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DISCLAIMER

De officiële door de producent gekozen taal is Engels. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van vertalingen in 

andere talen die niet de originele betekenis volgen. De Engelse originele tekst zal altijd prevaleren in geval van taalversies 

van dit document die met elkaar in strijd zijn. Dana is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie van de inhoud van 

dit document. Foto's en illustraties tonen misschien niet het exacte product.

© Copyright 2020 Dana Incorporated

Alle inhoud in dit document is onderhevig aan auteursrecht van Dana en mag niet geheel of gedeeltelijk op geen enkele 

manier gekopieerd worden, digitaal of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE INFORMATIE IS NIET BEDOELD VOOR VERKOOP OF WEDERVERKOOP, EN DEZE MELDING MOET OP ALLE KO-

PIEËN VERMELD WORDEN.
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1   ALGEMENE INFORMATIE

1.1   INLEIDING
Dana Motion Systems srl wil u graag bedanken voor uw keuze voor een van haar producten en heet u graag welkom als klant. 

We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van deze lier zeer bevredigend zal zijn.

De officiële taal die door de fabrikant van het product is gekozen, is Engels. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg 

van vertalingen in andere talen die niet in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke betekenis. In het geval van tegenstrijdige 

taalversies van dit document prevaleert het Engelse origineel. Dana is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie van 

de inhoud. Foto's en illustraties geven mogelijk niet het exacte product weer.

1.2   ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIK VAN INFORMATIE
De instructiehandleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid, bediening en het onderhoud van lieren en bijbehorende 

accessoires Dana Motion Systems Italia srl. Zij is bedoeld voor degenen die deze artikelen gebruiken en onderhouden.

We informeren u dat we niet verantwoordelijk zijn voor enige schade of defecten als gevolg van het niet opvolgen van de han-

dleiding. Operationele fouten en slecht onderhoud kunnen leiden tot storingen, en reparaties noodzakelijk maken.

Technische wijzigingen voorbehouden door Dana Motion Systems Italia srl .
pH.: +39-0522 9281

Fax: +39 0522 928200

Als zich echter tijdens het gebruik of het onderhoud van de lier problemen voordoen, neem dan contact op met onze klanten-

service.

AFTER SALES SERVICES REGGIO EMILIA

Dana Motion System Italia srl

via Luciano Brevini, 1/A

pH.: +39-0522 9281

dana.re@dana.com - www.brevinipowertransmission.com

1.2.1  DE HANDLEIDING LEZEN
Om deze handleiding begrijpelijker te maken, vindt u hieronder een lijst van gebruikte termen en symbolen:

Informatie, zorgvuldig doorlezen

Betekent dat als de voorzorgsmaatregel niet wordt genomen, dit licht tot matig letsel kan veroorzaken.

Betekent dat als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, dit de dood of ernstig letsel kan veroorzaken.

Betekent dat als het gevaar niet wordt vermeden, dit de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

MEDEDELING

LET OP

WAARSCHUWING

GEVAAR
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ALGEMENE INFORMATIE
1.3   VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hieronder vindt u een facsimile van de EG-Verklaring van Overeenstemming.

Alle EG-verklaringen die mogelijk met de lier en de kabel zijn geleverd, moeten bij de documenten van de machine worden be-

waard.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 

 EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

ДЕКЛАРАЦИЯЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА Е ES PROHLÁŠENÍ OSHODĚ OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE VASTAVUSDEKLARATSIOON  EY 
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA EK ATBILSTĪBAS 

DEKLARĀCIJA  ATITIKTIES DEKLARACIJA  DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ CE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNOŚCICE  
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE CE DE CONFORMITATE PREHLÁSENIE O ZHODE IZJAVA O SKLADNOSTI CE DECLARACIÓN CE DE 

CONFORMIDAD EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II lett. A 
In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, Annexe II (A) 

 
По силата на Директива 2006/42/ЕО за машините, Анекс ІІ, буква A ve smyslu směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II, písm. A  I medfør af maskindirektivet 
2006/42/EF, Bilag II stk. A  Vastavalt masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa II punktile A Konedirektiivin 2006/42/EY liitteen II A  Aux termes de la directive machines 2006/42/CE, 

Annexe II let. A  Σύμφωνα με την Οδηγία για τις μηχανές 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II  A  I gcomhréir leis an Treoir um Innealra 2006/42/CE, Iarscríbhinn II (A)  Saskaņā ar mašīnu 
direktīvas 2006/42/EK pielikuma II A prasībām  Pagal Mašinų direktyvos 2006/42/EB II (A) priedą B'konformità mad-Direttiva dwar il-Magni 2006/42/KE, Anness II ittra 

A Overeenkomstig de Machinerichtlijn 2006/42/EG, Bijlage II punt A Zgodnie z treścią Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, Załącznik II lit. A  Ao abrigo da Directiva “Máquinas” 
2006/42/CE, Anexo II letra A  În conformitate cu Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II lit. A V zmysle smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES, príloha II písm. A  V skladu 
z direktivo o strojih 2006/42/ES, priloga II, točka A  Según lo dispuesto por la Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II letra A I enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 

II, bokstav  A Im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A  A 2006/42/EK sz. gépekről szóló irányelv, II. melléklet A pontja értelmében 
 

Il fabbricante 
The Manufacturer 

 
Производителят  výrobce erklærer producenten  deklareerib tootja  mukaisesti valmistaja  Le fabricant  Ο κατασκευαστής  dearbhaíonn an Monaróir  

Ražotājs Gamintojas Il-manifattur  De fabrikant  Producent  O fabricante  Producătorul  Výrobca proizvajalec  El fabricante  försäkrar tillverkaren  Der Hersteller  A gyártó 
 

Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
Via Luciano Brevini 1/A 

42124 Reggio Emilia 
 

dichiara che la macchina 
hereby declares that the machine 

 
декларира, че машината  prohlašuje, že stroj  at maskinen  et masin  vakuuttaa, että kone  déclare que la machine  δηλώνει ότι το μηχάνημα  leis seo, go gcloíonn an 

meaisín  paziņo, ka mašīna šiuo dokumentu pareiškia, kad jiddikjara li l-magna verklaart dat de machine  oświadcza, że maszyna  declara que a máquina  delară că utilajul  
prehlasuje, že zariadenie izjavlja, da je stroj  declara que la máquina  att maskinen  erklärt hiermit, dass die Maschine  kijelenti, hogy az alábbi gép 

 
 

Tipo/Type 
Тип Typ Tüüp  tyyppi  Τύπος  Cineál Tips Tipas Tip  Típus 

Argano/ Winch 
Скрипец  naviják  Løftespil  vintturi  Treuil  Βαρούλκο  Vinča  Lier  
Wciągarka Cabrestante  Troliu  Vitel  Vinsch  Seilwinde  Emelőmű 

Modello/ Model 
Модел  Mudel  malli  Modèle  Μοντέλο  Samhail  Modelis  Mudell  Modelo  Modell 

      
Numero di matricola/ Serial Number 

Регистрационенномер  Výrobníčíslo  Matrikelnummer  Seerianumber  valmistusnumero  
Numéro de série  Αριθμόςσειράς  Sraithuimhir  Sērijasnumurs  Registracijos numeris  Numru tas-

serje  Serienummer  Numer fabryczny  Número de registo  Număr deserie  Katalógové číslo  
Serijska številka  Número de matrícula  Serie-nummer  Artikel-Nr.  Gyártási szám 

      

Tiro al 1° strato/ Line pull first layer 
Подемна сила на І навиване  Tah na 1. vrstvě  Trækkraft på 1. lag  Tõmbejõud  veto 

ensimmäisellä kerroksella  Tension 1° spire  Έλξη στην 1η στρώση  Línetharraingt chéad 
shraith 1. slāņa spriegojums  Tempiamoji apkrova pirmame sluoksnyje  Ġbid fl-ewwel saff  Kracht 
op de eerste laag  Udźwig 1 warstwy liny  Tração no 1º nível  Tracţiune la primul strat  Zaťaženie 

v 1. vrstve  Vlek na 1. sloju  Tiro en la 1ª capa  Dragkraft i första lagret  Zugkraft auf der 1. 
Seillage  Húzás 1 réteggel 

      

Tiro al 1° strato LoP/ Line pull first layer LoP 
Подемна сила на І навиване  Tah na 1. vrstvě  Trækkraft på 1. lag  Tõmbejõud  veto 

ensimmäisellä kerroksella  Tension 1° spire  Έλξη στην 1η στρώση  Línetharraingt chéad 
shraith 1. slāņa spriegojums  Tempiamoji apkrova pirmame sluoksnyje  Ġbid fl-ewwel saff  Kracht 
op de eerste laag  Udźwig 1 warstwy liny  Tração no 1º nível  Tracţiune la primul strat  Zaťaženie 

v 1. vrstve  Vlek na 1. sloju  Tiro en la 1ª capa  Dragkraft i första lagret  Zugkraft auf der 1. 
Seillage  Húzás 1 réteggel 

      

Anno di costruzione/ Year of manufacture 
Година на производство  Rok výroby  Fremstillingsår  Ehitusaasta  valmistusvuosi  Année de 

construction Έτος κατασκευής  Bliain monaraíochta  Ražošanas gads  Pagaminimo metai  Sena 
meta ġiet prodotta  Bouwjaar  Rok produkcji  Ano de construção  Anul fabricaţiei  Rok výroby  

Leto proizvodnje  Tillverkningsår  Baujahr  A gyártás éve 

      

Ordine di vendita/Sales order 
Поръчка за продажба Objednávka Salgsordre Verkaufsauftrag  Εντολή πώλησης  Pedido de 

venta Müügitellimus Myyntimääräys  Ordre de vente Ordú díolachán  Értékesítési 
megrendelés Pardavimo užsakymas Pārdošanas pasūtījums Ordni ta’ bejgħ Verkooporder  

Zamówienie sprzedaży  Ordem de venda  Comandă de vânzare  Predbežná objednávka Prodajni 
nalog  Försäljningsorder 

      

Ordine di Produzione/Work order 
Поръчка за производство  Pracovní příkaz Produktionsordre Fertigungsauftrag  Εντολή 

εργασίας Pedido de Producción  Töökäsk Työmääräys Ordre de production Ordú oibre  
Termelési megrendelés-- Gamybos užsakymas Ražošanas pasūtījums  Ordni ta’ 

xogħol Werkorder  Zamówienie produkcyjne Ordem de trabalho Comandă de producţie Záväzná 
objednávka  Delovni nalog  Arbetsorder 
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è conforme alle disposizioni pertinenti della Direttiva Macchine e 2006/42/CE e che sono state 
utilizzate le seguenti norme di riferimento: 

complies with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC and that the following 
standards have been applied: 

 
съответства на всички приложими разпоредби на Директива 2006/42/ЕО за машините и са използвани следните стандарти: 

 je v souladu s odpovídajícími ustanoveními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES byly použity následující příslušné normy: 
 er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF, og at der ved produktionen er anvendt følgende standarder: 

 vastab masinadirektiivi 2006/42/EÜ sätetele ning et kasutatud on järgmisi viitenorme: 
täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset ja että sen valmistuksessa on noudatettu myös seuraavia normeja: 

 est conforme aux dispositions dont la directive machines 2006/42/CE et que les normes de référence ci-dessous ont été utilisées: 
 πληροί τις διατάξεις που αφορούν την Οδηγία για τις μηχανές 2006/42/ΕΚ και ότι χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω πρότυπα αναφορ: 

 le ceanglais na Treorach um Innealra 2006/42/CE agus gur cuireadh na caighdeáin seo a leanas chun feidhme: 
 atbilst mašīnu Direktīvas 2006/42/EK prasībām un, ka tika ievēroti šādi standarti: 

 atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EB reikalavimus ir kad buvo taikomi šie standartai: 
hi konformi mad-dispożizzjonijiet fir-rigward tad-Direttiva dwar il-Magni 2006/42/KE u li ntużaw l-istandards ta' referenza li ġejjin: 
 Voldoet aan de relevante bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en dat volgende referentienormen werden toegepast: 

 spełnia mające zastosowanie wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/45/WE oraz następujących stosownych norm: 
 se encontra em conformidade com as disposições pertinentes da Directiva “Máquinas” 2006/42/CE  e que foram utilizadas as seguintes normas de     referência: 

 este conform cu dispoziţiile corespunzătoare din Directiva Maşini 2006/42/CE şi că au fost utilizate următoarele norme de referinţă: 
spĺňa podmienky ustanovené smernicou o Strojových zariadeniach 2006/42/ES a vyhovuje nasledujúcim súvisiacim normám: 

 v skladu z ustreznimi zahtevami direktive o strojih 2006/42/CE in da so bili uporabljeni naslednji relevantni standardi: 
 cumple con las disposiciones pertinentes de la Directiva Máquinas 2006/42/CE y que se han utilizado las siguientes normas de referencia: 

 överensstämmer med bestämmelserna i maskindirektivet 2006/42/EG och att följande referensstandarder har använts: 
 den Bestimmungen der oben bezeichneten Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht und dass folgende Bezugsnormen angewandt wurden: 

 megfelel a 2006/42/EK sz. gépekről szóló irányelvnek, és gyártása során az alábbi szabványokat követték: 
 

ISO 4301/1 - ISO 4308/1 - ISO 4309 - ISO 6336 - UNI ISO 281 - FEM 1.001  
EN 14492-2 (§ 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.11, 5.14, 6, 7) – EN13852/1 (§ 5.10) 

 
 

Il fabbricante inoltre dichiara che il fascicolo tecnico della costruzione è costituito e custodito presso 
l’azienda Dana Motion Systems Italia S.r.l.  

The manufacturer also declares that the Technical Construction File is available for inspection at  
Dana Motion Systems Italia S.r.l.  

 
Производителят заявява също така, че техническото досие за изработването на машината е съставено и се съхранява в компанията

Dana  Mo tion  Sys tems I ta l i a  S .r . l .  
 Výrobce dále prohlašuje, že technická dokumentace ke konstrukci stroje byla vytvořena v podniku Dana Motion Systems Italia S.r.l., a je v něm také uložena. 

 Producenten erklærer desuden, at den tekniske dokumentation for konstruktionen er udarbejdet og opbevares hos virksomheden Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
 Lisaks kinnitab tootja, et seadme valmistamise tehnilised dokumendid on koostatud ja neid säilitatakse ettevõttes Dana Motion Systems Italia S.r.l. 

 Lisäksi valmistaja vakuuttaa, että koneen teknisen dokumentaation on laatinut ja sitä säilyttää Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
 Le fabricant déclare en outre que le fascicule technique de la construction est constitué et conservé à l'entreprise Dana Motion Systems Italia S.r.l. 

 Επίσης, ο κατασκευαστής δηλώνει ο τεχνικός φάκελος κατασκευής φυλάσσεται στην εταιρεία Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
. Dearbhaíonn an monaróir freisin gur féidir scrúdú a dhéanamh ar an gComhad Tógála Teicniúil ag Dana Motion Systems Italia S.r.l. 

 Turklāt, ražotājs paziņo, ka ar ražošanu saistītā tehniskā dokumentācija glabājas uzņēmumā Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
 Gamintojas taip pat pareiškia, kad bendrovėje „Dana Motion Systems Italia S.r.l.“ galima gauti ir peržiūrėti techninių dokumentų bylą. 

 Flimkien ma' dan, il-manifattur jiddikjara li l-fajl tekniku tal-kostruzzjoni hu kkostitwit u jinsab għand il-kumpanija Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
 De fabricant verklaart tevens dat het technische dossier van de constructie is opgesteld en wordt bewaard bij het bedrijf Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
 Ponadto, producent oświadcza, że broszura techniczna dotycząca wykonania jest przechowywana w siedzibie zakładu Dana Motion Systems Italia S.r.l. 

 Adicionalmente, o fabricante declara que o dossier técnico de construção foi elaborado e conservado na empresa Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
 De asemenea, producătorul declară că dosarul tehnic al utilajului este în păstrarea companiei Dana Motion Systems Italia S.r.l. 

Výrobca ďalej prehlasuje, že technická dokumentácia o konštrukcii a výrobe zariadenia je uložená vo firme Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
Proizvajalec izjavlja tudi to, da je tehnično dokumentacijo predal v hrambo podjetju Dana Motion Systems Italia S.r.l. 

 Además, el fabricante declara que el fascículo técnico de la construcción ha sido realizado y es conservado en la empresa Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
Tillverkaren försäkrar dessutom att teknisk konstruktionsdokumentation har inlämnats till och förvaras vid företaget Dana Motion Systems Italia S.r.l. 

 Der Hersteller erklärt ferner, dass die technische Dokumentation der Konstruktion beim Unternehmen Dana Motion Systems Italia S.r.l. besteht und verwahrt wird. 
 A gyártó ezen felül kijelenti, hogy a gyártás műszaki dokumentációját a Dana Motion Systems Italia S.r.l. készítette és őrzi. 

 
 
 
 

Dana Motion Systems Italia S.r.l. 
Via Luciano Brevini 1/A 

42124 Reggio Emilia – ITALY 

Head of Engineering 
Alessandro Vighi 

General Manager * 
Matteo Foletti 

 

Reggio Emilia, 2017-04-27 
   

           
 
 
 

* Il legale responsabile/rappresentante  The legal/authorized representative Упълномощен/представител zákonná odpovědná osoba/zástupce Den 
tegningsberettigede/repræsentant Seadusjärgne/Seaduslik esindaja  Laillinen edustaja/vastuuhenkilö Le fondé de pouvoirs/représentant Ο νομικός υπεύθυνος//εκπρόσ An t-

ionadaí dlíthiúil/údaraithe  Pilnvarotais pārstāvis/pārstāvis Teisinis / įgaliotasis atstovas Ir-rappreżentant legali/rappreżentant  De wettelijk 
aansprakelijke/vertegenwoordiger Upoważniony przedstawiciel /prawny O responsável/representante legal Responsabil legal/reprezentant Zákonný 

zástupca/reprezentant Pravni zastopnik/predstavnik El responsable/representante legal  Ansvarig /representant  Der gesetzlich Haftende/Rechtsvertreter  Felelő Felelős 
vezető/képviselő 
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ALGEMENE INFORMATIE
1.4   DOEL VAN DE INSTRUCTIEHANDLEIDING
Deze handleiding is een integraal onderdeel van de machine en heeft tot doel alle informatie te verschaffen die nodig is voor het 

volgende:

• het personeel bewust maken van de problemen met betrekking tot de veiligheid; 

• de machine zowel verpakt als uitgepakt onder veilige omstandigheden hanteren; 

• juiste installatie van de machine; 

• een grondige kennis verkrijgen van de werking en de limieten; 

• het juiste gebruik van de machine onder veilige omstandigheden; 

• het correct en veilig uitvoeren van productiewijzigingen en onderhoudswerkzaamheden; 

• het ontmantelen van de machine onder veilige omstandigheden en in overeenstemming met de geldende normen inzake de 

bescherming van het milieu en de gezondheid van werknemers.

De instructies, tekeningen en literatuur in deze handleiding moeten worden beschouwd als vertrouwelijke technische informatie 

die eigendom is van Dana Motion Systems Italia srl. Zij mogen op geen enkele wijze geheel noch gedeeltelijk worden gere-

produceerd.

Als er wijzigingen in dit document worden aangebracht door Dana Motion Systems Italia srl , is de klant ervoor verantwoor-

delijk dat alleen de bijgewerkte versie van de handleiding beschikbaar is.

1.5   DE INSTRUCTIEHANDLEIDING BEWAREN
Deze handleiding moet gedurende de gehele levensduur van de machine zorgvuldig worden bewaard voor toekomstige raa-

dpleging, ook als zij wordt doorverkocht. 

De handleiding blijft langer in goede staat als deze voorzichtig, met schone handen wordt gehanteerd en niet op vuile opperv-

lakken wordt gelegd. Bewaar de handleiding op een plaats waar ze beschermd is tegen vocht en hitte. 

