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  VOORWOORD 

 ALIMAK HEK MC 450 III 

 

Voorwoord  

 

Deze machine is uitgerust met 

tandheugel- en rondselaandrijving. 

 

Deze machine kan snel verplaatst 

worden en is makkelijk te vervoeren. 

 

Deze machine kan met één of twee 

masten uitgerust worden en moet 

verankerd worden (zie hoofdstuk 3 onder 

veiligheid). 

 

De mast, die uit afzonderlijke elementen 

bestaat, kan makkelijk in de hoogte 

versteld worden, om aangepast te 

kunnen worden aan de hoogte van het 

bouwwerk.  De mast is makkelijk vanaf 

het platform te monteren. 

Het platform kan geconfigureerd worden 

op basis van de vorm van de gevel. 

 

Er is de grootst mogelijke zorg besteed 

aan de bouw van de hefsteiger om te 

waarborgen dat alle veiligheidsaspecten 

in overweging zijn genomen. 

 

Afhankelijk van het toepassingsgebied 

kan een keuze gemaakt worden uit 

verschillende platformlengten, 

platformbreedten en toelaatbare 

belasting. 

 

De informatie die in deze handleiding 

staat heeft betrekking op de 

basismachine in de standaard uitvoering, 

zoals die geleverd wordt door Alimak Hek 

VAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees deze handleiding aandachtig alvorens 

de machine te monteren, te demonteren, 

te gebruiken of te onderhouden. 
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VI ALIMAK HEK MC 450  

 

Betekenis van alle gebruikte symbolen 

 

LET OP 

Niet (exact) volgens de werk- of bedieningsinstructies handelen 

kan ernstige verwondingen, fatale ongelukken, grote 

mechanische schade of operationele verliezen tot gevolg 

hebben. 

 

Tijdens het gebruik mogen er geen personen onder de machine 

staan. 

 

Gevaar: Hoogspanning. 

 

Gevaar door vallende voorwerpen. 
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Afb. 1 Afmetingen  
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1. Technische gegevens 

1.1 Algemeen  

Beschrijving  Enkel  Dubbel  

Platformlengte (m) 4,2-10,2 7,0-30,2 

Platformbreedte (m) 1,2-2,2 1,2-2,2 

Onderlinge hartafstand masten (m) Zie par. 1.5 Zie par. 1.5 

Verticale hefsnelheid (m/s) 0,13(50Hz)/0,16(60Hz) 0,13(50Hz)/0,16(60Hz) 

Laadvermogen (kg) Zie par. 1.6 Zie par. 1.6 

Max. nominale belasting op platformverlenging (kg) 240 240 

Afstand tussen kabelgeleiders (m) 6 6 

Maximale hefhoogte (m) A 200 200 

Verankeringsafstand (m) B 8-10 8-10 

Hoogte eerste verankering voor grondframe (m) C 3 3 

Hoogte tweede verankering voor grondframe (m) D 8-10 8-10 

Bovenste overhang (m) E 4,5 4,5 

Hoogte vanaf de grond tot het werkplatform in de 

laagste stand voor toegang (m) F 

0,35 0,35 

Hoogte platform inclusief hekwerk 1,1 m (m) G 2,07 2,07 

Hoogte platform tot dek (m) H  0,97 0,97 

Hoogte hekwerk 1,1 m tot bovenkant mastafdekking 

(m) I 

0,89 0,89 

 
Geluidsniveau 
De emissie van het geluidsdrukniveau op de werkstations is minder dan 70 dB (A) 
Het geluidsvermogenniveau afgegeven door de machine op de werkstations is minder dan 
80 dB (A) 
 
Opmerking: 
De MC 450 kan binnen en buiten gebruikt worden. 
De gegevens zijn gebaseerd op standaard toepassingen. In speciale situaties kan hiervan 
afgeweken worden. Dit mag alleen gedaan worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Alimak Hek. 
Bovenste mast 
Voor alle mastopstellingen is het bij de verschillende machineuitvoeringen verplicht om de oranje 
bovenste mast te gebruiken. 
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Afb. 1-1 Mastelement  

 

 

Afb. 1-4 Hek aan uiteinde 

 

Afb. 1-2 Platformelementen 

 

 

Afb. 1-5 Hoekpaal  

 

Afb. 1-3 Hekken 
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Onderdeel Afbeelding  L x B x H (mm) Gewicht 
(kg) 

Aantal 
bouten/borgpennen 

Afmetingen 
bouten/borgpennen 

Overige  

Mastelement  1-1 450x450x1508 78 4 (bouten) M16x210mm Module 5 

Platformelement 800 
(geribde plaat/triplex) 

1-2 800x1200x500 99/100 3 (borgpen) φ37 (Klasse 8.8) Max. 
platformverlenging 
800mmx1000mm 

Platformelement 1500 
(geribde plaat/triplex) 

1-2 1500x1200x500 132/133 3 (borgpen) φ37 (Klasse 8.8) Max. 
platformverlenging 
1500mmx1000mm 

Hek 800 (met 
gaas/open) 

1-3 770x30x1109 11,5/6,8 … … … 

Hek 1500 (met 
gaas/open) 

1-3 1470x30x1109 22/13,3 … … … 

Hek aan uiteinde (met 
gaas/open) 

1-4 2184x30x1109 58/43 … … … 

Hoekpaal 1-5 70x30x1274 3,24 … … … 

Opmerking: Met meegeleverde telescopische verlengingen. Andere uitvoeringen zijn mogelijk. Dit mag 

alleen gedaan worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Alimak Hek. Voor minimaal voor de 

installatie benodigde ruimte zie de algemene opstellingstekening (AO-tekening). 

