

 Garantie
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-284 /  -476/  -276 /  -290
Fax:  +49 (0) 9421 / 540-279
E-mail: warranty@sennebogen.de

Crane Line:  
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-144   
Fax:  +49 (0) 9421 / 540-340 
E-mail:  cranedivision@sennebogen.de  

 Reserveonderdelen - Center
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-268/ -277
Fax:  +49 (0) 9421 / 40 811
Nooddienst: 0172 / 840 3462
E-mail: sc@sennebogen.de

 Marketing
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-355
Fax:  +49 (0) 9421 / 43 882
E-mail: marketing@sennebogen.de

9. Bijdrage van de klant bij het oplossen van gebreken

Zonder de medewerking van de gebruiker van de machine kunnen gebreken niet verholpen worden. 
De gebruiker is verplicht de servicepartner van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH tijd en gelegenheid te 
geven de gebreken te verhelpen. Wanneer de klant binnen een bepaalde periode na melding 
(max. 3-4 weken, bij veiligheidsrelevante gebreken direct) noch tijd noch gelegenheid geeft tot oplossen, dan komt 
de garantie-aanspraak te vervallen. 

Als de bedrijfsveiligheid in gevaar komt of om buitensporig grote schade te voorkomen kan de klant na schriftelijke 
informatie en toestemming van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH de gebreken op kosten van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH zelf verhelpen of dat door een derde laten doen.  

Zonder de voorgaande toestemming van de fabrikant leidt het uitvoeren van wijzigingen of 
reparatiewerkzaamheden tot het vervallen van de garantie. 
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