Verwijder of wijzig geen enkel onderdeel van de handleiding, en scheur niets uit. 

Op schriftelijk verzoek van de klant kan Dana Motion Systems Italia srl verdere exemplaren van de handleiding leveren.

1.6   METHODE VOOR BIJWERKING VAN DE INSTRUCTIEHANDLEIDING IN HET GEVAL 
VAN WIJZIGINGEN AAN DE MACHINE
Dana Motion Systems Italia srl is ontheven van elke aansprakelijkheid in het geval van drukfouten in deze handleiding. Deze 

handleiding is geldig vanaf de datum van de factuur met betrekking tot het product dat in de handleiding wordt beschreven. 

Het revisieniveau van de handleiding staat erop vermeld. In het geval van verdere herzieningen van deze handleiding verbindt 

Dana Motion Systems Italia srl zich ertoe de handleiding bij te werken en de nieuwe revisie-index van de handleiding te ver-

melden, wat betreft delen die betrekking hebben op normen en reserveonderdelen. De fabrikant aanvaardt geen enkele directe 

of indirecte aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de handleiding met een revisie-index die niet overeenkomt met het se-

rienummer van de machine, de factuurdatum en de datum van herziening van de handleiding.

1.7   DE HANDLEIDING RAADPLEGEN
Deze handleiding is verdeeld in hoofdstukken en genummerde paragrafen om het raadplegen te vergemakkelijken.

Elke pagina bevat:

• Logo van de fabrikant;

• Nummer en titel van het hoofdstuk;

• Tekst van het document;

• Pictogrammen;

• Paginanummer.

Als u twijfelt over de juiste interpretatie van de instructies, neem dan contact op met de fabrikant voor de noodzakelijke verdu-

idelijkingen.

Raadpleeg de beschrijvende index om snel de behandelde onderwerpen te kunnen opzoeken.

In overeenstemming met de geldende normen moeten personen die verantwoordelijk zijn voor het bedrijf en degene die 

verantwoordelijk is voor het gebruik van de machine de inhoud van dit document zorgvuldig lezen en ervoor zorgen dat het 

operationele en onderhoudspersoneel de delen die hen aangaan, doorleest. De tijd die nodig is om dit te doen is de moeite 

waard, omdat u in staat zult zijn om het systeem correct en veilig te laten werken.

MEDEDELING
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ALGEMENE INFORMATIE
1.8   PICTOGRAMMEN MET BETREKKING TOT HET KWALIFICATIENIVEAU VAN DE OPE-
RATOR

1.9   PICTOGRAMMEN VAN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID

Pictogram Kwalificatie Beschrijving

Bediener van de 

machine

Bediener zonder specifieke vaardigheden, die alleen eenvoudige taken kan uitvoeren, d.w.z. het 

systeem met zijn bedieningselementen kan bedienen.

Bestuurder van hef- 

en transportapparatu-

ur

De bestuurder die is opgeleid voor het besturen en gebruiken van materiaal en het heffen en 

transporteren van machines (de instructies van de fabrikant hiervan moeten nauwgezet worden 

opgevolgd) in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in het land van de gebruiker van 

de machine.

Onderhoudsmonteur

Gekwalificeerde monteur die in staat is de machine onder normale omstandigheden te laten werken; 

de machine te laten werken met uitgeschakelde afschermingen met een dodemansschakelaar; 

afstellingen, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan mechanische componenten uit te voeren.

Monteur van de fabri-

kant

Gekwalificeerde technicus van de fabrikant die ingewikkelde werkzaamheden uitvoert in bepaalde 

situaties, zoals overeengekomen met de gebruiker. Gespecialiseerde technici op mechanisch en/of 

elektrisch en/of softwaregebied zijn beschikbaar naar behoefte.

Installateur Ontwerptechnicus die de eisen van de machine, de bijbehorende circuits en de voorschriften kent.

Pictogram Beschrijving

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u met een activiteit begint.

Draag altijd beschermende handschoenen:

dit symbool betekent dat operators beschermende handschoenen moeten dragen voor elektrische/thermische isolatie.

Draag altijd schoenen ter voorkoming van ongevallen:

dit symbool betekent dat de operator veiligheidsschoenen moet dragen.

Draag altijd een helm ter voorkoming van ongevallen:

dit symbool betekent dat de operator een veiligheidshelm moet dragen.

Draag altijd een bril ter voorkoming van ongevallen:

dit symbool betekent dat de operator een veiligheidsbril moet dragen.

Draag altijd een gehoorbescherming:

dit symbool betekent dat de operator een koptelefoon moet dragen.
11Dana IncorporatedIMM-0008NL - Hoisting and recovery winches



ALGEMENE INFORMATIE
1.10   PICTOGRAMMEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID

1.11   VERBODSPICTOGRAMMEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID

Pictogram Beschrijving

Gevaar voor beknelling van handen/armen en benen/voeten:

dit symbool instrueert operators om bijzondere aandacht te besteden aan mechanische onderdelen die bij onverwachte 

bewegingen of onvoorzichtige manoeuvres van de operator zelf kunnen leiden tot beknelling van handen/armen en benen/

voeten.

Pas op voor hangende lasten:

dit symbool waarschuwt operators voor het gevaren door hangende lasten, die kunnen ontstaan wanneer delen van de 

machine worden gehesen.

Gevaar door bewegende vorkheftrucks:

dit symbool waarschuwt operators voor gevaar door vorkheftrucks die in de buurt van de machine bewegen.

Let op snijgevaar.

Aandacht voor het wegspringen van objecten en het uitstoten van vloeistoffen onder druk en bij hoge temperatuur.

Pictogram Beschrijving

Het is verboden de machine te naderen met losse kleding. Werknemers mogen geen losse kleding, kettingen of andere losse 

sieraden dragen rond apparatuur waar verstrikkingsgevaar bestaat. Lang haar moet naar achteren worden samengebonden 

om het veilig buiten gevaar te houden.
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ALGEMENE INFORMATIE
1.12   ALGEMENE INFORMATIE

Deze handleiding bevat informatie over opslag, transport, installatie, gebruik, toezicht, onderhoud en demontage van de besch-

reven machine. 

Deze handleiding is een integraal onderdeel van de machine en moet gedurende de gehele levensduur van de machine worden 

bewaard voor toekomstige raadpleging. Als uw exemplaar van de handleiding onleesbaar wordt, vraagt u de fabrikant schrifte-

lijk om een nieuw exemplaar op het volgende adres:

• Dana Motion System Italia srl

• via Luciano Brevini 1/A

• 42124 Reggio Emilia

• pH.: +39-0522 9281

Deze handleiding is bedoeld om de gebruikers van onze hijslieren alle noodzakelijke informatie te geven om de lieren op de 

juiste manier te installeren, bedienen, onderhouden, instellen, reinigen en ontmantelen, in overeenstemming met de veiligheid-

slimieten die zijn vastgesteld door de geldende normen.

De BWE-BWP-lieren zijn ontworpen om lasten en personeel te hijsen.

Deze handleiding geeft de stand van zaken weer op het moment dat de machine werd geleverd en kan niet als ontoereikend 

worden beschouwd als er latere wijzigingen zijn doorgevoerd door opgedane ervaring. De fabrikant behoudt zich het recht voor 

zijn producten en handleidingen bij te werken zonder de gebruikers van eerder geleverde machines op de hoogte te stellen van 

deze wijzigingen. Het verstrekken van informatie over updates van de machine en de handleiding moet worden beschouwd als 

een vorm van beleefdheid.

Bij de afdeling Customer Assistance kunt u schriftelijk alle informatie vragen omtrent upgrades die op de machine worden toe-

gepast.

1.12.1  ALGEMENE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MACHINE
Deze handleiding is geschreven om de gebruiker vertrouwd te maken met de machine en bevat instructies voor de onderhoud-

swerkzaamheden die van fundamenteel belang zijn voor de juiste prestaties van de machine.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat er werkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd, omdat deze alle infor-

matie bevat die nodig is om de machine correct te gebruiken en ongevallen te voorkomen.

De frequentie van de inspectie- en onderhoudsprocedures die in de handleiding worden voorgeschreven, is altijd bedoeld als 

het minimum dat nodig is om de efficiëntie, veiligheid en lange levensduur van de machine te garanderen onder normale bedri-

jfsomstandigheden; in ieder geval moet er constant toezicht zijn om in geval van storingen onmiddellijk actie te ondernemen.

Al het routinematige onderhoud, de controles en de smering moeten worden uitgevoerd door getraind en gekwalificeerd per-

soneel, met de machine gestopt en de (elektrische en andere) voedingen losgekoppeld.

Voordat er werkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd, moeten de getrainde operators en technici de instructies in 

deze handleiding (en bijgevoegde documenten) zorgvuldig lezen, en deze opvolgen tijdens het uitvoeren van de verschillende 

werkzaamheden. Als u twijfelt over de interpretatie van deze instructies, neem dan contact op met ons TECHNISCHE 

SERVICECENTRUM voor de nodige uitleg.

MEDEDELING
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ALGEMENE INFORMATIE
1.12.2  ALGEMENE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Lees de instructies in deze handleiding en volg de aanbevelingen op voordat u de machine start.

Bij het ontwerpen van deze machine heeft de fabrikant alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat zij, voor zover mogelijk, 
INTRINSIEK VEILIG is.

De machine is uitgerust met alle afschermingen en veiligheidssystemen die noodzakelijk worden geacht. De fabrikant heeft ook 
voldoende informatie verstrekt om het veilig en correct gebruik van de machine mogelijk te maken.

Voor dit doel wordt in elk hoofdstuk, en waar nodig, de volgende informatie gegeven voor elke INTERACTIE TUSSEN MENS en 
MACHINE:

• Minimaal kwalificatieniveau van de operator 

• Aantal benodigde operators 

• Status van de machine 

• Restrisico's 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen, verplicht of aanbevolen 

• Menselijke betrouwbaarheid 

• Beperkingen/verplichtingen met betrekking tot redelijkerwijs voorspelbaar onjuist gedrag

De gebruiker kan de door de fabrikant verstrekte informatie integreren met aanvullende bedieningsinstructies die niet in strijd 
mogen zijn met de gegeven aanwijzingen, om bij te dragen aan het veilige gebruik van de machine.

Er moet bijvoorbeeld speciale aandacht worden besteed aan de kleding die tijdens het gebruik van de machine wordt gedragen:

• Draag nooit losse kledingstukken die vast kunnen blijven zitten in delen van de machine; 

• Draag nooit stropdassen of andere losse kledingstukken; 

• Draag nooit grote ringen die ertoe kunnen leiden dat uw handen vast blijven zitten in bewegende delen van de machine.

Indien nodig zullen verdere aanbevelingen worden gegeven in de handleiding over preventieve maatregelen die de gebruiker 
moet nemen, persoonlijke beschermingsmiddelen, informatie die bedoeld is om menselijke fouten te voorkomen en beperkin-
gen aangaande redelijkerwijs voorspelbare verboden werkpraktijken.

De volgende aanbevelingen moeten nauwgezet worden opgevolgd:

• Het is absoluut verboden om de machine in de automatische modus te laten draaien terwijl de vaste en/of mobiele 
afschermingen zijn verwijderd.

• Het is ten strengste verboden de op de machine geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen uit te schakelen.

• Het is verboden om handelingen uit te voeren terwijl er veiligheidsvoorzieningen zijn gedeactiveerd.

• Wijzig geen enkel onderdeel van de machine, om welke reden dan ook. In het geval van storingen als gevolg van het niet in 
acht nemen van het bovenstaande, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. Eventuele 
wijzigingen dienen bij voorkeur rechtstreeks door de fabrikant te worden aangebracht.

De machines moeten worden gepositioneerd zoals bepaald in de inkooporder; zie de door de fabrikant verstrekte lay-outs; ge-
beurt dat niet, dan wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

1.12.3  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE 
MACHINES
Deze instructies vallen binnen de standaardwerkmethoden die operators in acht moeten nemen ten opzichte van de machine. 

Daarom is de fabrikant er bij het ontwerp en de bouw van uitgegaan dat ze bekend zijn bij het personeel.

• Laat niet-geautoriseerd personeel niet aan het systeem werken. 

• PROBEER DE MACHINE NIET OP TE STARTEN ALS DEZE DEFECT IS. 

• Controleer voordat u het systeem gebruikt of alle gevaarlijke situaties op de juiste manier zijn geëlimineerd. 

• Zorg ervoor dat alle afschermingen en beveiligingssystemen op hun plaats zitten en dat alle veiligheidsvoorzieningen 
aanwezig en in goede staat zijn. 

• Controleer of er zich geen vreemde voorwerpen in het bedieningsgebied bevinden. 

• Wanneer er een risico bestaat dat men door wegspringende of vallende onderdelen, zowel vaste als in andere vorm, wordt 
geraakt, moeten indien nodig helmen en handschoenen worden gedragen. 

• Draag persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer dit wordt voorgeschreven.

De verstrekte instructies moeten nauwgezet worden opgevolgd.

De gebruiker moet de verantwoordelijke personen informeren en instrueren, zodat deze instructies kunnen worden 
doorgegeven aan iedereen die aan de machine werkt.

MEDEDELING
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2   GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID
• Bij levering zijn de producten vrij van materiaal- en fabricagefouten en voldoen ze aan de overeengekomen technische 

specificaties.

• De garantieperiode bedraagt (i) 12 maanden of 2000 bedrijfsuren (wat zich eerder voordoet) voor Spicer® Driveline 

Products, of (ii) 12 maanden voor alle andere producten. De garantieperiode gaat in elk geval in vanaf de datum van de 

factuur van de klant aan de eindgebruiker of dealer, op voorwaarde dat de garantieperiode in ieder geval afloopt na uiterlijk 

18 maanden vanaf de datum van de factuur van Dana aan de klant. In geval van defecten zal Dana (i) indien de reparatie 

door de klant wordt uitgevoerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dana, de kosten van reserveonderdelen 

vergoeden volgens de officiële onderdelenlijst van Dana, inclusief de toegepaste korting, en binnen de limiet van de 

aankoopprijs van het betreffende product, of (ii) het product gratis repareren op eigen terrein of in een geautoriseerd 

servicecentrum, op voorwaarde dat de klant het defecte product, op eigen kosten, naar de door Dana naar eigen 

goeddunken gekozen reparatielocatie zal sturen. Voor de afhandeling van garantieclaims worden de standaard 

garantievoorwaarden van Dana gevolgd, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, die op verzoek beschikbaar zijn door contact op 

te nemen met dana_oh_product_service_support@dana.com. Alle verdere aanspraken en rechtsmiddelen met betrekking 

tot gebreken van producten, ongeacht hun aard, bedrag of rechtsgrond, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij in 

geval van grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag door Dana. Behalve zoals hierin vermeld, gelden er geen verklaringen 

of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de producten.

• De garantie dekt geen (a) producten of onderdelen daarvan die niet rechtstreeks bij Dana zijn gekocht; (b) producten die 

vóór de goedkeuring van de productie zijn geleverd; of (c) producten die (i) onderhoud en/of reparaties hebben ondergaan 

die niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de officiële servicehandleiding van Dana die op verzoek verkrijgbaar is door 

contact op te nemen met dana_oh_product_service_support@dana.com, (ii) opslag- of transportcondities die niet in 

overeenstemming zijn met de vereisten van Dana. Op verzoek kunt u contact opnemen met 

dana_oh_product_service_support@dana.com, (iii) niet-professionele installatie van de producten of van toebehoren, (iv) 

schade veroorzaakt door normale slijtage, (v) schade veroorzaakt tijdens hermontage of installatie, (vi) gebruik van het 

product of de toepassing die niet in overeenstemming is met de overeengekomen toepassingsvereisten of overeengekomen 

productspecificaties en/of (vii) het gebruik van onderdelen, smeermiddelen of hulpproducten die niet door Dana zijn 

goedgekeurd.

• Voor zover wettelijk toegestaan, zal geen van beide partijen onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk zijn jegens 

de andere partij, hetzij in contract, onrechtmatige daad of restitutie, hetzij in geval van schending van wettelijke 

verplichtingen of onjuiste voorstelling van zaken, of anderszins, voor winstderving, verlies van goodwill, verlies van omzet, 

verlies van zakelijke kansen, verlies van verwachte besparingen, speciaal, indirecte of gevolgschade geleden door de 

wederpartij die voortvloeit uit of verband houdt met de contractuele relatie tussen de partijen. Niets in dit document beperkt 

of sluit de aansprakelijkheid van een van beide partijen uit voor overlijden of persoonlijk letsel, of voor schade die voortvloeit 

uit grove nalatigheid, opzettelijke schending of opzettelijk wangedrag.

2.1   BEPERKINGEN VAN DE REPRODUCTIE EN AUTEURSRECHT
Alle rechten zijn voorbehouden aan Dana Motion Systems Italia srl .
De structuur en inhoud van deze handleiding mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Dana Motion Systems Italia srl . Opslag op welke drager dan ook (magnetisch, magnetisch-

optisch, optisch, microfilm, fotokopie, enz.) is eveneens niet toegestaan.

2.2   VERSIES VAN DEZE HANDLEIDING
Deze handleiding is onderhevig aan herziening na wijzigingen in de toepassing en bediening.

2.2.1  DATUM EN INDEX VAN DE VERSIE VAN DE HANDLEIDING
De aanduidingen en de datum van deze versie van de handleiding worden op de laatste pagina van de omslag gepubliceerd.

2.2.2  VERSIETRACERING VAN MODELLEN

Bestandsnaam Rev. Datum Beschrijving

IMM-0008NL_Rev.00 BWE BWP 00 12/10/2020 Document uitgegeven
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GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID
2.3   AANVRAAG ASSISTENTIE
Alle verzoeken om hulp van de technische serviceafdeling moeten naar de volgende adressen worden gestuurd:

• Dana Motion Systems Italia srl 

• Via L. Brevini 1/A,

• 42124 Reggio Emilia - Italy

• Tel.: +39-0522 9281

• Fax: +39-0522 928300

• e-mail: dana.re@dana.com - www.brevinipowertransmission.com

Vermeld:

– Type machine, serienummer, jaar van installatie

– Geconstateerde storingen

– Exact adres van de fabriek waarin de machine is geïnstalleerd

2.4   BESTELLING VAN RESERVEONDERDELEN
Bestellingen van reserveonderdelen moeten schriftelijk (per fax of e-mail) worden ingediend op het volgende adres:

• Dana Motion Systems Italia srl

• Via L. Brevini 1/A,

• 42124 Reggio Emilia - Italy

• Tel.: +39-0522 9281

• Fax: +39-0522 928300

• e-mail: dana.re@dana.com - www.brevinipowertransmission.com

Om een snelle en nauwkeurige identificatie van reserveonderdelen mogelijk te maken, dient u uw bestelling altijd te completeren 

met de volgende informatie:

– Serienummer van het apparaat

– Beschrijving/naam van het onderdeel

– Artikelnummer

– Benodigde hoeveelheid

Verder is het van essentieel belang om, als de order van kracht is, de gevraagde leveringsdatum, het adres waarnaar de onder-

delen moeten worden verzonden, het factuuradres en eventuele verzendinstructies aan te geven. Geef de naam, telefoon- en 

faxnummers en het e-mailadres op van degene die verantwoordelijk is voor de bevoorrading van reserveonderdelen.

Na ontvangst van de bestelling verstuurt Dana Motion Systems Italia srl een orderbevestiging met de prijzen, de datum van 

levering en de leveringsvoorwaarden.
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3   BESCHRIJVING VAN DE MACHINE

3.1   TOEGESTAAN GEBRUIK
De lier uit de BWE-BWP-serie is ontworpen en gebouwd voor het hijsen van lasten en goederen en het heffen van personeel.

Het heffen van personeel is een configuratie van de machine. 