1.2 Elektrische installatie  

 Enkel Dubbel 

Aantal motoren 1 2 

Nominaal vermogen hefsteiger 4kW 2x4kW 

Maximum startstroom 58A 116A 

Stroomverbruik (gebaseerd op S3-25%) 5,4 kVA 5,4 x 2 kVA 

 Stroomverbruik (gebaseerd op S1) 6,8 kVA 6,8 x 2 kVA 

Voedingsspanning 380-440V 

Minimum stroomtoevoer 7,6kVA 14,4kVA 

Fases 3+N+Pe 3+N+Pe 

Voedingsfrequentie (afhankelijk van de landelijke omstandigheden met 
betrekking tot de stroomtoevoer) 

50Hz/60Hz 

Sterkte zekering en type op bouwplaats (traag) 32A/GV2-ME32C 

Stuurspanning 230VAC 

Frequentie stuurspanning 50Hz/60Hz 

Stroomtoevoer (naar machine) Tot 125 m 5G 6mm² 

Eenfase uitgang (andere uitvoeringen verkrijgbaar) 220V/16A  
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Afb. 1-6 Grondframe 

 

Afb. 1-7 Aandrijfunit 
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1.3 Grondframe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4 Aandrijfunit  

Afmeting A (mm) 1192 

Afmeting B (mm) 1280 

Afmeting C (mm) 2938 

Gewicht (kg) 775 

 

 

 

 

 

 

 

Afmeting A (mm) 1200 

Afmeting B (mm) 565 

Afmeting C (mm) 1346 

Afmeting D (mm) 623,4 

Afmeting E (mm) 823 

Gewicht (kg) 150 
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1.5 Platformconstructie 

Symmetrische platformconstructie 

Aandrijfunit:  1,2 m = A 

Element 800: 0,8 m = B 

Element 1500: 1,5 m = C 

Asymmetrische configuraties zijn mogelijk. Dit mag alleen 

gedaan worden na voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Alimak Hek. 

 

1.5.1 Machine met enkele mast  

 

De belasting moet gelijk 

verdeeld worden over 

het platform. 

 

Platform-
lengte (m) 

 Maximale 
belasting (kg) 

Configuratie-
gewicht (kg) 

4,2   C A C   2500 1380 

5,8  B C A C B  2250 1624 

7,2  C C A C C  2000 1731 

8,8 B C C A C C B 1750 1975 

10,2 C C C A C C C 1500 2083 

 

Opmerking:  

Het gewicht van het oppervlak op het verlengstuk van het platform is niet inbegrepen in 

de maximale belasting en het configuratiegewicht. 

De hierboven vermelde gegevens gelden voor tweezijdige hekwerken, allemaal van 

draadgaas. 
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1.5.2 Machine met dubbele mast  

 

De belasting moet gelijk 

verdeeld worden over het 

platform. 

 

Platform-

lengte 

 Maximale 

belasting 

(kg) 

Configuratie-

gewicht (kg) 

7,0        B A C C A B         4500 2487 

8,4        C A C C A C         4500 2594 

9,9       C A C C C A C         4500 2770 

11,5      B C A C C C A C B        4340 3014 

15,9     C C A C C C C C A C C       3900 3473 

17,4     C C A C C C C C C A C C      3750 3648 

19,0    B C C A C C C C C C A C C B     3590 3892 

20,4    C C A C C C C C C C C A C C     3450 4000 

22,0   B C C A C C C C C C C C A C C B    3290 4244 

23,4   C C A C C C C C C C C C C A C C    3150 4351 

25,0  B C C A C C C C C C C C C C A C C B   2990 4595 

26,4  C C C A C C C C C C C C C C A C C C   2850 4703 

28,0 B C C C A C C C C C C C C C C A C C C B  2690 4946 

29,4 C C C C A C C C C C C C C C C A C C C C  2550 5054 

30,2 C C C C A C B C C C C C C C C C A C C C C 2500 5176 

 

Opmerking:  

Het gewicht van het oppervlak op het verlengstuk van het platform is niet inbegrepen in de maximale 

belasting en het configuratiegewicht. 

De hierboven vermelde gegevens gelden voor tweezijdige hekwerken, allemaal van draadgaas. 
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1.6 Reactiekrachten muur 

 

665190-014 

Afb. 1-8 Reactiekrachten 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: Het einde van de buis 

moet voorzien zijn van een extra 

klem en bouten zoals getoond in 

deze afbeelding. 

 Mastverankering 

Tekening nr. 

Lmin Lmax Bmin Bmax Pmax 

In bedrijf 

(kN) 

Buiten 

bedrijf (kN) 

ENKEL 665190-014 
700  500 800 29,2 12,5 

 1450 750 1350 34,1 15,8 

  DUBBEL 665190-014 
700  500 800 27,3 12,5 

 1450 750 1350 38,5 15,8 

Opmerking:  

De berekening van het moment en de wind tijdens bedrijf is conform EN1495. De machine 

is ook gemaakt rekening houdend met de weersbescherming, last in onbalans en 

ingeschakelde toestand van de veiligheidssystemen. 