De machine moet worden gebruikt door personen die zijn opgeleid met betrekking tot de kenmerken ervan en die bekend zijn 

met de inhoud van deze handleiding.

De machine is halfautomatisch, omdat er tijdens de werkcyclus wel een operator aanwezig moet zijn.

3.2   REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN MISBRUIK
Het volgende kan onder het kopje “redelijkerwijs te verwachten misbruik” van de hijslieren vallen:

• al die handelingen die verder gaan dan de kenmerken die zijn gedefinieerd op de typeplaat van de lier;

• het gebruik van de lieren voor het heffen voor doelen die niet zijn vermeld in de regels voor een correcte bediening;

• het gebruik van de lieren voor het hijsen in aanwezigheid van obstakels die de normale werkzaamheden kunnen verstoren;

• het gebruik van de lier zonder de installatie van alle veiligheidsvoorzieningen die zijn vermeld in productrichtlijnen en -

normen;

• de installatie van een ongeschikte kabel

3.3   VERBODEN GEBRUIK
De machine mag niet gedeeltelijk of volledig worden gebruikt:

• zonder de afschermingen en/of met uitgeschakelde, defecte of ontbrekende veiligheidsvoorzieningen;

• tenzij zij correct is geïnstalleerd;

• onder gevaarlijke omstandigheden of wanneer zij defect is;

• voor het optillen van personeel wanneer de machineconfiguratie uitsluitend bedoeld is voor het hijsen van lasten en 

goederen;

• op een onjuiste manier of door niet-getraind personeel;

• voor gebruik dat niet voldoet aan de specifieke norm;

• in geval van defecten in de voeding;

• als het onderhoud slecht of niet met de juiste regelmaat is uitgevoerd;

• tenzij de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen;

• tenzij operators voldoende zijn getraind en geïnformeerd over de veiligheid op het werk;

• na niet-geautoriseerde wijzigingen;

• voor hijswerkzaamheden boven pijpleidingen en leidingen, in het geval dat de vernietiging van deze leidingen en leidingen 

als gevolg van de val van een lading kan leiden tot het ontsnappen van gas of brandbare vloeistoffen;

• voor het hijsen, laten zakken en verschuiven van hete gesmolten massa's of andere soortgelijke gevaarlijke voorwerpen;

• met materiaal en/of gereedschappen die afwijken van de voor normaal gebruik van de machine aangegeven voorwerpen;

• bij een omgevingstemperatuur lager dan –20°C of hoger dan +40°C;

• in omgevingen waar de relatieve vochtigheid lager dan 10% of hoger dan 50% is;

• onder water of half onder water of wanneer de lading wordt ondergedompeld of half onder water wordt gebracht;

• in explosieve of potentieel explosieve omgevingen en in gebieden waar brandgevaar bestaat;

• met synthetisch of vezeltouw;

• tenzij alle instructies worden opgevolgd.
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.4   HOOFDONDERDELEN
De lier bestaat voornamelijk uit:

1 - Rem en LoP-rem (voor het hijsen van personen)

2 - Trommel 

3 - Tandwielkast 

4 - Hydraulische motor

5 - Overcenterklep

6 - Frames 

7 - Bevestigingsbalken

8 - Typeplaat

Rem
Veiligheidsvoorzieningen die verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van de lading door een tegengesteld koppel te leveren 

wanneer de motor wordt aangedreven; de rem werkt op de ingang van de lier.

Trommel
Deel van de lier dat de kabel opwikkelt. Aanbevolen wordt een gegroefde trommel om het haspelen soepel te laten verlopen en 

met meer dan twee lagen kabel. De flenzen van de trommel vormen de grenzen ervan en hun buitendiameter is om veiligheids-

redenen vergroot.

Tandwielkast
Deel van de lier dat het koppel vermenigvuldigt dat door de motor wordt geleverd, om het koppel te verkrijgen dat nodig is om 

de lading aan te drijven.

Hydraulische motor
Het deel dat het koppel levert om de lading aan te drijven met olie onder druk.

Overcenterklep
Een pilot-bekrachtigde ontlastklep met een integrale "free flow"-controle die tot taak heeft ongecontroleerde beweging van de 

last te voorkomen.

Frames
De constructies die de trommel en de andere lieronderdelen ondersteunen.

Bevestigingsbalken
De constructies die de frames bij elkaar houden en de lier verbinden met de structuur van de klant.

Typeplaat
De plaat met alle informatie die nodig is om de lier te identificeren.

1

2

3

7

5
8

6

4

 OPMERKING:
Onderdelen 1, 4, 5, 6, 7 zijn mogelijk niet aanwezig in de geleverde specifieke configuratie. Als deze onderdelen niet 
aanwezig zijn, moeten ze door de installateur worden geïntegreerd om aan alle minimale normvereisten te voldoen.
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.5   TYPEPLAAT
De identificatiegegevens van de machine staan op de typeplaat die aan de machine is bevestigd.

1 - Serienummer

2 - Item

3 - Beschrijving

4 - streepjescode

5 - Bouwjaar

6 - Kabeldiameter [mm]

7 - Minimale breekbelasting van kabel (MBL) [kN] m.b.t. de 

bovenste laag

8 - Mechanismegroep volgens F.E.M.

9 - Info

10 - Vermogen [kW]

11 - Spanning [V]

12 - Aantal polen [Hz]

13 - Gewicht [kg]

14 - Piekdruk [bar]

15 - Oliestroom [l/min]

16 - Max.trekkracht lijn eerste laag Vracht [kg]

17 - Max. trekkracht lijn bovenste laag Vracht [kg]

18 - Max. trekkracht lijn eerste laag LoP [kg]

19 - Max. trekkracht lijn bovenste laag LoP [kg]

20 - Eerste en bovenste laag

21 - Kabelsnelheid eerste laag [m/min]

22 - Kabelsnelheid bovenste laag [m/min]

23 - Adres van de fabrikant

15

14

7

6

20

16 17 21 22 18 19 8 13

12

11109423312

5

De informatie op het plaatje mag om geen enkele reden worden gewijzigd.

Raadpleeg het serienummer van het systeem telkens wanneer u contact opneemt met de fabrikant voor informatie of 

reserveonderdelen.

LET OP

MEDEDELING
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6   SPECIFICATIES

3.6.1  MACHINESPECIFICATIES
De lier kan worden gebruikt voor het hijsen van lasten of goederen (vracht) en voor het heffen van personeel. Het configuratie 

voor het heffen van personeel verschilt van die voor het hijsen van vracht omdat het hefvermogen lager is en de machine extra 

veiligheidsvoorzieningen nodig heeft.

Voor alle maten zijn er gegroefde trommels beschikbaar die zijn gemaakt voor het speciale groefprofiel, die de prestaties van 

het haspelen en de levensduur van de kabel verbeteren. Voor maten tot 7 ton is ook een lange trommelversie verkrijgbaar.

Er is een breed scala aan accessoires verkrijgbaar om de veiligheid en de bediening van alle lierfuncties te verbeteren.

Voor alle maten zijn aandrukrollen, hydraulische of elektrische eindschakelaars als veiligheidsindicator van de laatste wikkelin-

gen, elektrische of hydraulische draaischakelaar als indicator voor de minimale en maximale kabelcapaciteit, snelheidssensor 

voor een betere controle over het haspelen en andere lierbedieningen beschikbaar. 

Voor alle maten is de LoP-versie (Lifting of Personnel) beschikbaar vanwege een secundaire rem die rechtstreeks is aangesloten 

op de trommel en de veiligheid en controle in alle werkomstandigheden garandeert.

De lieren zijn ontworpen om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor grote internationale organisaties die deze toepassingen 

regelen. De lieren van de serie BWE-BWP zijn geschikt voor de omgevingstemperatuur tussen:

-20°C tot +40°C.

Vraag Dana Motion Systems Italia srl om meer informatie over eventuele afwijkingen van de informatie in deze handleiding.

3.6.2  AFMETINGEN
De machine wordt geleverd met de afmetingen volgens de BWE-BWP-catalogus. Raadpleeg voor de werkelijke afmetingen de 

desbetreffende maattekening.

3.6.3  MOTORSPECIFICATIE
Raadpleeg voor de motorspecificatie de maattekening van de specifieke machine of de catalogus van de lier.

3.6.4  POSITIONERING OP DE UITEINDELIJKE CONSTRUCTIE
Raadpleeg de afmetingen van de specifieke machine of de catalogus van de lier voor de specificaties met betrekking tot de 

bevestiging van de lier aan de constructie.

3.6.5  HYDRAULISCHE EN ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Raadpleeg voor de gegevens van de hydraulische en elektrische aansluitingen de maattekening of de catalogus van de lier.

3.6.6  KABEL
De machine kan worden geleverd met een kabel die al is geassembleerd of nog geassembleerd of moet worden. Als de kabel 

niet is voorzien van een kabel , kiest de installateur de juiste kabel op basis van het type lier en de te heffen lasten.

Voor de specificaties van de kabel raadpleegt u het CE-certificaat van de enkele kabel die bij de machine wordt geleverd.

3.6.7  SLUITING EN HAAK
De lier kan worden geleverd met haak en sluiting, afhankelijk van de behoeften van de klant.

Als de machine is gecertificeerd door een derde partij (bijvoorbeeld in maritieme omgeving), wordt de maximale belasting 

geïdentificeerd door het desbetreffende certificaat.

MEDEDELING
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8  OPTIES
De machine kan zowel voor het heffen van vracht als van personeel worden geleverd met de volgende opties:

1 - Aandrukrol

2 - Eindschakelaar minimale kabelcapaciteit:

2.a Elektrische microschakelaar

2.b Hydraulische microschakelaar

3 - Toonwiel (naderingssensor voor het detecteren van de op-/afwikkelsnelheid)

4 - Roterende elektrische eindschakelaar min./max. (min./max. kabelcapaciteit) 

5 - Roterende hydraulische eindschakelaar min./max. (min./max. kabelcapaciteit)

6 - Encoder (positie en snelheid) 

7 - Koppelsensor 

8 - Kabel

9 - Sluiting en haak

3

4
6 5

9

8 2b

2a
2

1

7
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
De optionele onderdelen worden op aanvraag geleverd en maken het mogelijk om veiligheidsfuncties voor de lier te creëren. 

De gebruiker moet vervolgens de systemen monteren op de veiligheidscircuits van de machine waar de lier wordt gebruikt.

De machine moet door de installateur worden geïntegreerd met geschikte veiligheidscircuits volgens de van toepassing zijnde 

technische normen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet de lier zijn uitgerust met een lastregelingssysteem 

voor werklasten van ten minste 1000 kg of een kantelmoment van ten minste 40.000 N·m.

De machine moet zijn uitgerust met een regelsysteem voor de minimale en maximale capaciteit van de kabel.

Heffen van personen

Voor het hijsen van personen wordt de lier geleverd met een maximale capaciteit hiervoor. De gebruiker moet het aantal 

personen vaststellen dat de machine kan heffen. Over het algemeen is het gewicht van elke persoon vastgesteld op 80 kg (dit 

geldt voor de Europese EN-normen).

De installateur moet veiligheidsgerelateerde systemen integreren als deze niet met de lier worden meegeleverd. Alle 

noodzakelijke controles moeten worden geïmplementeerd om te waarborgen dat overbelasting en de minimum- en 

maximumcapaciteit worden beheerst, plus de andere functies die door de productnormen worden vereist.

Het op de typeplaat aangegeven maximale hefvermogen mag niet overschreden worden.

MEDEDELING

LET OP

LET OP

LET OP

GEVAAR

GEVAAR
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8.1  AANDRUKROL

De aandrukrol is ontworpen om te voorkomen dat een slappe kabel van de trommel losraakt en zelf afwikkelt. Hij zorgt ervoor 

dat de kabel niet buiten de trommelflenzen komt en op de juiste manier wordt opgewikkeld op de trommel; gebruik ervan wordt 

ten zeerste aanbevolen als er meer dan één kabellaag op de trommel gewikkeld is.

Als de rol niet meegeleverd is, moet de installateur de aandrukrol installeren om te voorkomen dat de kabel van de trommel 

af loopt.

LET OP
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8.2  CONTROLE VAN DE MINIMALE KABELCAPACITEIT

Deze veiligheidsvoorziening is ontworpen om te voorkomen dat de kabel volledig van de trommel wordt afgewikkeld: er moeten 

altijd minimaal 3 (drie) wikkelingen op de trommel blijven. Eindschakelaars zijn verplicht voor heftoepassingen, maar worden 

alleen aangebracht op verzoek: als ze niet zijn geleverd, moet de installateur ervoor te zorgen.

Het systeem bestaat uit een hefboom met een rol die door een veerbelast mechanisme in contact wordt gehouden met de trom-

mel en de kabel. Wanneer de ondergrens is bereikt, wordt de microschakelaar door de hefboom ingedrukt en geactiveerd. Dit 

resulteert in een signaal om de machine veilig en onmiddellijk te stoppen.

Dit apparaat kan worden geleverd met een elektrische of hydraulische microschakelaar en in beide gevallen wordt het klikme-

chanisme vóór levering ingesteld door DANA, terwijl de rol de trommel raakt. De installateur controleert de juiste instelling tel-

kens wanneer onderhoud nodig is, of bij de eerste installatie.

De elektromagnetische microschakelaar heeft één normaal geopend NO + één normaal gesloten NC snap action-contactblok. 

Het NC-circuit moet worden gebruikt voor veiligheidscircuits en het elektrische signaal dat afkomstig is van de microschakelaar 

moet door de installateur op de juiste wijze worden gebruikt om de machine veilig te stoppen.

De hydraulische microschakelaar (1) is een normaal gesloten klep die een druksignaal, afkomstig van de motor, toestaat om de 

rem te openen en de klep over het midden te besturen tijdens het heffen en neerlaten.

Wanneer de kabel de laatste toegestane wikkelingen heeft bereikt, wordt de microschakelaar geactiveerd en wordt het circuit 

geopend, zodat het druksignaal wordt gestopt en tegelijkertijd de in de rem en in het over centerpilotsignaal resterende druk 

wordt omgeleid naar de tank (waardoor dit signaal daalt naar nul). Hieronder een voorgesteld hydraulisch schema als referentie.
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
 OPMERKING:
Bijgesloten artikelen zijn geen onderdeel van de levering.

Er moeten altijd minimaal drie (3) wikkelingen op de trommel blijven, anders kan de kabel breken en de last vallen. De 

installateur moet zorgen voor een veiligheidsvoorziening om deze bediening te garanderen, indien deze nog niet aanwezig is 

op de machine.

1

GEVAAR
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8.3  TOONWIEL EN NADERINGSSENSOR

Een roestvrijstalen naderingssensor wordt gebruikt om de draaisnelheid van de trommel af te lezen, zodat de gebruiker infor-

matie krijgt over de snelheid van de kabelwikkeling.

Kenmerken: Bijzonderheden:

Voedingsspanning 10..30 V DC

Reststroom 0,1 mA voor open toestand

Schakelfrequentie 300 Hz

Spanningsval 2 V in gesloten toestand

Stroomverbruik 10 mA bij nullast

Aansluitingen 4-polige mannelijke M12-connector
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8.4  ROTERENDE ELEKTRISCHE EINDSCHAKELAAR MIN./MAX. (MIN./MAX. KABELCAPACITEIT)

Dit toestel is ontworpen om ervoor te zorgen dat altijd het minimale aantal wikkelingen op de trommel aanwezig is om veili-

gheidsredenen, om te voorkomen dat de kabel breekt en de last valt.

Roterende schakelaars zorgen er ook voor dat de maximale kabelcapaciteit van de trommel niet wordt overschreden. 

Om veiligheidsredenen is er ook een speciale versie van dit accessoire beschikbaar: haalbare betrouwbaarheid van het elektri-

sche eindschakelaarsysteem: SIL1.

Eindschakelaars zijn verplicht voor heftoepassingen, maar worden alleen aangebracht op verzoek; als ze niet zijn geleverd, mo-

eten ze door de installateur worden gemonteerd.

 OPMERKING:
De twee nokmechanismen zijn NIET vooraf ingesteld door DANA, de installateur zal de juiste instelling uitvoeren bij de 
eerste installatie van de kabel en wanneer onderhoud nodig is.

Kenmerken: Bijzonderheden:

Gebruikscategorie AC 15 /250 Vac / 3 A

Nominale thermische stroom 10 A.

Nominale isolatiespanning 300Vac

Aansluitingen Schroefklemmen met optilbare draadklemmen

Er moeten altijd minimaal drie (3) wikkelingen op de trommel blijven, anders kan de kabel breken en de last vallen. De 

installateur moet zorgen voor een veiligheidsvoorziening om deze bediening te garanderen, indien deze nog niet aanwezig is 

op de machine.

GEVAAR
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8.5  ROTERENDE HYDRAULISCHE EINDSCHAKELAAR MIN./MAX. (MIN./MAX. KABELCAPACI-

TEIT)

Dit toestel is ontworpen om ervoor te zorgen dat altijd het minimale aantal wikkelingen op de trommel aanwezig is om veili-

gheidsredenen, om te voorkomen dat de kabel breekt en de last valt.

Roterende schakelaars zorgen er ook voor dat de maximale kabelcapaciteit van de trommel niet wordt overschreden.

De twee nokmechanismen zijn NIET vooraf ingesteld door DANA, de installateur zal de juiste instelling uitvoeren bij de eerste 

kabelinstallatie en wanneer onderhoud nodig is.

De roterende hydraulische eindschakelaar voorziet de installateur van twee verschillende druksignalen (P1 en P2 of P1' en P2') 

die in het volledige hydraulische circuit van de machine moeten worden geïntegreerd om de machine veilig te stoppen wanneer 

de minimale of maximale kabelcapaciteit is bereikt.

Kenmerken: Bijzonderheden:

Max. debiet 5 l/min.

Max. druk 350 bar

Aansluitingen G1/4

Two cams
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
Hieronder ziet u een voorgesteld schema:

1 - Roterende hydraulische eindschakelaar min./max.

2 - Logische kleppen

De verhouding tussen ringwiel en pignon verschilt per maat, specifieke informatie vindt u op de maattekening en in de speciale 

instructie- en onderhoudshandleiding.

 OPMERKING:
Bijgesloten artikelen zijn geen onderdeel van de levering.

Er moeten altijd minimaal drie (3) wikkelingen op de trommel blijven, anders kan de kabel breken en de last vallen. De 

installateur moet zorgen voor een veiligheidsvoorziening om deze bediening te garanderen, indien deze nog niet aanwezig is 

op de machine.

2

1

GEVAAR
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8.6  ENCODER (POSITIE EN SNELHEID)

De encoder leest de snelheid en de draairichting van de trommel en geeft informatie over de snelheid en lengte van de kabel 

die op- of afgewikkeld wordt. Door een absolute encoder te gebruiken is het ook mogelijk om informatie te verzamelen over de 

lengte van de kabel die nog op de trommel zit of afgewikkeld is. Teven kan er een roterende toerentalsensor zijn gemonteerd 

op de hydraulische motor van Dana Motion Systems Italia srl te hebben.

Waarde van de encoder op de flens van de liertrommel:

De sensor wordt geleverd met een M12-connector met de volgende penbezetting:

1 - 0 V voedingsspanning

2 - +V-voedingsspanning

3 - Analoge uitgang

4 - DATA GELDIGE uitgang

5 - Ingang inleren

De verhouding tussen ringwiel en pignon verschilt per maat, specifieke informatie vindt u op de maattekening.