De windlast voor buiten bedrijf is conform EN1495 en de masthoogte is 200 m. 
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2.  Beschrijving van de onderdelen  

2.1 Algemene beschrijving  

De basisset van de hefsteiger 

met tandheugel- en 

rondselaandrijving bestaat uit 

de volgende 5 belangrijkste 

delen: 

- Aandrijfunit 

- Mast 

- Platformelementen en 

hekken 

- Grondframe 

- Bedieningssysteem 

 

 

 

 

 

 

Mast  

 

 

 

 

Aandrijfunit  

 

Trap 

 

Hek aan uiteinde 

 

Hek  

 

Hek met bedieningskast 

 

In-/uitgangsdeur  

Afb. 2-1 Basisset MC 450 
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De aandrijfunit beweegt de mast op en neer 

met behulp van de geleiderollen. 

De aandrijfunit, die in werking wordt gesteld 

door één elektromotor, wordt door middel 

van een rondsel langs de mast verplaatst. Bij 

de hefsteiger met twee masten worden de 

motoren bestuurd door het nivelleersysteem. 

Er is veel aandacht besteed aan eenvoudige 

en veilige montage en demontage. 

Een kraan op het platform (optie) zorgt 

ervoor dat de mastelementen snel en veilig 

opgebouwd kunnen worden. 

Het platform kan versteld worden om 

aangepast te worden aan de vereiste 

werksituatie met behulp van afzonderlijke 

platformelementen. De breedte van het 

platform kan afgesteld worden door middel 

van verlengingen. (De platformverlenging 

mag alleen op de grond uitgetrokken worden 

en alle handelingen met betrekking tot de 

platformverlenging in de lucht zijn niet 

toegestaan.) 

De deur (afb. 2-2) dient zowel voor op- als 

afstappen en is voorzien van vergrendeling. 

De machine kan niet in werking gesteld 

worden tenzij de deur volledig gesloten is. 

Alle elektrische aansluitingen, die voor 

transportdoeleinden losgekoppeld moeten 

worden, zijn uitgevoerd met stekkers en 

contactdozen. 

De elektrische hoofdinstallatie is gemonteerd 

in de bedieningskast op het platform. 

De eenvoudige constructie garandeert dat er 

slechts een minimum aan onderhoud is 

vereist. 

De mastelementen, het grondframe, de 

aandrijfunit, de kabelgeleiders en de diverse 

andere onderdelen zijn beschermd tegen 

corrosie met een passende 

oppervlaktebehandeling. 

 

 

  

 

Afb. 2-2 In-/uitgangsdeur 

2        1 

1. Nok  

2. Eindschakelaar  
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3 Veiligheid  

 

 

 

 

 

 

Er mogen geen veranderingen of 

aanpassingen aan de machine aangebracht 

worden. 

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om 

het gewicht van de machine en de mast te 

kunnen dragen. 

De mast moet ALTIJD verankerd worden in 

overeenstemming met de aanwijzingen. 

Voor alle mastopstellingen is het bij de 

verschillende machineuitvoeringen 

verplicht om de oranje bovenste mast te 

gebruiken. 

 

 

3.1 Algemeen  

De machine is geconstrueerd om zowel veilig gemonteerd 

als gebruikt te worden. De machine is daarom uitgerust met 

de volgende ingebouwde en extra veiligheidsvoorzieningen: 

- De motorrem werkt automatisch als de 

voedingsspanning uitvalt. 

 

- Als de BOVENSTE eindschakelaar weigert te 

functioneren, zodat de hefsteiger omhoog blijft 

gaan, wordt er een extra hoofdeindschakelaar 

ingeschakeld. 

 

 

- Als de ONDERSTE eindschakelaar weigert te 

functioneren, zodat de hefsteiger omlaag blijft gaan, 

wordt er een extra hoofdeindschakelaar 

ingeschakeld. 

 

- In geval van een noodsituatie is de machine ook 

uitgerust met een veiligheidsysteem tegen te hoge 

snelheid. 

3.2 Veiligheid vóór gebruik  

- Het grondframe moet op 

doeltreffende wijze worden 

ondersteund. 

 

- De werkruimte rondom de machine 

moet vrij zijn van obstakels. 

 

- De machine moet op de vermelde 

tussenruimten stevig verankerd 

worden. 

 

- Op plaatsen waar het windoppervlak 

of de windsnelheid door de effecten 

van een willekeurig voorwerp 

aanzienlijk vergroot wordt, is het niet 

toegestaan om het platform te 

gebruiken. 

 

 

3.3 Veiligheid tijdens gebruik  

 

Op de loopweg van de 

machine mogen geen 

belemmeringen zijn. 

 

Tijdens het gebruik mogen 

er geen personen onder de 

machine staan. 
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Materiaal mag nooit buiten de buitenste 

grenzen van het platform uitsteken. 

Voorwerpen die kunnen wegrollen moeten 

goed vastgezet worden. Materialen mogen 

nooit tegen het hekwerk aan opgestapeld 

worden. 

 

Als er in de buurt van 

hoogspanningskabels gewerkt moet 

worden moet er een minimum 

veiligheidsafstand van 15 m aangehouden 

worden. Is er een bovenbouw aanwezig 

dan moet er een afstand van 2,5 m 

aangehouden worden. 

 

Als er materiaal en/of gereedschap met 

een groot oppervlak wordt gebruikt neem 

dan contact op met uw leverancier in 

verband met de windgevoeligheid. 

- Er moet voor geschikte verlichting op de bouwplaats 

gezorgd worden om de steiger over de volledige 

hefhoogte van de machine te verlichten. 

- Om te verzekeren dat er geen personen per ongeluk 

onder het platform door lopen moet de hefsteiger 

omheind worden met geschikte afrastering. 

- De machine mag alleen gebruikt worden voor het doel 

waarvoor de machine ontworpen is, d.w.z. verticaal 

transport van personen en materiaal waarvan het 

maximumgewicht binnen de ontwerpgrenzen van de 

bijzondere constructie blijft. 

- Lasten (materiaal, personen enz.) moeten verdeeld 

worden volgens het lastschema. 

- Werkzaamheden op de hefsteiger mogen uitsluitend 

uitgevoerd worden door personen die voldoende 

kennis en capaciteiten hebben om dit te doen. 

- Inspectie en onderhoud moet uitgevoerd worden 

zoals vermeld in deze instructiehandleiding. 

- Tijdens montage en onderhoud mag de hefsteiger 

niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

- Houd de luiken in het onderstel van de aandrijfunit 

vrij. Vanaf het platform moet het mogelijk zijn om via 

de luiken bij de bedieningen van de nooddaling te 

komen. 

- Vakkundigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van 

de bediener of de monteur is essentieel voor een 

efficiënt gebruik van de hefsteiger. 

 

- De plaatselijke veiligheidswetgeving en -

voorschriften moeten altijd in acht genomen 

worden. 

- Technisch personeel moet in staat zijn om alle 

moeilijkheden waar het in elke mogelijke 

situatie tijdens het monteren en demonteren 

mee te maken krijgt aan te pakken. Het 

personeel dat de machine bedient moet 

bekend zijn met de situaties die zich tijdens 

het gebruik kunnen voordoen. 

- Als het bedienend of technisch personeel 

fouten of gevaren meldt of niet op de hoogte is 

van de veiligheidsvoorschriften moet de 

eigenaar of de persoon die verantwoordelijk is 

voor de machine onmiddellijk ingelicht worden. 

- Bij machines met twee masten moeten er 

tijdens het gebruik altijd twee personen op het 

platform aanwezig zijn. Dit voor het geval er 

een eventuele nooddaling uitgevoerd moet 

worden. Het werkgebied moet vrij gehouden 

worden van obstakels (bouwmaterialen, vuil, 

sneeuw enz.). 

- Hekken mogen tijdens normaal gebruik nooit 

verwijderd worden. 

- Het platform mag alleen betreden en/of 

beladen worden als hij in de laagste stand 

staat. Dezelfde regel geldt voor het verlaten 

van het platform. 

- Als er elektrische stormen worden verwacht 

moet het werk op het platform op tijd gestaakt 

worden om het gevaar voor blikseminslag te 

voorkomen. De stroomtoevoer moet 

uitgeschakeld worden en de stekker moet uit 

de contactdoos gehaald worden.  

- Platformverlengingen op telescopische 

steunen mogen alleen gebruikt worden om 

personeel te dragen. Dit personeel mag alleen 

op deze verlengingen staan als de machine 

stilstaat. 

- Worden er twee platformen naast elkaar 

opgesteld dan moet er een vrije ruimte tussen 

de uiteinden van de platformen van minimaal 

0,5 meter zijn. 
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3.4 Veiligheid na gebruik  

- Transport op openbare wegen mag 

alleen plaatsvinden met een 

vrachtwagen die voor dit doel is 

bestemd. 

 

- Het platform moet in de laagste 

stand gezet worden en de 

hoofdschakelaar moet vergrendeld 

worden. 

 

3.5 Ingebouwde en extra 

veiligheidsvoorzieningen 

De hefsteiger MC 450 is uitgerust met de 

volgende ingebouwde en extra 

veiligheidsvoorzieningen: 

- Fasecontrolerelais in de 

bedieningskast. 

 

- “Noodstop”-knop op de 

bedieningskast. 

 

- Controle-eindschakelaars. 

 

- Nivelleersysteem voor machines 

met twee masten. Blokkeer het 

platform als de ene kant meer zakt 

dan de andere tijdens een 

noodstop. 

 

 

 

- In geval van een stroomstoring 

wordt de motorrem automatisch 

ingeschakeld om te voorkomen dat 

het platform onverwachts naar 

beneden gaat. 

 

- In geval van een stroomstoring is 

het mogelijk om het platform een 

nooddaling te laten uitvoeren door 

de motorremmen met de hand te 

ontgrendelen.  

 

- Audiovisuele waarschuwing. Als het 

platform tot op een afstand van 

2,5 meter van de grond zakt, zal er 

een zoemer afgaan en zal er een 

lamp onder het platform gaan 

knipperen.  

 

- De hefsteiger kan alleen vanaf het 

grondframe verplaatst worden als 

het platform (zonder dekken) in de 

laagste stand staat. 



 TRANSPORT  

 ALIMAK HEK MC 450 4-1 

 

4 Transport  

 

 

Transport op het grondframe op 

openbare wegen is niet toegestaan. 

De landelijk geldende verkeersregels 

moeten in acht genomen worden. 

 

Met het oog op de beperkte afmetingen kan de 

basisuitvoering van de machine met een normale 

vrachtwagen vervoerd worden. Verzeker u er tijdens 

het transport van dat alle bevestigingselementen 

goed aangebracht zijn en dat de machine op de 

buffers gezakt is. 