Kenmerken: Bijzonderheden:

Signaal 4..20mA

Voedingsspanning 8..30V DC

1 2

34
5
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
Encoderwaarde op de motor:

De sensor wordt geleverd met een DEUTSCH-connector van 3 meter met de volgende penbezetting:

1 - +V voedingsspanning

2 - Uit-snelheid

3 - Uit-richting

4 - -V voedingsspanning

Kenmerken: Bijzonderheden:

Voedingsspanning 4.5..16V DC

Frequentiebereik 0 + 20kHz
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.8.7  KOPPELSENSOR

De koppelsensor is een systeem dat is ontwikkeld door DANA. Het meet het reactiekoppel (uitgangskoppel plus ingangskoppel) 

dat afkomstig is van de last die wordt geheven en transformeert dit in twee signalen van 4..20mA die kunnen worden gebruikt 

om te voorkomen dat de lier lasten heft die het maximum overschrijden of hem aan abnormale belastingen blootstelt. Deze si-

gnalen moeten worden beheerd door de installateur in de algemene veiligheidskast van de machine, zoals in onderstaande gra-

fiek. Een lastbegrenzer is verplicht voor heftoepassingen en moet worden aangebracht door de installateur; de koppelsensor 

wordt alleen op verzoek gemonteerd. 

De sensor wordt geleverd met 150 mm kabel met een mannelijke M12-connector aan het einde, met de volgende penbezetting:

1 - +V voedingsspanning

2 - -V voedingsspanning

3 - Uitgang 1

4 - Uitgang 2

Andere bezettingen zijn mogelijk op aanvraag en worden weergegeven op een bijbehorende maattekening.

Uitgang 1 en uitgang 2 hebben dezelfde waarde en kunnen worden gebruikt voor redundantie.

Beide uitgangen geven een waarde aan die evenredig is aan het koppel, volgens de onderstaande grafiek.

13

2

4

Kenmerken: Bijzonderheden:

Maximale voeding 9-33 Vdc

Uitgang 1

Uitgang 2

4..20 mA:

4 mA bij 0% nominaal belastingskoppel

17,33 mA bij 100% nominaal belastingskoppel

20 mA bij 120% nominaal belastingskoppel

Isolatie >5 G?
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
De waarden hebben betrekking op de toestand met de kabel in het midden van de eerste laag op de trommel.

Het nominale draaimoment is het koppel dat wordt gebruikt voor het ontwerp van elke machinegrootte. De installateur moet de 

cataloguswaarden of de bijbehorende maattekening raadplegen. Neem voor andere waarden en voor lieren met een algemene 

overbrengingsverhouding lager dan 10 contact op met Dana Motion System Italia S.r.l.

Het systeem is beschermd tegen:

• omkering polariteit (zonder tijdslimiet)

• uitgang kortgesloten (naar massa of naar voeding)
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
3.6.9  GELUID IN DE LUCHT
Volgens 2006/42/EG is het uitgestraalde geluidsniveau 88 dB(A), gemeten door de fabrikant. Deze is grotendeels afhankelijk 

van de plaats waar de lier is geïnstalleerd, dus de uiteindelijke installateur moet het uiteindelijke geluidsniveau evalueren en, 

afhankelijk van de toepassing, het juiste gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) voorschrijven.

Raadpleeg voor lieren bijlage K van EN14492-2.

3.6.10  TRILLINGEN
De machine veroorzaakt geen trillingen die de gezondheid van operators in gevaar brengen of die machines in de buurt storen.

3.6.11  ELEKTROMAGNETISCH VELD
De gedetecteerde elektromagnetische velden vallen binnen de norm.

De koppelsensor voldoet aan EN 6100-6-2 en EN6100-6-3; andere elektrische componenten zijn ontworpen volgens de vereiste 

normen en worden niet beïnvloed door elektromagnetische velden.

Een verhoogd geluid kan duiden op een storing van de machine. Stop in deze situatie de machine en voer de noodzakelijke 

controles uit.

Wanneer de machine in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt, moeten PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) worden 

gedragen in overeenstemming met de risico's in de werkomgeving (veiligheidsmanager).

Verhoogde trillingen kunnen duiden op foutieve werking van de machine. Stop in deze situatie de machine onmiddellijk en 

voer de noodzakelijke controles uit.

LET OP

LET OP

LET OP
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4   VEILIGHEIDSREGELS

4.1   HEFFEN VAN PERSONEEL (LOP)
Als de machine uitgerust is met de secundaire rem, is zij geschikt voor het heffen van personeel. Deze configuratie wordt dui-
delijk vermeld in de machinebeschrijving (LP aanwezig) en de bijbehorende veilige werklast worden uitgedrukt op de typeplaat 
in de betreffende kolommen.

De bediening bij het heffen van personeel (LoP) is een lierconfiguratie en moet door de installateur worden beheerd met de juiste 
bedieningselementen en overbelastingsbeheersystemen die afhankelijk zijn van het gewenste type toepassing.

De betrouwbaarheid van het besturingssysteem is afhankelijk van de technische norm die van toepassing is.

De machine voor het heffen van personeel is gedimensioneerd voor een maximaal hefvermogen dat kleiner is dan het hefver-
mogen van het hijsen van goederen en lasten (vracht): de installateur moet het maximumaantal personen identificeren dat kan 
worden opgetild op basis van de maximale capaciteit van de machine die op de typeplaat is aangegeven. Het maximum aantal 
mensen zal ook worden berekend met het oog op de shuttle waarmee ze worden vervoerd.

De machine wordt geleverd zonder beschermkappen.

De uiteindelijke fabrikant van het samenstel is verantwoordelijk voor het leveren en installeren van alle vaste en beweegbare 
afschermingen om ongelukken op gevaarlijke plaatsen te voorkomen, behalve de in Restrisico's p. 86 vermelde 
beschermkappen: bijvoorbeeld het uitgangsgebied van de kabeltrommel.

De uiteindelijke fabrikant van het samenstel is verantwoordelijk voor het correct installeren van alle andere benodigde 
onderdelen (kabelblok, contragewicht en haak). Deze onderdelen moeten in overeenstemming zijn met de maximale 
trekkracht op de heflijn van de machine.

Deze gebieden moeten worden gemarkeerd door middel van veiligheidslabels die gemakkelijk te begrijpen zijn.

De machine moet door de installateur worden geïntegreerd met geschikte veiligheidscircuits volgens de van toepassing zijnde 
technische normen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet de lier zijn uitgerust met een lastregelingssysteem 
voor een werklast van ten minste 1000 kg of een kantelmoment van ten minste 40.000 N·m.

De machine moet zijn uitgerust met een regelsysteem voor de minimale en maximale capaciteit van de kabel, een redundantie 
van dit regelsysteem wordt geadviseerd.

Heffen van personen

In het geval van het heffen van personen geldt een maximale hefcapaciteit voor de lier. De gebruiker moet het aantal personen 
vaststellen dat de machine kan heffen. Over het algemeen is het gewicht van elke persoon vastgesteld op 80 kg (dit geldt voor 
de Europese EN-normen).

De installateur moet veiligheidsgerelateerde systemen integreren als deze niet met de lier worden meegeleverd. Alle 
noodzakelijke controles moeten worden geïmplementeerd om te waarborgen dat overbelasting en de minimum- en 
maximumcapaciteit worden beheerst, plus de andere functies die door de productnormen worden vereist.

Het op de typeplaat aangegeven maximale hefvermogen mag niet overschreden worden.

LET OP

MEDEDELING

LET OP

LET OP

LET OP

GEVAAR

GEVAAR
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VEILIGHEIDSREGELS
4.2   PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

Als het om bedrijfs- of onderhoudsredenen noodzakelijk is om handmatig aan het systeem te werken, moeten operators de 

noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, te weten:

Pictogram Beschrijving

Veiligheidshandschoenen tegen hitte en mechanische risico's

Antislip veiligheidsschoenen

Helm

Veiligheidsbril

Oorbeschermers
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VEILIGHEIDSREGELS
4.3   RESTRISICO

4.3.1  ONVERWACHTE / ONBEDOELDE START VAN DE MACHINE
Het relevante risico wordt vermeden door de operator te instrueren omtrent de procedures die in dit geval moeten worden ge-

volgd:

• in het geval van onderhoudswerkzaamheden moet u de verantwoordelijke persoon informeren om onbedoeld starten van 

de machine te voorkomen

4.3.2  GEVAAR VAN VERSTRIKT RAKEN EN BEKNELLING

4.3.3  GEVAAR DOOR VALLENDE VOORWERPEN WEGENS MENSELIJKE FOUTEN

4.3.4  EXTREME TEMPERATUUR

In het gebied van de kabelopwikkeling bestaat het gevaar voor verstrikt raken en beknelling.

Nader dit gebied nooit tijdens werkzaamheden.

Draag geen losse kleding.

De aandrukrol kan beknellingsgevaar veroorzaken tijdens de montage-/onderhoudsfasen van de kabel.

Zorg ervoor dat u de voeding van de machine hebt losgekoppeld voordat u aan de aandrukrol gaat werken.

Risico op meegesleept worden tijdens de aanpassingsfasen van de sensoren.

Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer naar de machine hebt losgekoppeld voordat u aan een sensor gaat werken.

GEVAAR

Gevaar door vallende voorwerpen als gevolg van onverwacht loslaten van de last in een instabiele situatie van de last zelf.

Houd een veilige afstand van minstens 10 meter aan.

Gevaar voor vasthaken aan stevig geplante voorwerpen (zoals leuningen …) of van personen die zich in de werkzone 

ophouden.

Houd een veiligheidsafstand van minstens 10 meter aan.

Ga niet onder de last staan tijdens het heffen/dalen ervan.

Houd een veiligheidsafstand van ten minste 10 meter aan.

Let tijdens de onderhoudsfasen op de metalen onderdelen die nog heet zijn en kunnen verbranden.

Wacht tot de machine is afgekoeld voordat u erop gaat werken. De temperatuur moet lager zijn dan 30°C. 

Gebruik PBM (handschoenen en veiligheidsbril).

GEVAAR

WAARSCHUWING
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VEILIGHEIDSREGELS
4.3.5  NOODGEVAL

De installateur moet een noodstopfunctie van categorie 0 installeren en het hydraulische hoofdcircuit rechtstreeks onderbreken 

om de correcte werking van alle veiligheidsvoorzieningen te garanderen zoals voorgeschreven in EN14492-2, § 5.11.6.1.

De operator van de lier moeten worden geïnstrueerd over de locatie van de noodstop(s).

In geval van een stroomstoring moet een lier voor het heffen van personeel met een secundaire voedingsbron kunnen worden 

neergelaten: de installateur of eindgebruiker is verantwoordelijk voor een secundair voedingssysteem dat de lier kan laten za-

kken in geval van een storing in de hoofdvoeding.

De noodstop(s) mogen alleen worden gebruikt in noodsituaties.

De werking van de noodstop(s) moet regelmatig worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING
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VEILIGHEIDSREGELS
4.4   GEVARENZONES
Gevarenzones in de complete machine worden op de volgende afbeelding aangegeven.

1 - Verstrikking en verbrijzeling

2 - Zeer hoge temperatuur

3 - Roterende elementen 

4 - Wrijving tussen kabel, trommel en accessoires

Conformiteit
Het systeem voldoet aan de volgende specificaties:

• EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3

4.5   WERKSTATION

Het laad- en losgebied van de last moet als mogelijk gevarengebied worden beschouwd.

Tijdens alle werkzaamheden moet passende verlichting worden gegarandeerd volgens het juiste gebruik (zie EN12464-1 en 2).

Het werkgebied waar de machine is geïnstalleerd moet een goede bescherming tegen elektrische schokken of bliksem bieden 

om de volledige integriteit van de machine te behouden en alle veiligheidsomstandigheden te respecteren.

3

2

1

WAARSCHUWING
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5   TRANSPORT EN BEHANDELING

Lieren worden per stuk verpakt en verscheept in kratten of op pallets.

Om een veilig gebruik van de machine te garanderen, wordt ervan uitgegaan dat de lezer kennis heeft van de inhoud van para-

graaf Algemene informatie p. 7 voordat dit hoofdstuk wordt gelezen. 

Specifieke instructies voor het veilig omgaan met de machine tijdens onderhoud worden ook in de volgende paragrafen besch-

reven. 

In dit hoofdstuk worden de procedures beschreven die moeten worden gevolgd voor het heffen, verplaatsen en hanteren van 

de machine, om zowel de machine als het betrokken personeel te beschermen.

5.1   VERPAKKING VAN DE MACHINE
De verpakkingsmethoden worden met de klant gedefinieerd in relatie tot de afstand en het gekozen transportmiddel. 

Het gewicht en de afmetingen van de verpakking staan vermeld in de transportdocumenten of op de verpakking zelf.

Controleer bij aankomst van de lieren of de geleverde artikelen overeenkomen met de artikelen die in de inkooporder staan ver-

meld en of de verpakking en inhoud tijdens het transport niet zijn beschadigd.

Afhankelijk van de afspraken met de gebruiker kan de machine in een houten kist, een houten krat (kooi) met karton of op een 

pallet worden verpakt.

Om ervoor te zorgen dat tijdens het transport geen enkel onderdeel in de verpakking op enigerlei wijze beschadigd kan raken, 

zijn de mobiele onderdelen met behulp van bevestigingen vastgezet en zijn de meest kwetsbare onderdelen extra beschermd.

Voor transportdoeleinden zijn de meest blootgestelde onderdelen van het systeem mogelijk beschermd door middel van wa-

terbestendige materialen of op een houten pallet geplaatst en er met banden of banden aan bevestigd om één stevige eenheid 

te verkrijgen.

Stapelen is toegestaan tot 2 verpakkingen of maximaal 1 ton van het gestapelde item.

Alle verplaatsings- en hijswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende veiligheids- en 

ongevalpreventievoorschriften.

WAARSCHUWING
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.2   OPSLAG
De machine moet worden opgeslagen:

• In een binnenomgeving, droog en stofvrij;

• in omgevingen waar de omgevingstemperatuur tussen -5°C en +30°C ligt;

• in omgevingen die zijn beschermd tegen zonlicht;

• in omgevingen waar er geen mechanische trillingen zijn;

• in omgevingen die droog en beschermd zijn tegen weersinvloeden, zonder enige condensatie;

• op een niet-ondergedompelde of semi-ondergedompelde plaats;

• in een niet-explosieve of potentieel explosieve omgeving en in gebieden waar brandgevaar bestaat.

Controleer bij een opslag van meer dan 2 maanden regelmatig de algemene omstandigheden van alle onderdelen en van de 

verpakking.

Elke afwijking van de bovengenoemde specificaties vereist specifieke schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Elke wijziging die niet is goedgekeurd door de fabrikant, die de functies van de machine verandert en daardoor de risico's 

wijzigt en/of extra risico's genereert, zal worden uitgevoerd voor de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon/het 

bedrijf dat die wijziging aanbrengt.

Mochten deze wijzigingen worden aangebracht zonder toestemming van de fabrikant, dan wordt elke garantie en de 

Verklaring van Overeenstemming die door de fabrikant is afgegeven conform Machinerichtlijn 2006/42/EG ongeldig.

LET OP
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.3   HET HIJSEN EN HANTEREN VAN DE VERPAKTE MACHINE

Dit personeel moet niet alleen volledig bekend zijn met de algemene veiligheidsvoorschriften die in elk land van kracht zijn, maar 

ook met de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de machine die in deze handleiding worden vermeld.

De gebruikte hijsinrichting moet een capaciteit hebben die geschikt is voor het totale gewicht van het collo, dat erop staat aan-
gegeven.

Het collo moet worden behandeld in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

• Geen plotselinge bewegingen. 

• Behalve bij het stoppen en starten mag er geen abrupte acceleratie of deceleratie zijn. 

• Stop voordat u van richting verandert (als een kraan of bovenloopkraan wordt gebruikt). 

• Houd het collo zo ver mogelijk uit de buurt van obstakels en zo dicht mogelijk bij de grond wanneer het wordt opgetild. 

• De veiligste route moet worden gekozen voordat de machine wordt opgetild. 

• Laat nooit iemand onder hangende lasten passeren of eronder verblijven. 

• De verplaatsingssnelheid moet worden beoordeeld op basis van de traagheidskrachten die worden ontwikkeld door de 
start- en stopbewegingen, omdat deze krachten extra trekkracht op de kettingen of kabels veroorzaken en de last doen 
slingeren. Deze snelheid is niet alleen afhankelijk van het gewicht van de machine, maar ook van het type kraan of 
vorkheftruck, de afmetingen en weerstand van de hijsstrop en de aanwezigheid van obstakels.

• De last moet langzaam op de grond worden neergelaten om beschadiging van de kwetsbaardere componenten te 
voorkomen.

Het hijsen, transporteren en hanteren moet worden toevertrouwd aan het aangewezen hoofd en aan gekwalificeerd personeel 
(kraanmachinisten, enz.), dat ter plaatse moet worden bijgestaan door een ervaren persoon die de nodige instructies kan 
geven.

De onderstaande instructies moeten nauwgezet worden opgevolgd, omdat de betreffende handelingen potentiële gevaren 
met zich meebrengen. 

Zorg ervoor dat de hef-, transport- en handling-apparatuur voldoende draagvermogen heeft, dat geschikt is voor het gewicht 
van de verpakking. 

Elk ander systeem dat gebruikt wordt voor het heffen, transport en handling dat niet is aanbevolen door Dana Motion Systems 
Italia srl zal de verzekering voor schade aan de machine en/of andere aanvullende hulpapparatuur ongeldig maken. 

Als de bestuurder door de afmetingen van het collo geen perfect zicht kan hebben tijdens het heffen, transporteren en 
hanteren, is het raadzaam dat er twee operators aanwezig zijn op de grond om na te gaan of er geen gevaren of obstakels zijn 
waarmee het collo in botsing kan komen.

Wanneer de colli hun bestemming bereiken, controleert u de staat van de colli zelf en van de inhoud, in aanwezigheid van de 
vervoerder. Vergelijk de levering met de paklijst die bij de machine is geleverd (verzenddocumenten).

MEDEDELING

WAARSCHUWING

MEDEDELING
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.3.1  DE VERPAKKING HEFFEN EN VERPLAATSEN MET EEN VORKHEFTRUCK
Voordat u de verpakking opheft met een vorkheftruck, moet u controleren of de machine het op collo zelf aangegeven bruto-

gewicht kan dragen. Het gewicht en het aantal geleverde onderdelen of accessoires worden samen met het serienummer ver-

meld op de verzenddocumenten.

• Plaats de vorken in de specifieke referentieposities, die aan de onderkant van het pakket zijn gemarkeerd.

• Hef ze een beetje op om te controleren of het collo stabiel is. U kunt de verpakking nu optillen en verplaatsen.

De onderstaande afbeelding illustreert hoe het pakket met een vorkheftruck moet worden geheven.

De verpakking heffen en verplaatsen met een vorkheftruck OK NIET OK!�

�

�
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.3.2  DE VERPAKKING HEFFEN MET EEN KRAAN
Om de verpakking te heffen met een kraan, moet u kettingen/stroppen gebruiken die het op de verpakking vermelde bruto-

gewicht kunnen dragen.

• Sla de verpakking aan door de kettingen/stroppen in de posities te plaatsen die op de verpakking zijn gemarkeerd.

• Gebruik geschikte metalen versterkingen aan de onder- en bovenkant om te voorkomen dat de ketting/strop de boven- of 

onderkant van het krat beschadigt, gebruik stutten om het risico op beschadiging van de houten constructie te verkleinen.

• Zet de uiteinden van de kettingen vast aan de haak en hef langzaam totdat de kettingen volledig strak zijn gespannen. 

• Zorg ervoor dat de kraanhaak zich ter hoogte van het symbool bevindt dat het zwaartepunt van de verpakking aangeeft en 

controleer of de kettingen correct zijn geplaatst. 

• U kunt de verpakking nu een stukje van de vloer heffen. 

• Tijdens deze fase moeten twee operators helpen om de verpakking zijwaarts te geleiden tijdens het gehele hijsproces en te 

voorkomen dat de last abrupt slingert of verschuift, want dit zou kunnen leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

• Na het optillen van de verpakking moet dit worden overgebracht naar de plaats waar het wordt geopend.