Demonteer de machine alvorens de machine te 

vervoeren zoals beschreven in hoofdstuk 8. 

Vóór transport moeten alle hekken, opstappen en 

mastbeschermingen verwijderd worden. 

Vóór transport moet de machine zorgvuldig aan 

het laadplateau van het transportvoertuig 

vastgezet worden. 

De machine kan met een kraan die op het 

voertuig gemonteerd is, een kraan op de 

bouwplaats of een vorkheftruck in het voertuig 

geladen en uit het voertuig gelost worden. Zie 

afb. 4-1 voor de laad- en lospunten.  

Zet de machine zorgvuldig neer om 

beschadigingen te voorkomen. 

Zie afb. 4-1 

A. Hijspunten voor een kraan 

B. Steunpunten voor de vorken van een 

vorkheftruck 

 

Afb. 4-1 MC 450 vervoeren 

 

A 

B 

B 
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4.1 Opnieuw opbouwen op de bouwplaats  

 

Verzeker u ervan dat bomen, 

elektriciteitsleidingen enz. niet 

geraakt kunnen worden. 

 

Eenmaal op de bouwplaats aangekomen kan de hefsteiger in de laagste stand op het 

betreffende grondframe verplaatst worden. 

Als de omstandigheden niet zoals hierboven zijn, neem dan contact op met uw leverancier. 

Het is niet mogelijk om de eerste verankering op 3 m te installeren. Er kunnen uithouders 

worden gebruikt. Neem voor details over speciale toepassingen contact op met Alimak 

Hek VAE voor volledige informatie. 

Opmerking: De uithouders waarnaar verwezen wordt zijn door Alimak Hek VAE ontworpen 

toebehoren en zijn op aanvraag leverbaar. 

 

 

 

Opstelling van de uithouders  

Gevel 

Draailijn B-B 

Draailijn C-C 

D
ra

a
ilijn

 A
-A
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4.2 Opnieuw opbouwen met een kraan  

 

Alleen de enkele aandrijfunit kan 

verplaatst worden. 

 

Op de bouwplaats kan de hefsteiger opnieuw opgebouwd 

worden met een kraan.  

Er kan een kraan met voldoende hijshoogte gebruikt worden 

om de mast op te hijsen. 

Er kunnen maximaal 6 op de grond liggende mastdelen 

gemonteerd worden voordat zij naar de masttop opgehesen en 

gemonteerd worden. Voor details, zie afb. 4-2. 

Het totale transportgewicht kan berekend worden op de 

hieronder vermelde manier. 

Onderdeel  Gewicht 

(kg) 

 

Aantal aandrijfunits x 775 = 

Aantal grondframes x 150 = 

Aantal platformelementen 800 x 99 = 

Aantal platformelementen 1500 x 132 = 

Aantal mastelementen  x 78 = 

Aantal hekken 800 x 11,5 = 

Aantal hekken 1500 x 22 = 

Aantal hekken aan uiteinde x 58 = 

Aantal hoekpalen x 3,24 = 

   + 

Totaal transportgewicht  =                 kg 
 

 

Afb. 4-2 Mast ophijsen 
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5 Bedieningselementen  

 

5.1 Stroomaansluiting voor de 

aandrijfunit 

De stroomkabel voor de stroomtoevoer 

tussen de aansluiting op de bouwplaats en 

de hefsteiger moet aangesloten worden op 

de contactdoos op de bedieningskast. 

 

 

Afb. 5-1 Stroomaansluiting aandrijfunit 
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5.2 Bedieningskast platform 
 
De deur van de bedieningskast is 
vergrendeld met twee snelsluitingen. 
De bedieningskast is voorzien van de 
volgende drukknoppen aan de 
buitenkant (afb. 5-2): 
 

1. Noodstop 
2. Zoemer  
3. Stroomlampje  
4. Lampje veiligheid OK 
5. By-pass 
6. Alarm  
7. Contactdoos 
8. Servicemodus 
9. Hoofdschakelaar 

 
De Op en Neer knoppen treft u aan de 
linkerkant van de bedieningskast aan 
(afb. 5-3). 
 
Als de noodknop ingedrukt is wordt deze 
in de ingedrukte stand vergrendeld. De 
knop kan ontgrendeld worden door hem 
met de klok mee (rechtsom) te draaien. 
 
Opmerking: De hoofdschakelaar kan 
vergrendeld worden met een hangslot 
om niet-toegestaan gebruik van het 
platform te voorkomen. 
 

 
 

 
 

 
 
Afb. 5-2 Bedieningskast buitenkant  
 

 
Afb. 5-3 Op en Neer drukknoppen 
 

 

 

 

1              2            3         4 

5 

8 

9                    6 

7 
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6 Montage en verankering  

Definitie van links en rechts met betrekking tot de opstelling: 

Links: Gezien van de opstapzijde, de machine is bevestigd aan de linkerkant. 

Rechts: Gezien van de opstapzijde, de machine is bevestigd aan de rechterkant. 

 

 

Als de montage onderbroken moet worden, dient dit zo te gebeuren dat het, bij hervatting 

van de werkzaamheden duidelijk is welke fase bereikt is op het moment van 

onderbreking. Maak daarom altijd een deel van de montage af, bijvoorbeeld monteer, 

verzamel of bevestig alle onderdelen voor een verbinding, maak een grondsteun af of 

monteer een verankering volledig alvorens het werk te onderbreken. 

☆☆  Terwijl de mast gemonteerd wordt mogen er bij een machine met enkele mast zich 

niet meer dan twee personen of bij een machine met dubbele mast niet meer dan vier 

personen op het platform bevinden zodat er niet meer dan 75% van de hefcapaciteit 

wordt gebruikt. (Dit is alleen van toepassing tijdens het opbouwen of afbreken.) 

De montage moet altijd gevolgd worden door een test, zoals beschreven in par. 7.3. 

Zolang deze test niet is uitgevoerd, mag het platform voor geen enkel ander doel gebruikt 

worden dan het transport van de eigen mastelementen en verankeringen. 

Indien er eventuele niet-standaard configuraties zijn vereist moeten deze 

overeengekomen worden tussen Alimak Hek en de klant. 

Het beladen van de hefsteiger moet zodanig gepland worden dat als tijdens het monteren 

de maximum hoogte van de mast boven de laatste verankering wordt bereikt, de belasting 

van het materiaal op het platform minimaal is. 

Tijdens het montageproces mag de afstand tussen de eerste verankering en het 

grondframe niet groter zijn dan 3 meter en er mag niet met het monteren van het 

volgende deel begonnen worden zolang de eerste verankering niet volledig gemonteerd 

is.  

Tijdens de normale werking en het op- en afbreken is een masteindschakelaar aanwezig 

die gebruikt wordt om waar te nemen of de aandrijfunit contact maakt met de tandheugel 

van de mast. Zo niet zal de masteindschakelaar inschakelen en zal het platform stoppen 

met bewegen. 

Bovenste mast 
Voor alle mastopstellingen is het bij de verschillende machineuitvoeringen verplicht om de 
oranje bovenste mast te gebruiken. 

L R 
Afb. 6-1 Opstelling van de machine  
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6.1 Voorbereiding voor montage  

 

Verzeker u ervan dat de plaats waar de 

hefsteiger wordt gemonteerd voldoet aan 

de landelijke voorschriften en dat 

toestemming is verkregen van de 

betreffende autoriteiten voor de montage. 

 

- Controleer of de stroomtoevoer juist is, er een 

goede verlichting is en er hijswerktuigen en 

gereedschappen aanwezig zijn. 

 

- Verzeker u ervan dat de bouwplaats makkelijk 

bereikbaar is voor de vrachtwagens die gebruikt 

worden voor het vervoer van de hefsteiger. 

 

- Bereid de bouwplaats voor met geschikte steun- 

en verankeringsvoorzieningen. 

 

- Verzeker u ervan dat de plaats waar de 

hefsteiger opgesteld zal worden over een goede 

afvoer beschikt. 

 

- Stel de plaats waar de hefsteiger opgesteld moet 

worden zo vast, dat de mast met standaard 

materiaal verankerd kan worden. 

 

- De verschillende onderdelen van de hefsteiger 

moeten zo dicht mogelijk geplaatst worden bij de 

plek waar de machine gemonteerd zal worden. 

 

- De aansluiting voor de stroomtoevoer moet zich 

zo dicht mogelijk bij de hefsteiger bevinden om 

spanningsdalingen tot een minimum te 

beperken. Als de spanningsvermindering te 

groot is dan kan het gebeuren dat de machine 

niet goed functioneert. 

 

Afb. 6-2 Voorbereiden voor montage 
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6.2 Basisvereisten voor wisselstroomtoevoer 
 
 Spanning 

Constante spanning: 0,9 ... 1,1 deel van de nominale spanning 
 Frequentie:   

0,99 - 1,01 deel van de nominale frequentie continu, 0,98 ... 1,02 deel van de nominale 
frequentie voor een korte periode 

 Harmonischen 
De som van de tweede tot de vijfde harmonische vervorming mag 10% van de RMS-
waarde tussen spanningsvoerende leidingen niet overschrijden.  2% toename in de 
totale RMS spanning tussen spanningsvoerende leidingen van de zesde tot de 30e 
harmonische is toegestaan. 

 Spanningsonbalans 
De negatieve sequentiecomponent- en de nul sequentie componentwaarde mag bij 
driefasen voedingsspanning 2% van de positieve sequentiecomponentwaarde niet 
overschrijden. 

 Spanningsuitval 
Een spanningsuitval of nul spanning duurt niet langer dan 3 ms op elk willekeurig 
moment in de spanningstoevoer.  De tijd tussen opeenvolgende momenten van 
spanningsuitval moet meer dan 1 seconde bedragen. 

 Spanningsdips 
Spanningsdips mogen 20% van de piekspanning van de spanningstoevoer van niet 
langer dan een periode overschrijden.  De tijd tussen opeenvolgende spanningsdips 
moet meer dan 1 seconde bedragen. 
 

Vochtigheid/Omgeving  
 
 De elektrische apparatuur van de MC 450 kan goed functioneren als de relatieve 

vochtigheid bij een maximum temperatuur van +40°C 50% niet overschrijdt. Bij lagere 
temperaturen is een hogere relatieve vochtigheid toegestaan (bijvoorbeeld 90% bij 
20°C). 

  Volg om de machine te installeren ALTIJD de gebruikersinstructiehandleiding op. 
 