Plaats stevige en compressiebestendige stangen over de boven- en onderkant van het krat voordat u dit optilt;

kabels of kettingen kunnen het krat en de inhoud ervan beschadigen.

WAARSCHUWING
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.4   OPSLAG VAN VERPAKTE MACHINE
Als de machine langer dan 2 maanden moet worden opgeslagen, gaat u als volgt te werk:

• Bescherm alle ongeverfde onderdelen met folie of vet en/of roestwerende vloeistoffen

• Vul de lier en elke meerschijvenrem volledig met geschikte olie

• Bewaar de machine op een koele plaats bij een omgevingstemperatuur tussen -5°C en +30°C

• Bescherm de machine tegen vuil, stof en vocht

• Vervang de smeerolie in de lier wanneer de opslagperiode langer is dan de houdbaarheid van de smeerolie.

Bedek de machine na het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden met een waterdichte omhulling. 

Herhaal deze handelingen elke 12 maanden, gedurende de gehele opslagperiode, en controleer regelmatig de opslagconditie.

Na een langere opslag van meer dan 6 maanden kunnen de roterende afdichtingen inefficiënt worden. Aanbevolen wordt om 

de liertrommel regelmatig te draaien om de afdichtingen flexibel te houden. Wanneer een negatieve rem is gemonteerd, moet 

de rem worden vrijgezet voordat de trommel gaat draaien, met behulp van het hydraulische circuit dat wordt gebruikt om de 

machine te laten draaien of met een hydraulische pomp of soortgelijk apparaat (zie de catalogus of de maattekening voor de 

openingsdruk van de rem).

Ongeacht of de machine en de daarmee verpakte onderdelen op een pallet of in een krat (niet van het zeewaardige type) worden 

geplaatst, moet voor transport naar Europese landen die behoren tot de EU (Europese Unie) of naar nabijgelegen landen een 

plastic verpakking worden gebruikt voor een betere bescherming tegen stoten.

Wat het vervoer over zee betreft, is de machine, naar aanleiding van specifieke verzoeken of in gevallen waarin Dana Motion 
Systems Italia srl dit noodzakelijk acht, ingesloten in een beschermende verpakking, waarin zich zakjes met droogzout bevin-

den.

Voor machines die alleen op een pallet of in een gesloten verpakking worden verpakt die niet zeewaardig is, is het raadzaam 

(voor langdurige opslag) de machine uit te pakken en in een beschermde ruimte te bewaren, bij een omgevingstemperatuur 

tussen -5°C en 30°C, droog en beschermd tegen weersinvloeden. Alle ongeverfde onderdelen van de machine moeten worden 

beschermd met een laag oxidatieremmende olie of vet en/of roestwerende vloeistoffen. Alle glijdende onderdelen moeten naar 

behoren worden gesmeerd.

Na zes maanden opslag kan de efficiëntie van de roterende afdichtingen en pakking niet worden gegarandeerd (controleer 

deze regelmatig en vervang ze indien nodig voordat u de machine in gebruik neemt).

Voor informatie over de opslag van aandrijfmotoren en andere accessoires die bij de lier worden geleverd, raadpleegt u de 

betreffende bijlage in deze handleiding.

Opslagtijden zijn niet gegarandeerd voor dit type verpakking.

Opslagtijden die langer zijn dan een jaar worden niet gegarandeerd door Dana Motion Systems Italia srl .

De uitgepakte machine moet op een oppervlak worden geplaatst dat geschikt is voor het te dragen gewicht. De uitgepakte of 

gedeeltelijk uitgepakte machine mag niet worden gestapeld.

MEDEDELING
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.5   UITPAKKEN

Voor het uitpakken is geen speciale zorg nodig:

• Als de machine verpakt is, opent u eenvoudig de kist en verwijdert u alle beschermende materialen en banden waarmee de 

machine of de onderdelen ervan tijdens het transport zijn vastgezet; 

• als de machine is uitgepakt, verwijdert u de beschermende materialen en banden waarmee de machineonderdelen tijdens 

het transport op hun plaats zijn gehouden.

De verpakkingsband is scherp. Deze kan de operator raken bij het snijden.

Het verpakkingsmateriaal moet als volgt worden verwijderd:

gebruik handschoenen en een veiligheidsbril;

snijd de verpakkingsbanden door met een schaar (let op, de uiteinden de operator kunnen raken);

snijd of trek het omringende verpakkingsmateriaal weg;

neem de lieren van de pallets.

Afvalelementen moeten worden verzameld en afgevoerd met geschikte containers voor afvalverwijdering; ze mogen niet in het 

milieu worden achtergelaten, omdat ze vervuiling en gevaar kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.6   BEHANDELING VAN DE MACHINE

De machinecomponenten zijn niet perfect gebalanceerd. Ze moeten op een van de volgende manieren worden opgetild:

• met een vorkheftruck 

• met hijsstroppen en een kraan

• met hijsogen en kraan

Voordat u de machine gaat heffen, moet u het gewicht van de machine identificeren om het juiste hefsysteem te selecteren.

Zorg ervoor dat de inrichting die wordt gebruikt voor het heffen, transporteren en hanteren van de machine geschikt is voor 

het totale gewicht van de machine, zoals aangegeven op de typeplaat. Elk ander systeem dat gebruikt wordt voor het heffen, 

transport en handling maar niet is aanbevolen door de fabrikant zal de verzekering tegen schade aan de machine en/of andere 

hulpapparatuur ongeldig maken. 

Als de bestuurder door de afmetingen van de machine geen perfect zicht kan hebben tijdens het heffen, verplaatsen en 

handlen, wordt geadviseerd om twee operators op de grond in te zetten om na te gaan of er geen gevaren of obstakels zijn 

waartegen de machine kan botsen. Zorg er ook voor dat er zich niemand ophoudt in de transportgebieden en er geen 

accessoires of kabels op de machine zijn aangesloten die beweging verhinderen of het transport gevaarlijk maken.

MEDEDELING
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.6.1  MET EEN VORKHEFTRUCK
• Plaats de vorken onder het frame en let daarbij op uitstekende onderdelen, op de aangegeven posities en zoals 

weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

• Til de verpakking een beetje op om na te gaan of deze stabiel is. 

• Laat de vorken iets zwenken om meer stabiliteit te garanderen tijdens het manoeuvreren. 

• U kunt de unit nu optillen en verplaatsen.

5.6.2  MET STROPPEN EN EEN KRAAN
• Maak de machine vast door de stroppen aan te brengen op de punten die op onderstaande afbeelding worden 

weergegeven.

• Nadat de uiteinden van de stroppen aan de haak zijn bevestigd, hef de machine langzaam tot de stroppen helemaal strak 

zijn.

• U kunt de machine nu omhoog brengen totdat deze van de vloer is getild.

• Tijdens deze fase zouden twee operators moeten helpen om de machine zijwaarts te geleiden tijdens het gehele hijsproces 

en te voorkomen dat de last abrupt slingert of verschuift, omdat dit tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden.
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.6.3  MET HIJSOGEN EN EEN KRAAN
• Verwijder de houten zijwand van de verpakking.

• Haak de lier met behulp van de twee hijsogen en kettingen of met behulp van vier hijsogen vast.

• U kunt de verpakking nu heffen totdat deze van de vloer is getild.

• Tijdens deze fase moeten twee operators helpen om de machine zijwaarts te geleiden tijdens het gehele hijsproces en te 

voorkomen dat de last abrupt slingert of verschuift, omdat dit tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden.

Draai de lier niet in de richting van de accessoires en leg hem niet aan de kant van de accessoires om schade aan de lier te 

voorkomen.

LET OP
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5.7   HEFFEN
Voordat u de machine opheft, moet u nagaan of de vorkheftruck het brutogewicht van de machine kan dragen (zie het typepla-

atje, Typeplaat p. 19).

Het gewicht van de machine is niet in balans. Positioneer daarom tijdens de handling de vorken/stroppen zoals aangegeven op 

onderstaande afbeeldingen.

Hijs een beetje op om er zeker van te zijn dat de machine stabiel is. U kunt de verpakking nu optillen en verplaatsen.

Voor hijswerkzaamheden bindt u de lier vast met twee riemen die om de uiteinden van de trommel zijn gewikkeld of bevestigt 

u deze op de aangegeven punten, indien aanwezig.

Kiep of kantel niet tijdens het heffen en transporteren.

Vermijd krachtige schokken of stoten tijdens het tillen en positioneren van het pakket.

LET OP
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TRANSPORT EN BEHANDELING
5.8   TRANSPORT
Zorg er altijd voor dat het getransporteerde deel goed in balans is; bevestig het zo veilig mogelijk aan het transportmiddel met 

behulp van gordels, kabels en/of haken die voldoen aan de geldende regels. Voorkom tijdens het transport dat de last zwenkt, 

want deze kan dan kantelen en vallen. 

Plaats tijdens het transport geen voorwerpen op de machine, omdat dit kan leiden tot onherstelbare schade aan sommige on-

derdelen.

5.9   VERWIJDERING VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Als de gebruiker besluit alle onderdelen van de verpakking te bewaren voor toekomstig gebruik of om de machine naar een 

andere bestemming te verplaatsen, moeten alle verpakkingsinstructies in deze handleiding worden opgevolgd.

Het gewicht van de machine is niet in balans: let op schommelingen van de last om het risico van beknelling en beschadiging 

van de machineonderdelen en de omgeving te vermijden.

Begeleid de last door hem te leiden met een touw.

De verpakkingsmaterialen moeten als afval worden afgevoerd door de gebruiker, die zich strikt moet houden aan de in zijn 

land geldende voorschriften, wat betreft de volgende materialen: 

· HOUT; 

· SPIJKERS; 

· KARTON. 

· BESCHERMING TEGEN VOCHT (plastic folie).

LET OP
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6   INSTALLATIE

6.1   ALGEMENE WAARSCHUWING
De installatie van de machine is een complexe operatie die verschillende risico's met zich meebrengt; deze operatie wordt do-

orgaans uitgevoerd door de installateur of door gekwalificeerde technici die hiertoe zijn geautoriseerd.

6.2   OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN VOOR GEBRUIK
De machine is ontworpen en gebouwd voor gebruik in verschillende klimaten, in niet-explosieve omgevingen of potentieel ex-

plosieve omgevingen, met de volgende omgevingstemperatuur en vochtigheid:

Zorg er ook voor dat uw werkomgeving voldoet aan de volgende vereisten.

6.3   ENERGIEVOORZIENING
De voedingen (elektriciteit, olie, perslucht, enz.) moeten direct en gemakkelijk toegankelijk zijn.

De temperatuur van de hydrauliekolie moet hoger zijn dan -10°C.

Wees u ervan bewust dat de installatie van machines niet onder de zorg valt van Dana Motion Systems Italia srl. Deze 

aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de instructies niet worden opgevolgd.

Beschrijving Minimum Maximum

Omgevingstemperatuur -20°C +40°C

Luchtvochtigheid 10% 50%

Voor ieder gebruik met last bij een omgevingstemperatuur onder 0°C moet de lier worden voorverwarmd door deze meerdere 

keren onbelast te laten draaien. Met andere woorden, de lier mag alleen wat kabel op- en afwikkelen (d.w.z. 20 m gedurende 

5 keer).

Als de omgevingstemperatuur tussen 0°C en -20°C ligt, of als de laatste start meer dan 3 uur eerder was, moet u de lier 

onbelast laten draaien zolang de temperatuur van de hydraulische olie hoger is dan -10°C om de lier voor te verwarmen.

Gebruik een laserthermometer om de temperatuur van de lier te meten.

De lier kan niet onmiddellijk worden gebruikt nadat hij 3 uur niet heeft gewerkt, zonder te worden opgewarmd.

Bij alle werkzaamheden moet geschikte verlichting worden gegarandeerd volgens het juiste gebruik (zie EN12464-1 en 2).

MEDEDELING
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INSTALLATIE
6.4   POSITIONERING

De lier moet door middel van zijn interface worden aangesloten op de steun waarvoor de gebruiker moet zorgen; de constructie 

waarop de machine is geïnstalleerd moet stijf zijn en een voldoende groot draagvlak hebben. De lier moet in de eindpositie wor-

den vastgezet met schroeven van topkwaliteit.

De steunplaat moet vlak en stevig zijn, en nadat de lier er bovenop is geplaatst, moet worden gecontroleerd of de dwarsbalken 

perfect vlak op de steunplaat liggen. Om overmatige spanning in de lier te voorkomen wanneer de schroeven worden vastge-

draaid, brengt u, als er één dwarsdrager van de plaat is geheven, een vulplaatje (1) aan om ervoor te zorgen dat het contact 

goed is.

Het is raadzaam schroeven te gebruiken van sterkteklasse 8.8 of 10.9. Deze moeten worden vastgedraaid volgens de aanha-

almomenten die worden aanbevolen door de geldende normen en aangegeven zijn in onderstaande tabel.

De volgende tabel toont het aanhaalkoppel gebaseerd op de nominale diameter van de schroef.

Gebruik voor een correcte montage de gaten op de lier/bevestigingsverbinding.

Let op: gebruik de motor niet als hijspunt.

1
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INSTALLATIE
6.4.1  TABEL VAN AANBEVOLEN AANHAALKOPPEL

De bevestigingsboutverbinding kan bestaan uit:

• passerende schroef met voldoende grote lengte, onderlegring (met een hardheid van ten minste HV300) onder de boutkop, 

onderlegring onder de moer en zelfborgende moer

• schroef met voldoende aangrijpingslengte in een blind gat.

Aanbevolen aanhaalkoppels en momentsleutelwaarden

Schroefklasse¹

8.8
10.9

12.9

AANBEVOLEN MOMENTSLEUTEL [N·M]

DOEL MIN MAX DOEL MIN MAX

M6 1 10 5 10.4 9.8 10.6 15.3 14.4 15.6

M8 1.25 13 6 25 23.5 25.5 37 34.8 37.7

M10 1.5 16 8 50 47 51 73 69 74

M12 1.75 18 10 86 81 88 127 119 130

M14 2 21 12 137 129 140 201 189 205

M16 2 24 14 214 201 218 314 295 320

M18 2.5 27 14 306 288 312 435 409 444

M20 2.5 30 17 432 406 441 615 578 627

M22 2.5 34 17 592 556 604 843 792 860

M24 3 36 19 744 699 759 1060 996 1081

M27 3 41 19 1100 1034 1122 1570 1476 1601

M30 3.5 46 22 1500 1410 1530 2130 2002 2173

M33 3.5 50 24 1980 1861 2020 2800 2632 2856

M36 4 55 27 2540 2388 2591 3600 3384 3672

Revisie
2011/05/

10

¹ Klasse volgens ISO898-1:2009. Gebruik de klasse 10.9 ook voor 12.9.
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6.4.2  AANHAALKOPPEL VAN ROESTVRIJSTALEN SCHROEVEN

Aanbevolen aanhaalkoppels en momentsleutelwaarden

Schroefklasse¹

70 80

AANBEVOLEN MOMENTSLEUTEL [N·M]

DOEL MIN MAX DOEL MIN MAX

M4 0,7 7 3 2,2 2,1 2,2 2,9 2,7 3,0

M5 0,8 8 4 4,2 3,9 4,3 5,7 5,4 5,8

M6 1 10 5 7,5 7,1 7,7 10,1 9,5 10,3

M7 1 11 - 12,3 11,6 12,5 16,4 15,4 16,7

M8 1,25 13 6 18,2 17,1 18,6 24,2 22,7 24,7

M10 1,5 16 8 36,2 34,0 36,9 48,2 45,3 49,2

M12 1,75 18 10 61,2 58 62 81,7 77 83

M14 2 21 12 98,1 92 100 131 123 134

M16 2 24 14 153 144 156 203 191 207

M18 2,5 27 14 211 198 215 281 264 287

M20 2,5 30 17 300 282 306 399 375 407

M22 2,4 34 17 414 389 422 552 519 563

M24 3 36 19 523 492 533 698 656 712

Revisie
2019/12/

16

¹ Klasse volgens ISO3506-1:2009.
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INSTALLATIE
De lier kan in vier hoofdposities worden gemonteerd: 0, +90, +180, +270 ° of in tussenliggende posities, afhankelijk van de wen-

sen van de gebruiker.

Voor het monteren van de versie met tandwieloverbrenging moet u de volgende opmerkingen opvolgen om de juiste pasvlakken 

voor te bereiden:

• De pasopeningen en contactvlakken van de lier en de bijbehorende constructies moeten schoon, ontvet en onbeschadigd zijn;

• vereiste voor de vervaardiging van de constructie

Pinzijde Structuurlengte Motorzijde

L1

0,4 0,1 1,0* 250 0,1 1,0*

0,4 0,2 1,0* 500 0,1 1,0*

0,4 0,3 1,0* 1000 0,1 1,0*

 OPMERKING:
* De gaten moeten 1 mm groter zijn dan de overeenkomstige schroefdraaddiameter (d).

De installateur is verantwoordelijk voor het installeren van geschikte beschermkappen om te voldoen aan de geldende 

veiligheidsnormen in het land waar de machine wordt gebruikt.

Pin side Motor side

A

MEDEDELING
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6.5   HYDRAULISCHE MOTOR
De montagepositie van de motor kan in een van de volgende configuraties worden uitgevoerd:

a - Horizontaal I: aandrijfas horizontaal en behuizing naar boven gebogen.

b - Horizontaal II: aandrijfas horizontaal en behuizing naar beneden gebogen.

c - aan kant: aandrijfas horizontaal en motor aan één kant.

De montagepositie en de montagerichting bepalen de indeling van de druk-, lek- (behuizingsafvoer) en ontluchtingsleidingen.

De aanzuig- en aftapleidingen moeten zo kort en recht mogelijk zijn en rechtstreeks op de tank van de machine zijn aangesloten. 

Vermijd ellebogen en scherpe bochten. Wanneer de unit wordt gestopt, zullen verticale lijnen zichzelf over een bepaalde periode 

leegmaken als gevolg van de zwaartekracht.

In dit opzicht moet de variërende viscositeit van de vloeistoffen worden aangehouden, vloeistoffen met een hogere viscositeit 

bieden een grotere weerstand tegen aanzuiging en dalen sneller. In mobiele toepassingen is de opstelling van de tank bijzonder 

belangrijk. Centrifugale krachten bij het nemen van bochten en traagheidseffecten bij het accelereren of remmen, beïnvloeden 

de helling van het vloeistofoppervlak. Als het vloeistofniveau in de tank daalt, moet met deze effecten rekening worden gehou-

den. In het algemeen, en voor alle montageposities en montagerichtingen, is de maximale druk in de motorbehuizing 1,5 bar 

[21.75 psi].

Zorg ervoor dat de motorbehuizing goed wordt gevuld voordat u de machine start; controleer of de aftapleidingen voorkomen 

dat de motor volledig wordt geleegd.

A

OIL
B

OIL

C

OIL

LET OP
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INSTALLATIE
6.6   BEVESTIGING VAN DE ELEKTROMOTOR
Deze installatie- en onderhoudshandleiding is alleen bedoeld voor het hijsen van lieren waarvan de hoofdmotor bestaat uit 

hydraulische roterende aandrijvers; voor andere typen motoren raadpleegt u de technische dienst van Dana Motion Systems 
Italia srl.

6.7   AANSLUITING

6.7.1  HYDRAULISCHE AANSLUITING

De lier moet worden aangesloten op het hydraulisch circuit met behulp van drie slangen die zijn aangesloten op de ingangen 

V1, V2 (voedingsaansluiting) en DR (afvoer). De afvoer van de drukreduceerklep moet worden aangesloten, wanneer deze aan-

wezig is. Volg de aansluitingsindicaties in de onderstaande schema's om 01-02 draaicodes te garanderen (de afmetingen en 

de specificaties van de koppelingen voor het aansluiten van de leidingen op de hydraulische motor staan vermeld in het speci-

ficatieblad voor elke lier). 