Hoogte 
 
 De elektrische apparatuur van de MC 450 kan goed functioneren op een hoogte van 

1000 m boven het gemiddelde zeeniveau. 
 
Transport en opslag 
 
 De elektrische apparatuur van de MC 450 kan ontworpen worden om de effecten van 

transport- en opslagtemperaturen binnen een bereik van -25°C tot +55°C en voor 
perioden niet langer dan 24 h bij max. +70°C te weerstaan of er kunnen geschikte 
maatregelen genomen te worden om de elektrische apparatuur hiertegen te 
beschermen. Daartoe kan het nodig zijn om speciale afspraken tussen Alimak Hek en 
de klant te maken. 
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6.3 Grondsteun  

Voordat de plaats voor de hefsteiger wordt 

voorbereid moet er gecontroleerd worden of de 

afstand tussen de mast en de werkvloer overbrugd 

kan worden met het standaard verankerings-

materiaal. 

1. Verzeker u ervan dat de krachten over een 

zo groot mogelijk vlak verspreid worden. 

 

2. De grond moet een gronddruk van minstens 

2 kg/cm² kunnen verdragen. Als er niet aan 

dit vereiste wordt voldaan moet 

grondverbetering worden toegepast zodat de 

grond aan dit minimum vereiste voldoet. 

 

3. De grondsteun moet vlak zijn en in het 

midden beladen worden met een minimum 

grondsteun van 400x400 mm. Als er een 

middelste stempel wordt gebruikt is dit niet 

nodig tot een hoogte van 100 m. 

 

4. De grondsteun moet duurzaam zijn en van 

dusdanige kwaliteit dat de belasting zonder 

plastische vervorming overgebracht kan 

worden. 

 

5. Als de machine wordt geïnstalleerd op een 

betonnen fundering of een hard wegdek dan 

moeten er houten planken onder de stempel 

gelegd worden om wegglijden te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6-3 Grondsteun en grondframe  

 

Grondsteun 
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6.4 Opbouwen van de hefsteiger  

 

 

665190-014 

Afb. 6-4 Afstand tot gevel  

 

 

 Mastverankering 

Tekening nr. 

Lmin Lmax Bmin Bmax 

Enkel 665190-014 
700  500 800 

 1450 750 1350 

Dubbel 665190-014 
700  500 800 

 1450 750 1350 
 

Gevel 
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6.4.1  Hefsteiger met enkele mast op 

grondframe 

 

1. Bepaal de afstand tussen het 

midden van de mast en de gevel; 

controleer of het grondframe 

evenwijdig is aan de gevel. 

 

2. Plaats het grondframe. 

 

 

3.  Zet de machine met behulp van de 

stempels vlak; verzeker u ervan 

dat de mast in beide richtingen 

verticaal is door dit met een 

luchtbelwaterpas (met een lengte 

van minimaal 1 m) die tegen de 

twee dichtbijzijnde zijden van de 

mast aan gelegd moet worden te 

controleren. Leg de grondsteun 

onder de machine om voor 

optimale spreiding van de belasting 

en stabiliteit te zorgen tenzij, zoals 

vermeld in par. 6.3.3, er een 5e 

middelste stempel wordt gebruikt 

en de hoogte van de 

machineconfiguratie niet meer 

bedraagt dan 100 m. 

 

4. Monteer de onderdelen van het 

platform aan beide zijden op 

volgorde totdat de gewenste lengte 

wordt verkregen. Het platform mag 

de maximum lengte (zie par. 1.5) 

niet overschrijden. 

 

 

Afb. 6-5 Grondframe  

Grondsteun 



  MONTAGE EN VERANKERING 

 ALIMAK HEK MC 450 6-7 

 

5. De breedte van het platform kan afgesteld 

worden om het platform aan de vorm van de 

gevel aan te passen. 

 

6. Plaats de trappen en zet deze met bouten en 

moeren vast. 

 

7. Plaats het hekwerk en zet dit met bouten en 

moeren vast. 

 

8. Plaats de deur en de nok voor de 

veiligheidsschakelaar van de deur en sluit deze 

aan op de aansluitkast. De machine kan alleen in 

werking gesteld worden als de deur dicht is. 

 

9. Zet de bedieningskast op de gewenste plaats en 

zet hem vast. 

 

10. Sluit de bedieningskabel en de elektrische 

stroomtoevoerkabel aan. Berg de kabels aan de 

onderkant van het platform netjes op zodat zij niet 

naar beneden hangen. 

 

11. Plaats de eerste verankering op een hoogte van 

maximaal 3 meter vanaf het grondframe (zie 

par. 6.6.5). 

 

12. Monteer de rest van de mastelementen en 

verankeringen. Til de mastdelen op en bevestig 

ze met de verankeringen op een ankerafstand 

tussen 8 en 10 meter vanaf het grondframe (zie 

par. 1.1). 

 

13. Monteer de kabelarm en de kabelgeleider als dit 

toebehoren wordt gebruikt (zie par. 6.5). 

 

Afb. 6-6 Hekwerk 

 

Afb. 6-7 Trap  

 

 

 

 

Afb. 6-8 Veiligheidsschakelaar deur 

2             

1 

1. Nok  

2. Eindschakelaar  
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6.4.2  Hefsteiger met twee masten op 

grondframe 

 

De ene aandrijfunit moet afgesteld 

worden voor ‘links’ en de andere 

voor ‘rechts’. 