Als u de machine vanaf de motorzijde bekijkt, betekent 01 dat de machine rechtsom moet worden opgetild, en 02 linksom.

Let op oppervlakken en smeermiddel: deze kunnen heet zijn.

Let op het uitstoten van vloeistoffen.

Draai de fittingen en de hydraulische aansluitingen goed vast. Zorg ervoor dat u de hydraulische slangen niet beschadigt.

Rotatie van de trommel in de richting van het hijsen

Rotatie 01: rechtsom Rotatie 02: linksom

 OPMERKING:
Pijlen geven de RICHTING VAN HET HIJSEN aan.

LET OP
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Pijpleidingen moeten een binnendiameter hebben van een geschikte afmeting om ongewenste drukval en tegendruk en een 

daaropvolgende drukstijging binnen het gehele systeem te voorkomen.

Aanbevolen hydraulisch schema voor vracht
Aan de linkerkant rechtsom draaien 01 voor het hijsen waardoor druk wordt uitgeoefend in V1, aan de rechterkant linksom dra-

aien 02 voor het hijsen waardoor druk wordt uitgeoefend in V2, beide met een externe motor.

1 - Enkele overcenterklep

2 - Hydraulische motor

3 - Negatieve meerschijvenrem 

4 - Wisselklep

5 - Verdeelklep met open center*

6 - Pomp *

7 - Max overdrukklep *

8 - Filter *

9 - Tank *

 OPMERKING:
* Onderdelen niet geleverd door Dana Motion Systems Italia srl.

3

4

1

5

6

9

2

8

7
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Hieronder: mogelijk circuit met dubbele overcenterklep, rotatie 00.
60 Dana Incorporated IMM-0008NL - Hoisting and recovery winches



INSTALLATIE
De BWE-BWP-lijn wordt ook geleverd met optionele geïntegreerde axiale zuigermotor, met hefrotatie rechtsom en linksom, hie-

ronder het mogelijke circuit:

Controleer vóór de eerste start van de machine de druk in de retourlijn van het circuit; voor deze meting koppelt u de twee ho-

ofdleidingen van de klep los en verbindt u ze met een T-fitting met een manometer met een maximumschaal van 50 bar.

Alle onderdelen van het hydraulische circuit van de lier moeten van goede kwaliteit zijn en geschikt voor gebruik bij een druk 
die hoger is dan de maximumdruk die staat aangegeven op het specificatieblad voor elke lier en beschreven op het 
typeplaatje.

Voor het hydraulische circuit van de lier, gebruik leidingen en fittingen met binnenafmetingen die geschikt zijn voor de 
oliestroom die wordt vermeld in de tabel in het specificatieblad voor elke lier.

Gebruik regelverdelers met oliedruk voor lieren met V1-V2-afvoerleidingen in neutrale stand (configuratie H / open circuit), om 
te voorkomen dat de negatieve rem per ongeluk wordt ontkoppeld door eventuele hydraulische druk die in de leidingen 
achterblijft wanneer de lier stilstaat.

Als de verdeler meerdere elementen heeft, sluit u de lier aan op het laatste element dat zich het dichtst bij de uitvoerzijde 
bevindt.

Tijdens normaal gebruik van de lier wordt de primaire negatieve rem automatisch uitgeschakeld door middel van de 
toevoerdruk van de hydraulische motor. Wanneer de motor stopt en de hydraulische druk tot nul wordt teruggebracht, wordt 
een set compressieveren geactiveerd om, in combinatie met de remschijven, statisch remkoppel te genereren. 

De restdruk van de remzuiger mag niet boven twee (2) bar stijgen.

Voor het heffen van een last die aan de lierkabel is bevestigd mag nooit de hydraulische jib worden gebruikt van de kraan waar 
de lier is geïnstalleerd. In dit geval is de overdrukklep mogelijk niet in staat om de lier te beschermen tegen gevaarlijke 
overbelasting.

Het is strikt VERBODEN om de overdrukklep onklaar te maken.

Ga na of het hydraulische circuit de juiste omvang heeft en of er een beveiliging is die voorkomt dat er luchtbellen 
binnenkomen tijdens de werking.

LET OP
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Aanbevolen hydraulisch schema voor LoP (heffen van personen)
De BWE-BWP-lijn is ook voorzien van een secundaire rem op de trommel (alleen in staat om LoP-lasten te heffen), onder het 

mogelijke circuit:

De gemeten tegendruk op V1 en V2 (hoofdoliepoorten) moeten tussen 1 en 5 bar liggen.

Tegendrukwaarden onder 1 bar zouden onvoldoende olietoevoer naar de motor kunnen veroorzaken; waarden boven 5 bar 

verzwakken het remkoppelvermogen op een gevaarlijke manier.

het LoP-circuit voor het openen van de secundaire rem wordt niet meegeleverd; dit wordt volledig overgelaten aan de 

installateur.

De secundaire rem voor LoP kan de motordruk niet verdragen, er moet daarom een lagere druk worden gebruikt.

Specifieke informatie is te vinden op de maattekening en in de catalogus.

De secundaire LoP-rem is niet in staat om belasting van een vracht te verdragen. De kans bestaat dat de lading zal vallen als 

de geheven lading zwaarder is dan de LoP SWL die op de typeplaat staat vermeld.

MEDEDELING
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6.7.2  TANDWIELOLIE
De lier bevat bij levering gewoonlijk de juiste hoeveelheid smeerolie (normaliter VG 150 mineraal ISO 3448), zoals vermeld in het 

specificatieblad van de lier.

In het geval dat de lier zonder olie wordt geleverd, moet de gebruiker voor de juiste vulling zorgen met voorgefilterde olie, vo-

ordat de machine wordt gestart.

Bij de standaard toepassing staat het oliepeil op de middellijn van de trommel, in de uiteindelijke werkpositie (zie de betreffende 

maatschets).

De eerste olieverversing moet plaatsvinden voordat er 100 bedrijfsuren zijn gemaakt (dit is de inloopperiode). Daarna moet de 

olie na elke 500 bedrijfsuren van de lier worden vervangen. Gebruik voor het controleren, bijvullen en verversen van de olie de 

doppen die hiervoor aanwezig zijn, zoals weergegeven in het specificatieblad. De afdichtringen onder de doppen moeten tel-

kens worden vervangen wanneer ze voor dergelijk werk worden losgedraaid. Bij het verversen van de olie moet u ook het bin-

nenste van de reductor schoonmaken met een geschikte reinigingsvloeistof, die hiervoor wordt aanbevolen door 

smeermiddelfabrikanten. 

De eindgebruiker moet het smeermiddelpeil elke 20 dagen controleren, ongeacht het aantal bedrijfsuren.

a - Viscositeitsclassificatie

b - cSt bij 40° C

c - ISO VG

d - AGMA Nr.

e - SAE-nummer transmissie

f - SAE-nummer motoren

g - SUS (basisolie)

Als de lier wordt gebruikt bij omgevingstemperaturen boven +40°C, adviseren we om een smeermiddel te gebruiken met 

viscositeitsklasse VG 220 synthetisch ISO 3448.
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6.7.3  HYDRAULISCHE OLIE
Voordat de lier wordt gebruikt moet de motorbehuizing worden gevuld. Als de motor al op zijn plaats is gemonteerd, kan de 

behuizing worden gevuld volgens de aanwijzingen in afbeelding Hydraulische motor p. 57. Terwijl u dit doet is het belangrijk om 

te voorkomen dat de behuizing verontreinigd wordt door vuil of andere zaken.

De definitieve installatierichting (ook voor niet-afgebeelde tussenliggende richtingen) wordt pas gemonteerd nadat de motor-

behuizing gevuld is met olie. De behuizing moet worden gevuld vanaf de aftappoort S1 of S2 met voorgefilterde olie met con-

taminatie 18/16/13 volgens to ISO4406. Op dit moment moeten alle andere poorten dicht zijn. Poorten die later nodig zijn 

moeten worden gesloten door pijpknieën of terugslagkleppen. Zo wordt vermeden dat er lucht in de unit binnenkomt wanneer 

hij in zijn installatierichting wordt gedraaid. Wanneer de unit onder de minimum-olietank wordt gemonteerd, gaan de poorten 

alleen open nadat de tank gevuld is en de unit ondergedompenld is in de olie.

6.7.4  ELEKTRISCHE AANSLUITING

Ga na of er geen lucht in de remleidingpijp is, want daardoor zou de rem mogelijk niet goed functioneren.

Meerschijvenremmen zijn niet bedoeld voor dynamisch remmen.

De elektrische aansluiting op de lier moet voldoen aan EN 60204-32.

De installateur moet een beveiliging tegen mogelijke mechanische gevaren aanbrengen op alle elektrische aansluitingen.

WAARSCHUWING

MEDEDELING

MEDEDELING
64 Dana Incorporated IMM-0008NL - Hoisting and recovery winches



INSTALLATIE
6.8   PLAATSING VAN DE KABEL OP DE TROMMEL

Monteer de kabel volgens de voorschriften van de kabelleverancier. Monteer geen andere kabeldiameter dan gespecificeerd 

op de typeplaat of op de maattekening van de lier.

1 - Controleer de compactheid van het kabeleinde voordat deze wordt geïnstalleerd;

2 - Steek het kabeleinde vanaf de binnenkant van de trommel door de kabelopening in de trommelflens, en daarna in de klem-

men;

3 - Controleer en positioneer de kabelklemmen, die vooraf op de trommel of in een aparte doos kunnen zijn geleverd, op de 

juiste manier voor de uiteindelijke bevestiging en de bijbehorende rotatiesensor;

4 - Verzeker u ervan dat de lengte D van de kabel dat uit de laatste klem komt minstens twee (2) keer zo groot is als de kabel-

diameter;

5 - Haal aan tot het vereiste koppel, te vinden in de tabel (Positionering p. 53) of volgens de aanwijzing op de maattekening.

De lier wordt over het algemeen geleverd met de kabel los van zijn trommel.

Het plaatsen van de kabel moet worden gedaan door de operator of een gekwalificeerd technicus, volgens de instructies van 

de kabelfabrikant en nadat de lier getest is (Testbedrijf p. 75)

Ga na of de noodstopknop werkt en of er een ervaren bediener aanwezig is die gereed is om de lier te stoppen in het geval 

van verstrikking of andere onregelmatigheden die de operator zouden kunnen verwonden in de buurt van de kabel.
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Controleer of de kabel samen met zijn bevestigingen stevig verankerd en goed voorgespannen is.

Zorg ervoor dat de schroeven van de kabelklemmen niet door de trommelflens steken. Als dit gebeurt, moet de schroef worden 
afgekort om schade aan de kabel te vermijden.

Houd altijd minstens drie (3) kabelwikkelingen op de trommel. Dit is een voorschrift van de machinerichtlijn 2006/42/EG en is 
bedoeld om een veilige stopcapaciteit van de lier te waarborgen. Het vastzetten van alleen het dode uiteinde van de kabel is 
niet voldoende om de lierbelasting te dragen.

Plaats of installeer nooit een kabel met andere diameter dan is toegestaan, zoals weergegeven op de maattekening of op de type-
plaat. Dit om een goede passing van de kabelklemmen te waarborgen en eventuele veiligheidsproblemen (loslaten van de kabel 
van de trommel) te vermijden. Plaats of installeer nooit een kabel die langer is dan maximaal toegestaan, zoals weergegeven op 
de maattekening of op de typeplaat, om te voorkomen dat overtollige kabel over de trommelflenzen loopt en er veiligheidsproble-
men kunnen ontstaan (breuk van de kabel). De eerste kabelwikkeling op de trommel moet perfect compact zijn, zonder ruimte 
tussen de wikkelingen. Houd de kabel gespannen bij het maken van de eerste wikkeling, zoals voorgeschreven in ISO 4309. De 
kabel kan gemakkelijk beschadigd raken als hij onder de lading vast komt te zitten tussen niet-aaneensluitende lagen wikkelingen.

Let op bij het vastzetten van de kabel: er bestaat beknellingsgevaar voor de vingers.

Houd de veiligheidsafstand tot de trommel aan wanneer deze draait.

Manoeuvreer het vrije uiteinde van de kabel met geschikte beschermingen en uitrusting. Voorkom slijtage/schade aan de 

kabel beslist, door de gegeven adviezen op te volgen.

Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij stilstaande lier: werk voorzichtig wanneer de trommel draait voor 

positionering.

Als de minimum-kabelbesturing niet is geleverd door de fabrikant, moet hiervoor worden gezorgd door de uiteindelijke 

installateur. De machine moet een controlesysteem hebben van de minimumcapaciteit van de kabel.

De installateur moet de juiste hefwerktuigen gebruiken en installeren die in staat zijn om de maximale hefcapaciteit van de lier te verdragen.
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6.8.1  AFBUIGHOEK
De afbuighoek is de hoek die wordt gevormd door de as van de kabel en het vlak dat door de groef van de poelie loopt. De 

poelie moet zo gericht zijn dat de ingangshoek zo klein mogelijk is, van nul wanneer de kabel halverwege de trommel is, tot het 

maximum wanneer het zich dicht bij een van de twee flenzen bevindt.

Wanneer de kabel op trommels zonder groeven of in meerdere lagen is opgewikkeld, mag de afbuighoek ? niet groter zijn dan 

1°30'. Dit om onregelmatige opwikkeling van de kabel op de trommel te voorkomen. Als de hoek groter is, moet er een kabel-

geleider worden gebruikt. Als de kabel op een gegroefde trommel is gewikkeld, mag de afbuighoek ? nooit groter zijn dan 4°.

De riemschijf van de eerste kabel moet in het midden ten opzichte van de trommel zijn geplaatst. Om de kabel goed te haspelen, 

moet hij beslist met een voldoende lage reephoek van de trommel komen. In onderstaande tabel worden de minimale en ma-

ximale reephoeken opgegeven voor gladde en gegroefde trommels. Een hogere reephoek resulteert in grotere slijtage, een 

schurend geluid en slecht haspelen.

Om praktische redenen zijn de bouwtekeningen van sommige kranen en takels mogelijk niet in staat om aan deze instructies 

te voldoen (aanbevolen waarden). In dit geval wordt de levensduur van de kabel aangetast en moet dit vaker worden 

gecontroleerd.
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6.8.2  STAALKABEL
Volg de instructies van de fabrikant van de staalkabel op. Neem ten minste de volgende richtlijnen in acht:

1 - Reinig met een borstel of stoom om vuil, steenstof of vreemd materiaal van het oppervlak van de staalkabel te verwijderen;

2 - Smeer de kabel door middel van olie met hoge viscositeit of licht vet met klevende additieven samen met grafiet, molybdeen 

disulfide of natriumtrifosfaat;

3 - Borstel, dip of spray wekelijks smeermiddel op de kabel, of vaker, afhankelijk van de intensiteit waarmee hij wordt gebruikt.

6.8.3  SLUITING EN HAAK
Volg de instructies van de fabrikant van de sluiting en haak op. Neem ten minste de volgende richtlijnen in acht:

1 - Reinig met een borstel of stoom om vuil, steenstof of vreemd materiaal van het oppervlak van de kabelaccessoires te ver-

wijderen;

2 - Controleer het aanhaalkoppel als er bouten of moeren in de kabelaccessoires aanwezig zijn.

Controleer altijd of de kabel gaaf is voordat u de lier gaat gebruiken. Er moet een geschikte nieuwe kabel worden gebruikt als 

de aanwezige kabel geplet is of kapotte strengen bevat.

Controleer altijd of de sluiting en haak onbeschadigd zijn voordat u de lier gaat gebruiken. Er moeten nieuwe, geschikte 

kabelaccessoires worden gebruikt als de aanwezige accessoires beschadigd of geroest zijn.
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6.9   INSTELLING VAN DE OPTIONALS

Alle optionals zijn tevoren op de machine geïnstalleerd; dit wil niet zeggen dat ze al ingesteld zijn door DANA.

Raadpleeg de volgende instructie om te begrijpen hoe een optional wordt geleverd en hoe het naar behoren moet worden in-
gesteld op de uiteindelijke machine.

6.9.1  INSTELLING VAN DE AANDRUKROL

De aandrukrol is op de machine geïnstalleerd als daarom is verzocht. Als hij niet is geleverd moet hij door de installateur worden 
gemonteerd om te voorkomen dat de kabel uit de trommelflenzen loopt, wat gevaarlijke situaties zou veroorzaken.

6.9.2  INSTELLING VAN DE EINDSCHAKELAARS VOOR MINIMALE KABELCAPACITEIT: 
ELEKTRISCH EN HYDRAULISCH
De eindschakelaar van de minimale kabelcapaciteit is op de machine gemonteerd als daarom is verzocht. Als hij niet is geleverd, 
moet hij door de installateur worden gemonteerd.

Dit apparaat kan worden geleverd met een elektrische of hydraulische microschakelaar en in beide gevallen wordt het klikme-
chanisme vóór levering ingesteld door DANA, terwijl de rol de trommel raakt. De installateur moet dubbelchecken of de instelling 
juist is, telkens wanneer er onderhoud nodig is of bij de eerste installatie wanneer het signaal in de uiteindelijke toepassing wordt 
aangesloten.

Ga als volgt te werk om het klikmechanisme in te stellen:

1 - Haal de twee moeren (1) los

2 - Controleer of de rol (2) de trommel raakt

3 - Plaats de schroef (3) en controleer of de knop (4) wordt geactiveerd en er nog een kleine ruimte is voordat hij tegen de mi-
croschakelaar zelf kom

4 - Til de rol verschillende keren op en laat hem dalen om te dubbelchecken of de positionering juist is, hij moet de knop elke 
keer opnieuw laten klikken

5 - Haal de moeren (1) aan tot het vereiste koppel om te voorkomen dat deze later ongewild losraken

6 - Ga na of de zelfborgende moer (6) van de hefboompen is ingesteld tegen de steun, maar niet verhindert dat de hefboom vrij 
kan draaien

7 - Vervang de rol (7) wanneer hij versleten is.

Let op de veren van de aandrukrol: gevaar voor wegspringende objecten en beknelling.

Voordat de trommel gaat draaien, bijvoorbeeld om de kabel te monteren, moet worden nagegaan of afstand van de aandrijfrol 
tot de trommel gelijk is aan de diameter van de kabel, door bijstelling met de trekstangen (1). Deze mogen alleen worden 
verwijderd nadat de eerste kabellaag op de trommel is gewikkeld.

Waarschuwing: alleen de eerste laag, niet de tweede.
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Afhankelijk van de maat van BWE-BWP, kan de rol van dit apparaat links of rechts van de hefboom worden gemonteerd. Als 

hij als vervangingsonderdeel wordt besteld, wordt hij in de standaard positie geleverd. Als de rol moet worden verplaatst om 

de minimale vereiste wikkeling aan de andere kant van de hefboom mogelijk te maken, moeten onderstaande stappen worden 

gevolgd:

1 - Haal de schroef (5) en de moer (6) los

2 - Verander de positie van de rol (7) en zijn inwendige component

3 - Let erop dat de onderlegring (8) niet verloren gaat

4 - Hermonteer al deze onderdelen aan de andere kant van de hefboom

5 - Haal de schroef (5) en moer (6) aan tot het vereiste koppel

2

Om te voorkomen dat de kabel volledig van de trommel wordt afgewikkeld, moeten er altijd minimaal 3 (drie) wikkelingen op 

de trommel blijven. Eindschakelaars zijn verplicht voor heftoepassingen, maar worden alleen aangebracht op verzoek; als ze 

niet worden geleverd, wordt deze verplichting overgelaten aan de installateur.

1

3

4
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6.9.3  INSTELLING VAN HET TOONWIEL EN DE NADERINGSSENSOR
Het toonwiel en de naderingssensor zijn op de machine gemonteerd als daartoe is verzocht; de naderingssensor is vóór levering 
ingesteld door DANA, op de juiste afstand tot het toonwiel. De installateur moet de elektrische aansluiting op het schakelpaneel 
van de machine afmaken en het signaal integreren.

De afstand van de naderingssensor tot het toonwiel moet altijd dubbel gecheckt worden bij elk onderhoud. Een afstand tussen 
2 en 6 mm is nodig tussen de sensor en het toonwiel.

6.9.4  INSTELLING VAN DE ROTERENDE ELEKTRISCHE EINDSCHAKELAAR VAN HET MINIMUM 
/ MAXIMUM
De roterende elektrische eindschakelaar van het minimum/maximum wordt op verzoek op de machine gemonteerd, als hij niet 
geleverd is wordt de verplichting overgelaten aan de installateur.

Dit apparaat wordt geleverd met elektrische microschakelaars, en de nokmechanismen zijn NIET voorafgaand aan de levering 
ingesteld door DANA. De installateur moet de beide nokken goed afstellen overeenkomstig de gewenste minimum en maximum 
kabelcapaciteit en dubbel checken bij elk onderhoud dat wordt uitgevoerd.

De installatie van de eindschakelaar moet worden verricht door ervaren, getraind personeel. De bedrading moet naar behoren 
worden aangelegd overeenkomstig de geldende instructies Vóór de installatie en het onderhoud van de eindschakelaar moet 
de hoofdvoeding van de machine worden uitgeschakeld.

Voor de instelling van de elektrische roterende eindschakelaar van het minimum / maximum, zie de betreffende handleiding die 

bij de machine wordt geleverd.

Wikkel de kabel een paar keer volledig op de trommel en er vanaf om te controleren of de ingestelde parameters in lijn zijn 
met de minimum en maximum kabelcapaciteit.

Om te voorkomen dat de kabel volledig van de trommel wordt afgewikkeld, moeten er altijd minimaal 3 (drie) wikkelingen op 
de trommel blijven. Eindschakelaars zijn verplicht voor heftoepassingen, maar worden alleen aangebracht op verzoek; als ze 
niet worden geleverd, wordt deze verplichting overgelaten aan de installateur.

Wikkel de kabel een paar keer volledig op de trommel en er vanaf om te controleren of de ingestelde parameters in lijn zijn 
met de minimum en maximum kabelcapaciteit.
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6.9.5  INSTELLING VAN DE ROTERENDE HYDRAULISCHE EINDSCHAKELAAR MIN./MAX.
De roterende hydraulische eindschakelaar van het minimum / maximum is op de machine gemonteerd als daarom is verzocht. 
Als hij niet geleverd is, wordt de montage overgelaten aan de installateur.

Dit apparaat wordt geleverd met hydraulische microschakelaars, en de nokmechanismen zijn NIET voorafgaand aan de levering 
ingesteld door DANA. De installateur moet de beide nokken goed afstellen overeenkomstig de gewenste minimum en maximum 
kabelcapaciteit en dubbel checken bij elk onderhoud dat wordt uitgevoerd.

Voor de instelling van de hydraulische roterende eindschakelaar van het minimum / maximum, zie de betreffende handleiding 

die bij de machine wordt geleverd.

6.9.6  INSTELLING VAN DE ENCODER (POSITIE EN SNELHEID)

De encoder is op de machine geïnstalleerd als daarom is verzocht.

De installateur moet de elektrische aansluiting op het elektrische bedieningspaneel van de machine afmaken en het signaal in-

tegreren. Er zijn geen instellingen nodig op de machine.

Om te voorkomen dat de kabel volledig van de trommel wordt afgewikkeld, moeten er altijd minimaal 3 (drie) wikkelingen op 
de trommel blijven. Eindschakelaars zijn verplicht voor heftoepassingen, maar worden alleen aangebracht op verzoek; als ze 
niet worden geleverd, wordt deze verplichting overgelaten aan de installateur.

Voer de setup niet uit met een last aan de haak.

Gebruik niet de stelschroef om de bedieningsknoppen in te drukken tijdens de setupfasen.

Voer de setup niet uit zonder de twee nokbevestigingsschroeven te hebben losgedraaid.

Wikkel de kabel een paar keer volledig op de trommel en er vanaf om te controleren of de ingestelde parameters in lijn zijn 
met de minimum en maximum kabelcapaciteit.

Om te voorkomen dat de kabel volledig van de trommel wordt afgewikkeld, moeten er altijd minimaal 3 (drie) wikkelingen op 
de trommel blijven. Eindschakelaars zijn verplicht voor heftoepassingen, maar worden alleen aangebracht op verzoek; als ze 
niet worden geleverd, wordt deze verplichting overgelaten aan de installateur.

Wikkel de kabel een paar keer volledig op de trommel en er vanaf om te controleren of de ingestelde parameters in lijn zijn 
met de minimum en maximum kabelcapaciteit.
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6.9.7  INSTELLING VAN DE KOPPELSENSOR
De koppelsensor is op de machine aangebracht als daarom is verzocht. Dit apparaat is vóór de levering ingesteld door DANA.

De installateur moet de elektrische aansluiting op het elektrische bedieningspaneel van de machine afronden en het signaal 

integreren.

De koppelsensor heeft een standaard nulinstelling (geen lading) ingebouwd; deze instelling kan worden gereset om de "geen 

lading" conditie beter aan te passen op 4mA. Volg de onderstaande procedure om deze waarde in te stellen:

1 - Sluit het kalibratiegereedschap aan in serie met de koppelsensor

2 - Zorg dat er geen spanning staat op de kabel

3 - Schakel de voeding op het systeem uit en weer aan

4 - Druk binnen de eerste 10 seconden na de voeding de knoppen NUL en MAX minstens 4 seconden in, totdat de led gaat 

knipperen

5 - Druk 1 seconde op de knop NUL op het kalibratiegereedschap (de led gaat even knipperen met een hogere frequentie)

6 - Schakel het systeem uit en aan

7 - Koppel het kalibratiegereedschap af en sluit het systeem opnieuw aan, direct op de koppelsensor

8 - Schakel het systeem in

9 - De setup van de nulinstelling van de koppelsensor is voltooid

De koppelsensor heeft een standaard 100% nominale lastkoppelinstelling ingebouwd. Volg de procedure hieronder om de wa-

arde af te stellen op de uiteindelijke behoefte van de machine:

10 - Til de maximale last op waarvoor de overbelasting is ingesteld op 100%

11 - Lees de mA-waarde die geleverd wordt door de TOR-sensor

12 - Stel die waarde in de elektronica van de machine in als het maximale signaal dat de lier kan bereiken

Een lastbegrenzer is verplicht voor heftoepassingen met lasten van meer dan 1000 kg of 40.000 N·m en moet worden 

toegepast door de installateur; de koppelsensor wordt alleen op verzoek gemonteerd.

Bovenstaande procedure moet worden gevolgd met de kabel op de eerste laag en in het midden van de trommel. Zo wordt 

de beste conditie voor de TOR-sensor verzekerd.

De maximale hefwaarde moet minder zijn dan of gelijk aan de maximale trekkracht van de lijn, zoals aangegeven op de 

typeplaat op de betreffende laag.

Voer de setup niet uit met een hogere belasting dan die op de typeplaat vermeld staat.
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7   INBEDRIJFSTELLLING

Voor meer informatie of uitleg, gelieve contact op te nemen met de fabrikant.

Degenen die belast zijn met het gebruik van, of service op, de machine moeten beschikken over specifieke bekwaamheden die 

in deze handleiding zijn beschreven, alsook over de psychologische en fysieke vaardigheden die nodig zijn om de machine te 

gebruiken

In de volgende paragrafen worden instructies gegeven om de machine in bedrijf te stellen.

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de machine op te starten, en zorg dat u de inhoud begrijpt.

Voordat de machine in bedrijf gesteld wordt:

controleer of alle installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd met positief resultaat.

Ga na of de kabelklemmen goed zijn geplaatst, de groef de juiste richting heeft en de trommel de juiste draairichting.

Controleer of de draairichting van de motor, de richting van de overcenterklep en de aansluiting van de voedingslijnen 

overeenstemmen met de vereiste trommelrotatie en het schema van de verdelerklep.

Controleer of alle hydraulische aansluitingen goed zijn gemaakt en niet lekken.

Controleer of alle hydraulische lijnen vrij zijn van lucht, met name de remleiding.

Controleer het koppel van alle moeren en bouten.

Ga na of het hydraulische circuit de kenmerken heeft die zijn beschreven in de betreffende paragraaf. In het bijzonder moet 

de bedrijfsdruk voldoende zijn om de rem helemaal te openen en mag de maximale systeemdruk niet de maximaal toegestane 

druk op de rem en lier overschrijden.

Voordat u verder gaat moet u zich overtuigen van het volgende:

de actuele hydraulische en elektrische parameters zoals de druk, stroming, frequentie, spanning en stroom van het 

voedingssysteem zijn voldoende voor de toepassing en overschrijden niet de waarden die staan vermeld op de typeplaat van 

de lier of de specificatie.

Alle beveiligingen, met name de rem(men), de overcenterklep, de eindschakelaars zijn goed geïnstalleerd en aangesloten op 

de voeding.

MEDEDELING
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INBEDRIJFSTELLLING
7.1   TESTBEDRIJF

Voordat de kabel om de geïnstalleerde lier wordt gewikkeld, moet deze enkele minuten in beide richtingen werken.

Voer een testhefcyclus uit met een lichte last. Controleer of de rem goed functioneert door de last te stoppen tijdens zijn opwa-

artse beweging. Ga na of de last soepel, beheerst en zonder stoten daalt.

Gesuggereerde testcycli worden hieronder beschreven.

7.1.1  TESTEN ZONDER LAST
1 - Laat de lier werken zonder last, indien mogelijk, op lage snelheid. Let op overmatig lawaai uit de aandrijfmotor, rem, tan-

dwielkast en accessoires.

2 - Als er geen harde geluiden te horen zijn, verhoogt u de snelheid langzaam tot het maximum.

3 - Als de lier wordt gestopt, moet de rem onmiddellijk ingeschakeld worden en het draaien van de trommel stoppen.

4 - Herhaal bovenstaande voor de andere draairichting.

5 - Laat de lier enkele minuten in beide richtingen werken en controleer of er overmatig lawaai en/of verhitting van de compo-

nenten optreedt.

6 - Controleer daarna alle oliepeilen en corrigeer ze indien nodig.

Alle informatie m.b.t. de druk, het oliedebiet, de hefcapaciteit en de snelheid is te vinden in de tabellen met technische 

gegevens van de lier.

Controleer voordat u verdergaat of de werkelijke belasting van de lier de waarde op het typeplaatje en in de technische 

specificaties van de lier niet overschrijdt. Als een bepaalde overbelasting vereist is voor test- of certificeringsdoeleinden, 

raadpleeg dan altijd Dana Motion Systems Italia srl voordat u de vermelde waarden op het typeplaatje overschrijdt.

Voldoe aan de minimaal vereiste oliestroom. Informatie vindt u in de tabellen met technische specificaties van de lieren en in 

de catalogus. Een lagere oliestroom kan de lier ernstig beschadigen.

Als er nog steeds kabel op de lier is gewikkeld (testen op een werkbank en/of niet op de uiteindelijke machine), let dan op het 

uiteinde van de kabel en/of zet deze vast om de nabijgelegen constructie of onderdelen niet te beschadigen.

MEDEDELING
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INBEDRIJFSTELLLING
7.1.2  TESTEN VAN DE BELASTING
1 - Laat de lier (indien mogelijk) met lage snelheid draaien en hef de last tot minimale hoogte. Luister of de verschillende onder-

delen overmatig veel geluid maken.

2 - Stop de lier en controleer de rem. De last moet onmiddellijk tot stilstand komen en daarna mag er geen enkel teken zijn van 

slippen van de last. Als dit het geval is, raadpleegt u Problemen oplossen p. 83.

3 - Laat de last zakken en stop opnieuw, waarbij u nagaat of de rem goed werkt.

4 - Als dit het geval is, heft u de last hoger en laat u deze enkele minuten op en neer met lage snelheid. Ga na of de rem in beide 

richtingen wordt ingeschakeld.

5 - Luister of de verschillende onderdelen niet te veel lawaai maken en controleer alle onderdelen op overmatige verhitting.

6 - Herhaal de bovenstaande reeks handelingen bij hoge snelheid en controleer het lawaai, de verhitting en de remwerking.

7 - Controleer tijdens en na het testen onder belasting of alle schroefverbindingen nog steeds goed zijn vastgedraaid.

Als alles in orde is, is de lier nu gereed voor normaal gebruik.
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INBEDRIJFSTELLLING
7.2   GEBRUIK

De eindgebruiker die verantwoordelijk is voor de machine waarop de lier zal worden geïnstalleerd, moet voldoende zijn opgeleid 

en de informatie in deze handleiding begrijpen.

De machine wordt gebruikt om lasten en/of personen op te tillen.

Het heffen van lasten en personen moet plaatsvinden met behulp van geschikt hijsgereedschap dat over het algemeen niet 

wordt geleverd met de lier (haak).

Voor het heffen van personen moet de installateur zorgen voor een omsluitingssysteem (platform): De last (platform + personen) 

mag de capaciteit van de lier voor het hijsen van personeel (LoP), die in de plaat is gegraveerd, niet overschrijden.

De eindgebruiker dient alle informatie met betrekking tot het juiste gebruik in deze handleiding te respecteren.

De kabel moet altijd strak zijn om onjuiste wikkelingen of van de trommel lopen te voorkomen.

Controleer voordat u de lier gebruikt of de omgevingsomstandigheden geen bronnen van gevaar voor de veiligheid van de 

machine en de bestuurders (bijv. regen, wind, enz.) veroorzaken.

De eindgebruiker moet de kabelsnelheid beperken aan het begin van de hijsfase en het einde van de losfase.

Controleer voordat u de lier gebruikt of de kabel in perfecte staat is. Als de kabel geplet of gerafeld is, moet deze onmiddellijk 

worden vervangen.

Vermijd overmatig gebruik van impulsen om schade aan de lier/machine te voorkomen.

Laat minstens drie (3) kabelwikkelingen rond de trommel.

Zijwaartse beweging van het laden is verboden omdat dit gevaar kan opleveren voor personen en/of constructies in de buurt 

van de machine en de last (onvermogen om de last te besturen bij ogenblikkelijk lossen).

Zijwaarts trekken en laden is verboden 

Het heffen van vastzittende of geblokkeerde lasten is verboden (schade aan de machine en plotseling loslaten van de last 

zonder dat deze kan worden beheerst)

Gebruik de lier nooit boven het maximale trekvermogen.

Onverwacht breken van de strakke kabel of een defect waardoor de haak de last loslaat, leidt tot een bijzonder gevaarlijke 

zweepslagbeweging.

Ga om deze reden nooit binnen de actieradius van de kabel staan.

Leid de kabel nooit met uw handen terwijl de lier loopt.

Rook niet en gebruik geen open vuur: brandgevaar in de buurt van de lier

Bescherm de bewegende delen tijdens het gebruik tegen onbedoeld contact met behulp van vaste, beweegbare 

afschermingen of duid de gevaarlijke gebieden aan met pictogrammen om de gebruiker te informeren over de resterende 

risico's.

Rook niet en/of gebruik geen open vuur: brandgevaar.

MEDEDELING
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8   ONDERHOUD

8.1   ONDERHOUDSPERSONEEL
Operators die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud moeten de klassikale en praktische training bijwonen, zoals hieronder 

in detail beschreven:

• Klassikale training en functietraining met betrekking tot alle machineapparatuur;

• Klassikale training en functietraining gegeven door de fabrikant, met betrekking tot de apparatuur waarop de lier is 

geïnstalleerd en waarop deze is aangesloten.

8.2   VEILIGHEIDSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS ONDERHOUD
Bij het uitvoeren van onderhoud moet de onderhoudsmonteur geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, te weten:

• veiligheidsschoeisel

• beschermende handschoenen

• goedgekeurde kleding ter voorkoming van ongevallen

1 - Onderhoud van de machine mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd en expliciet geautoriseerd personeel. 
Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een voorman.

2 - Voordat u reparaties of andere werkzaamheden aan de machine uitvoert, moet u altijd de andere betrokken operators wa-
arschuwen omtrent uw bedoelingen.

3 - Alle ingrepen moeten worden uitgevoerd met de machine gestopt en afgescheiden van de voedingen.

4 - Gebruik, wanneer u onderhoudswerkzaamheden uitvoert in slecht verlichte gebieden, een draagbaar verlichtingssysteem 
en vermijd schaduwplekken die het zicht in de gebieden waar gewerkt wordt of in de omliggende gebieden verhinderen of 
verminderen.

5 - Draag nooit ringen, polshorloges, sieraden, losse of hangende kleding zoals dassen, gescheurde kleding, sjaals, jassen of 
overalls die niet dichtgeknoopt of -geritst zijn, want deze zouden vast kunnen komen te zitten in bewegende delen.

6 - Werk niet in vochtige omgevingen. Het gebied waar de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet altijd schoon 
en droog worden gehouden.

7 - Voer nooit een van de volgende werkzaamheden aan het frame uit: boren, snijden, enz. (tenzij u toestemming hebt gekregen 
van de fabrikant). 

8 - Gebruik voor vervanging uitsluitend ORIGINELE RESERVEONDERDELEN.

9 - Houd de machine en de omgeving altijd schoon.

Voordat u begint met onderhoudswerkzaamheden:

controleer of er geen last aan de machine bevestigd is;

koppel de lier los van energiebronnen (elektrisch, hydraulisch);

draag PBM;

zorg ervoor dat het hydraulische circuit niet onder druk staat en dat de vloeistoftemperatuur niet hoger is dan 30°C

Zorg ervoor, voordat u de machine start, dat:

alle afschermingen die tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn verwijderd, correct zijn teruggeplaatst en in goede staat zijn;

alle reserveonderdelen correct zijn gemonteerd en vastgezet;

alle vreemde voorwerpen (doeken, gereedschap, enz.) uit de machine zijn verwijderd.

Werk niet aan de machine met gereedschap, reinigingsapparatuur, enz. wanneer deze actief is.

WAARSCHUWING
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ONDERHOUD
8.3   ALGEMEEN ONDERHOUD
Bij levering bevat de lier de hoeveelheid smeerolie (meestal VG 150 mineraal ISO3448) die vermeld staat in het specificatieblad 
van de lieren. De eerste olieverversing moet worden uitgevoerd voordat er 100 bedrijfsuren zijn verstreken: dit is de inlooppe-
riode. Daarna moet de olie om de 500 bedrijfsuren van de lier volledig worden ververst.

De operator is verantwoordelijk voor routinematig onderhoud, inclusief de volgende taken:

• De olie van de reductiekast verversen volgens de instructies binnen 100 bedrijfsuren (inloopperiode) of na de eerste twee 
jaar na de installatie. Ongeacht het type werk waarvoor de lier wordt gebruikt, dient regelmatig de status en het niveau van 
het smeermiddel te worden gecontroleerd en moet zo nodig olie worden bijgevuld.

• Ververs de olie van het hydraulische circuit volgens de instructies in de installatie- en onderhoudshandleiding van de 
uiteindelijke machine. Het wordt aanbevolen om de hydraulische olie voor het eerst te verversen na ongeveer 500 
bedrijfsuren. Het filterelement moet voor de eerste keer na 50 bedrijfsuren worden vervangen om het circuit te reinigen en 
vervolgens om de 500 bedrijfsuren; ververs de hydraulische olie daarna om de 2000 bedrijfsuren. Deze intervallen moeten 
worden verkort wanneer de filterverstoppingsindicator aangeeft dat de patroon verstopt is of wanneer het systeem in een 
zwaar vervuilde omgeving werkt.

• Dana Motion Systems Italia srl staat het niet om de hydraulische motor te openen of aan het negatieve remsysteem te 
werken (restrisico). Dana Motion Systems Italia srl staat het openen van de reductiekast niet toe om welke reden dan ook, 
behalve voor routinematig onderhoud.

• Na 1000 uur lierbedrijf is een volledige servicebeurt van de negatieve rem verplicht. Deze werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd door Dana Motion Systems Italia srl of door een geautoriseerd servicecentrum.

• Na elke noodstop moet de rem worden gecontroleerd.

8.3.1  ONDERHOUDSSCHEMA
Hieronder vindt u een richtlijn met aanbevolen intervallen en gerelateerde handelingen die kunnen worden gebruikt. De perso-

onlijke of bedrijfservaring van het inspectie- en onderhoudspersoneel moet altijd voorrang hebben boven deze aanbevelingen, 

omdat hun frequentie afhankelijk is van de gebruiksintensiteit van de toepassing en ze dienovereenkomstig moet worden ge-

herstructureerd.

8.4   REINIGEN

Als u de lier gebruikt in corrosieve omgevingen, die ruwe vervuilende deeltjes en/of zeer fijn stof bevatten, was de lier dan met 

water en geschikte vloeistoffen om te voorkomen dat het vuil zich ophoopt en belangrijke onderdelen zoals moeren en bouten, 

ringen en onderlegringen worden beschadigd.

Plan onderhoud correct om overmatige slijtage van de lier te voorkomen (zie Onderhoudsschema p. 79)

Bediening frequentie

8 uur 250 uur 500 uur 1000 uur
Hoofdstuk in de 

handleiding

Inspectie van de kabel x

Oliepeil controleren en bijvullen x

Kabelsmering x

Controle van de dichtheid van de schroef, 

hydraulische en elektrische aansluitingen
x

Alle bewegende delen smeren en invetten x

Olie van liertandwiel verversen x*

Oliefilter van hydraulisch circuit vervangen x

Olie van hydraulisch circuit verversen x

Remonderdelen vervangen x

* Eerste vervanging na 100 werkuren, vervolgens na 500 uur of 2 jaar, afhankelijk van wat het eerst komt.

Voer de reiniging van de machine uit nadat deze is afgescheiden van alle energiebronnen.

Reinig de machine nooit met oplosmiddelen, corrosieve vloeistoffen of schurende voorwerpen.

MEDEDELING
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8.5   ROUTINEMATIG ONDERHOUD

8.5.1  VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De norm voorziet in het beoordelen en informeren van mogelijke schade die moet worden beschreven in het geval van een reeks 
onjuiste handelingen.

• verbrijzeling van ledematen in het geval dat de machine niet is losgekoppeld van de stroomvoorziening;

• wegschieten van voorwerpen (veren);

• wegschieten van voorwerpen en beknelling van de veren van de negatieve rem;

• uitstoten van vloeistof;

• perforatie in het geval van schade aan de kabeldraden;

• slepen van de kabel;

• verbrijzelen van de bovenste en onderste ledematen in het geval van demontage van groepen zonder deze aan een 
ankerpunt te hebben bevestigd;

• brandwonden, huid- of oogschade bij het demonteren van hydraulische onderdelen zonder te wachten tot het onderdeel 
en/of de olie is afgekoeld.

8.5.2  SMEERMIDDELEN VERVANGEN / BIJVULLEN

Het smeermiddel moet de eerste keer binnen maximaal 100 bedrijfsuren na het inlopen worden ververst. Onder normale om-
gevingsomstandigheden kan het smeermiddel om de 500 bedrijfsuren worden vervangen. Zie voor aanbevolen smeermiddelen 
Tandwielolie p. 63 of de catalogus van de lier.

Vervang afdichtingen onder de pluggen telkens wanneer u ze losdraait voor inspecties.

Het wordt aanbevolen het smeermiddel te vervangen wanneer het warm is, om slibvorming te voorkomen. Bij het verversen van 
de olie wordt aanbevolen de reductiekast te wassen met een geschikte vloeistof, zoals aangegeven door de fabrikant van het 
smeermiddel. 

Controleer regelmatig de lier, de toestand en het niveau van het smeermiddel, ongeacht het soort werk, en vul indien nodig bij.

8.5.3  ONTLUCHTINGSPLUGGEN
De BWE-BWP-serie is standaard niet voorzien van ontluchtingspluggen. Bij zware toepassingen, waarbij de omgevingstempe-
ratuur hoger is dan 60% van de tijd boven +35°C, of wanneer de stoptijd niet voldoende is om de olie te laten afkoelen, wordt 
aanbevolen een ontluchtingsplug te installeren.

De ontluchtingsplug moet in de hoogst mogelijk positie worden gemonteerd in relatie tot de lierinstallatie op de eindmachine, 
zie Positionering p. 53.

Als de toepassing een ontluchtingsplug nodig heeft, volgt u de volgende instructie.

Telkens wanneer het smeermiddel wordt vervangen of bijgevuld, druk met een pen op het binnenste gedeelte van de plug tot 
u de weerstand van de compressieveer op het sluitmembraan overwint (max. 0,1-0,2 kg); blaas perslucht (max. 0,5 bar) van de 
binnen- naar de buitenkant van de plug om er zeker van te zijn dat er geen verstoppingen zijn.

Verwijder alle olie uit het reductietandwiel en bewaar deze in geschikte houders, klaar om te worden overhandigd aan erkende 

afvalverwerkingscentra, in overeenstemming met de geldende wetten.

LET OP

Het is raadzaam deze handeling regelmatig uit te voeren, ongeacht of de olie wordt ververst of niet, om verstopping van de 

ontluchting te voorkomen.

LET OP
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8.5.4  OLIE BIJVULLEN
Volg de onderstaande instructies voor het vullen van olie:

• Verwijder plug  en vul-/niveaupluggen 

• De lier kan een kleine hoeveelheid beschermende olie bevatten. Verwijder dit door de aftapplug te openen 

• en sluit vervolgens de aftapplug .

• Vul de lier met olie door een pomp via een van de twee pluggen . Vul de lier tot de olie uit de andere plug komt . 

De hoeveelheid olie staat op de maattekening en/of in de catalogus.

• Verwijder de pomp en sluit alle pluggen.

Afhankelijk van de uiteindelijke positie van de lier verandert de positie van de pluggen dienovereenkomstig. De beschikbare po-

sitie wordt hierboven weergegeven en is afhankelijk van de grootte van de lier.

8.5.5  AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN
De olie van de eerste levering is VG 150 Mineral ISO 3448, tenzij anders gevraagd. Wanneer de olie wordt ververst, moet ver-

gelijkbare en compatibele olie worden gebruikt.

8.5.6  AANBEVOLEN KABELONDERHOUD
Het kabelonderhoud moet worden uitgevoerd volgens ISO 4309.

8.5.7  AANBEVOLEN ONDERHOUD VAN HET VEILIGHEIDSSYSTEEM
De installateur moet zorgen voor regelmatige controle, afhankelijk van de toepassing en de gebruiksfrequentie.

� 

� � 

� 

� 
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8.6   EXTRA ONDERHOUDSBEURT
Extra onderhoud wordt over het algemeen uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs van de fabrikant of door monteurs die 

geautoriseerde zijn door de fabrikant.

Na 1000 bedrijfsuren van de lier moet het negatieve remsysteem worden gereviseerd.

Deze handeling moet worden uitgevoerd door het Technical Service Center van Dana Motion Systems Italia srl of door een 

geautoriseerd servicecentrum.

Dana Motion Systems Italia srl verbiedt gebruikers om de hydraulische motor te openen of aan het negatieve remsysteem te 

werken. 

Dana Motion Systems Italia srl verbiedt gebruikers om de reductiekast te openen voor alle werkzaamheden behalve 

aanbevolen routineonderhoud.

WAARSCHUWING
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8.7   PROBLEMEN OPLOSSEN

Hydraulische lier

Als de lier niet goed werkt, raadpleegt u de probleemoplossingstabel om de oorzaak en de eventuele oplossing te vinden.

Als het probleem niet kan worden opgelost, gelieve contact op te nemen met Dana Motion Systems Italia srl.

LET OP

Het hydraulisch circuit maakt lawaai Er zit lucht in het circuit Uitlaatlucht

Probleem Oorzaak Oplossing

Er is lawaai te horen tijdens het hijsen zonder 

last en de lier draait niet soepel
Onvoldoende oliedebiet in het circuit

Voer testsessies uit met toenemende 

belastingen tot de lier soepel draait en het 

geluid niet meer hoorbaar is. Verhoog de 

oliestroom in het hydraulische circuit als dit 

het geval is. Als het probleem zich blijft 

voordoen, neemt u contact op met Dana 

Motion Systems Italia srl .

De dalende belasting neigt te dalen

Vuildeeltjes in de klep

Maak de klep leeg en reinig hem met 

geschikte producten. Controleer en vervang 

indien nodig de filterpatroon in het circuit.

De klep voor regeling van de lastdaling is 

onjuist geïnstalleerd

Monteer de klep in de juiste stand, zoals 

weergegeven in het hydraulisch schema.

Restdruk in remstuurleiding als gevolg van 

onjuist hydraulisch circuit

Zorg ervoor dat de hydraulische rem niet 

ongewenst kan worden bereikt door restdruk, 

zie Positionering p. 53.

Versleten of beschadigde remschijven

Meerschijvenremmen: vervang de complete 

remeenheid of neem contact op met Dana 

Motion Systems Italia srl.

De last kan niet worden geheven

Overbelasting

Controleer de belasting en vergelijk deze met 

de informatie op de typeplaat of op de 

technische documentatie

Negatieve rem gaat niet open

Controleer of er druk in de stuurleiding van de 

rem is tijdens de bediening, de klep voor het 

inschakelen van de rem en de onderdelen van 

de rem.

Onvoldoende druk in het hydraulische circuit

Vergelijk het hydraulisch vermogenscircuit 

met de informatie op de typeplaat of in de 

technische documentatie. Controleer of de 

overdrukklep van het liercircuit correct 

gekalibreerd is

De motor is beschadigd
Vervang de motor met originele 

reserveonderdelen

De trommel draait niet in de gewenste rich-

ting.

Onjuiste montage van de hydraulische 

aansluitingen
Hydraulische aansluitingen omkeren

Te veel lawaai uit de lier

Oliepeil te laag
Controleer het oliepeil, zie Tandwielolie p. 63 

en Olie bijvullen p. 81.

Interne storing
Neem contact op met Dana Motion Systems 

Italia srl .
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Lekkage van smeermiddel geconstateerd

De roterende afdichtingen zijn beschadigd
Vervang de roterende afdichtingen (lier en 

motor)

De oliepluggen zijn losgeraakt Draai de pluggen vast.

Het oliepeil is te hoog Raadpleeg Hydraulische olie p. 64.

Er is hydraulische olie in de tandwielkast 

terechtgekomen als gevolg van beschadigde 

motorafdichtingen

Tandwielkast: controleer op vermenging van 

tandwielolie met hydraulische olie in de 

tandwielkast en/of controleer de 

motorafdichtingen

Veroudering van afdichtingen als gevolg van 

langdurige opslag, of beschadigde of 

versleten afdichtingen

Neem contact op met Dana Motion System srl

De nominale snelheid wordt niet bereikt

Onvoldoende oliestroom
Meet het oliedebiet aan de motorpoort V1 en 

V2 en stel dit indien nodig bij.

Defecte liermotor
Repareer of vervang de liermotor (zie de lijst 

met reserveonderdelen hieronder)

Als de lier wordt bediend, daalt de last enkele 

centimeters voordat de lier hem oppakt

Onjuiste plaatsing van de overcenterklep
Raadpleeg Hydraulische aansluiting p. 58 en 

de technische documentatie.

Onjuiste instelling van de overcenterklep
Neem contact op met Dana Motion System 

srl.

Na het heffen of dalen lijkt de rem te slippen 

voordat hij volledig tot stilstand komt
Onjuiste plaatsing van de overcenterklep

Raadpleeg Hydraulische aansluiting p. 58 en 

de technische documentatie.

Slippen van de meerschijvenrem duidt op versleten schijven. Meerschijvenremmen zijn niet bedoeld voor dynamisch remmen. 

Versleten remschijven zijn een indicatie van dynamisch remmen en dat is het gevolg van een storing in de overcenterklep of 

het hydraulisch systeem.

Het hydraulisch circuit maakt lawaai Er zit lucht in het circuit Uitlaatlucht

WAARSCHUWING
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9   BUITEN BEDRIJF STELLEN

9.1   ONTMANTELEN EN VERSCHROTEN
Het slopen van de lier moet worden toevertrouwd aan gekwalificeerd personeel.

De lier moet naar een geschikte plaats worden getransporteerd om te worden gedemonteerd.

Tap alle vloeistoffen uit het reductietandwiel en de hydraulische motor af voordat u aan het werk gaat. Bewaar ze gescheiden, 

in geschikte houders.

Demonteer alle onderdelen en let daarbij met name op de negatieve rem.

Vernietig de typeplaat zodra de buitenbedrijfstellingsprocedure is gestart.

Sorteer en bewaar de verschillende soorten materiaal, zodat ze kunnen worden overgedragen aan afvalverwerkingscentra.

Hergebruik alle onderdelen die kunnen worden gerecycled.

Om het milieu te beschermen

Verwijder alle olie uit de reductoren en sla deze op in geschikte containers die klaar zijn om te worden overgedragen aan 

erkende afvalverwerkingscentra, in overeenstemming met de geldende wetten.

Om het milieu te beschermen

Nadat de machineonderdelen zijn gescheiden naar materiaal, moeten ze worden afgevoerd door erkende 

afvalverwerkingscentra in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is in het land waar de machine wordt 

gebruikt.

Laat geen afval achter in het milieu.

LET OP

LET OP
85Dana IncorporatedIMM-0008NL - Hoisting and recovery winches



10   RESTRISICO'S

Het is de taak van de eindinstallateur om de risico's met betrekking tot de interferentie tussen de twee machines te beoordelen.

Het is de taak van de eindinstallateur om het overbelastingssignaal op te nemen als de machine geleverd wordt met een over-

belastingssensor, anders moeten de overbelasting en het bijbehorende signaal worden geïnstalleerd door de eindinstallateur.

Het is de taak van de eind installateur om kappen of beschermingen van bewegende onderdelen te monteren.

Het is de taak van de eindinstallateur om bedieningsapparatuur met aanhoudende werking actie te installeren.

Het is de taak van de eindinstallateur om controleapparaten te installeren die garanderen dat er geen riskante versnellingen of 

vertragingen optreden.

Het is de taak van de eindinstallateur om het signaal van minimale kabelcapaciteit te integreren als de machine wordt geleverd 

met een van de minimale kabelcontrole-inrichtingen, anders moeten de minimale kabelcontrole-inrichting en het bijbehorende 

signaal worden geïnstalleerd door de laatste installateur.

Risico Beschrijving van gevaarlijke situatie Gekozen oplossingen

Overschrijding van de maximale belasting, 

breuk en kantelen.

Gewoonlijk is de machine niet uitgerust met 

een maximale belastingslimiet, omdat deze 

limiet zeer sterk afhankelijk is van het 

gebruikte type toepassing. Bij het installeren 

van de inrichting voor maximale belasting, 

moet de installateur rekening houden met de 

omstandigheden waarin de lier naar 

verwachting zal worden gebruikt. Bovendien 

moet er een veiligheidssysteem worden 

ingesteld om ervoor te zorgen dat het voertuig 

waarop de lier is gemonteerd niet kan 

kantelen, met andere woorden tegen 

overbelasting van de machine. Alle vereiste 

tests (maximale belasting, kantelen) moeten 

eveneens worden uitgevoerd.

Informatie in de handleiding

Verlies van stabiliteit
De machine moet goed worden bevestigd 

door de installateur
Informatie in de handleiding

Beknellingsgevaar tijdens transport

Tijdens transport, hijsen en handlen kan de 

machine vallen. Controleer bovendien of de 

verpakking in goede staat verkeert en is 

voorzien van een band

Instructiehandleiding; training voor 

bestuurders die verantwoordelijk zijn voor 

transport, heffen en handlen. De 

werkzaamheden moeten met lage snelheid 

worden uitgevoerd, zodat de lasten in 

evenwicht zijn. Controleer ook of de band 

aanwezig is.

Verkeerde keuze van de kabel. Kabel onjuist 

geblokkeerd

De kabel moet worden gekozen in 

overeenstemming met de lasten en klasse van 

de lier, en moet correct worden bevestigd, 

anders gaat de last verloren

Informatie in de handleiding

Risico door bewegende delen. 

Beschermkappen niet of onjuist gemonteerd

De bestuurder kan in contact komen met 

bewegende delen

Informatie in de handleiding over de verplichte 

installatie van een beschermende behuizing 

door de installateur (indien nodig)

Bewegende delen van de aandrijving

Onjuiste montage van bewegende 

onderdelen, waardoor het risico bestaat dat 

de machine stuk gaat of defect raakt

Informatie in de onderhoudshandleiding. 

Interne montageschema's

Verkeerde keuze van hydraulische olie

Gebruik van hydraulische olie die niet aan de 

voorschriften voldoet. Gevaar van uitstoten 

van vloeistoffen, oververhitting

Informatie in de handleiding. Olietabel

Onjuiste montage/verbinding van het 

hydraulische circuit

Onjuiste montage of verbinding van het 

hydraulische circuit kan schade veroorzaken 

de hydraulische motor en dus de lier

Instructiehandleiding; voorzien in hydraulisch 

systeem en waarschuwingen
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RESTRISICO'S
Extreme temperatuur

Gebruik van de lier bij andere temperaturen 

dan waarvoor deze is ontworpen, met het 

risico van breuk van de mechanische 

onderdelen en het uitstoten van vloeistoffen

Instructiehandleiding: limieten waarbinnen de 

lier is ontworpen voor gebruik

Emissie van gevaarlijke materialen en stoffen

Tijdens onderhoud, bijvullen, etc. van de 

smeerolie kunnen operators in contact komen 

met de gevaarlijke stof

Instructiehandleiding: gebruik van 

handschoenen genoemd

Het niet-naleven van onderhouds- en 

reinigingsprocedures

Nalaten de machine uit te schakelen voordat 

er werkzaamheden aan worden uitgevoerd; 

demonteren van de veren van de negatieve 

rem -> wegschieten van objecten

Instructiehandleiding: de installateur moet 

ervoor zorgen dat de procedures worden 

uitgevoerd, waarbij hij de noodzakelijke 

toevoegingen moet aanbrengen aan de 

instructiehandleiding van de uiteindelijke 

machine. De negatieve rem mag niet worden 

gedemonteerd

Risico van breuk door het heffen van vastzittende lasten of beschadiging.

Bij het optillen van voorwerpen die verankerd zijn aan de grond kan de last plotseling loslaten of hoge spanningen bereiken, 

met gevaar voor breuk van de lier en schade aan voorwerpen of mensen. Het is verboden om geblokkeerde of vastzittende 

lasten op te tillen of vast te haken.

Risico Beschrijving van gevaarlijke situatie Gekozen oplossingen

GEVAAR
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11   RESERVEONDERDELEN

11.1   BESTELLING VAN RESERVEONDERDELEN
De klant mag alleen originele reserveonderdelen kopen. Het uit- en inbouwen moet gebeuren volgens de instructies van de fa-

brikant.

BESTELLING VAN RESERVEONDERDELEN
Wanneer u reserveonderdelen bestelt bij Dana Motion Systems Italia srl , moet u altijd het volgende aangeven:

• Type machine

• Serienummer machine

• Code

• Positie

• Beschrijving

• Aantal

Vragen en bestellingen met betrekking tot reserveonderdelen moeten per fax of e-mail worden verzonden naar de afdeling Af-

termarket van Dana Motion Systems Italia srl , zoals uitgelegd in paragraaf Uitpakken p. 46 van deze handleiding.
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