1. Controleer of de linker machine afgesteld is 

voor ‘links’ en de rechter machine voor 

‘rechts’.  

2. Plaats de grondframes evenwijdig met de 

gevel en met een dusdanige scheiding dat de 

vereiste afstand tussen de masten 

aangehouden kan worden. 

3. Zet de machine met de stempels vlak. 

Verzeker u ervan dat de mast in beide 

richtingen verticaal is door dit met een 

luchtbelwaterpas (met een lengte van 

minimaal 1 m) die tegen de twee dichtbijzijnde 

zijden van de mast aan gelegd moet worden te 

controleren. Leg de grondsteun onder de 

machine om voor optimale spreiding van de 

belasting en stabiliteit te zorgen tenzij, zoals 

vermeld in par. 6.3.3, er een 5e middelste 

stempel wordt gebruikt en de hoogte van de 

machineconfiguratie niet meer bedraagt dan 

100 m. 

4.  Monteer de platformelementen van links naar 

rechts en verbind de aandrijfunit met het 

platformelement en twee platformelementen 

met elkaar met de borgpennen totdat de 

gewenste lengte wordt verkregen. Het platform 

mag de maximum lengte (zie par. 1.5) niet 

overschrijden. Bovendien mag de vaste 

onderste dekverbinding niet verwijderd worden 

als de dekken gemonteerd zijn; deze moet dus 

verwijderd worden voordat de dekken 

verbonden worden als een dubbele machine. 

Opmerking: tijdens de procedure moet het 

nivelleersysteem volledig geblokkeerd zijn met 

borgpennen. Voor details zie het gedeelte 

“Afstellen van het nivelleersysteem” in 

par. 6.10. 

 

Afb. 6-9 Grondframe  

Grondsteun 
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5. Plaats de eerste verankering op een 

hoogte van maximaal 3 meter vanaf de 

grond (zie par. 6.6.5). 

 

6. Monteer de rest van de mastdelen en 

verankeringen voor elk grondframe. Til de 

mastdelen op en bevestig ze met de 

verankeringen op een ankerafstand 

tussen 8 en 10 meter vanaf het 

grondframe (zie par. 1.1). 

 

7. De breedte van het platform kan afgesteld 

worden om het platform aan de vorm van 

de gevel aan te passen. 

 

8.  Plaats de trappen en zet deze met 

bouten en moeren vast. 

 

9.  Plaats het hekwerk en zet dit met bouten 

en moeren vast. 

 

10.  Plaats de deur en de nok voor de 

veiligheidsschakelaar van de deur en sluit 

deze aan op de aansluitkast. De machine 

kan alleen in werking gesteld worden als 

de deur dicht is. 

 

11. Sluit de bedieningskabel en de 

elektrische stroomtoevoerkabel aan. Berg 

de kabels aan de onderkant van het 

platform netjes op zodat zij niet naar 

beneden hangen. 

 

12. Stel het nivelleersysteem af (zie par. 6.9). 

 

13. Monteer de kabelarm en de kabelgeleider 

als dit toebehoren wordt gebruikt (zie 

par. 6.5). 

 

Afb. 6-10 Trap  

 

Afb. 6-11 Hekwerk  

 

 

 

 

Afb. 6-12 Veiligheidsschakelaar deur 

 

2                

1 

1. Nok  

2. Eindschakelaar  
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6.5 Monteren van de kabelton en -bak 

Wij adviseren om een kabelton met een 

kabelgeleider en een kabelarm voor maximum 

hefhoogte van 50 tot 120 m te gebruiken. Voor een 

maximum hefhoogte van minder dan 50 m 

adviseren wij om een kabelbak zonder kabelarm en 

kabelgeleider te gebruiken. 

6.5.1 Monteren van de kabelton 

1. Zowel de enkele als de dubbele machine wordt 

uitgerust met een kabelarm en een 

kabelgeleider. 

2. Voor de plaats waar de kabelarm gemonteerd 

moet worden zie afb. 6-13. Bovendien wordt de 

kabelarm met borgpennen verbonden met het 

platform. 

3. De kabelgeleider wordt met bouten en moeren 

aan het mastelement gemonteerd. Zorg met het 

oog op de plaats van de kabelgeleider dat de 

kabelarm op één lijn is met het middelste punt 

van de kabelgeleider en de kabelton (afb. 6-14). 

4. De kabelton moet geïnstalleerd worden zoals 

getoond in afb. 6-15. Hij kan gemonteerd 

worden in de beugel die makkelijk met bouten 

en moeren op het grondframe gemonteerd kan 

worden. 

Opmerking: Afstand H moet groter zijn dan 

1600 mm en de onderste afslagschaats moet 

overeenkomstig daarmee afgesteld worden. 

6.5.2 Monteren van de kabelbak 

De kabelbak kan geïnstalleerd worden zoals 

getoond in afb. 6-16: direct onder de 

bedieningskast. 

 

Afb. 6-16 Kabelbak 

 

Afb. 6-13 Kabelarm 

 

Afb. 6-14 Kabelgeleider 

 

Afb. 6-15 Kabelton 

 

Bak  
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6.6 Monteren van de mast 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Als het werk onderbroken moet worden 

moet de volgorde waaraan gewerkt wordt 

altijd afgemaakt worden. Draai alle bouten 

die voor de laatste verbinding gebruikt zijn 

aan en schakel de hoofdschakelaar uit en 

vergrendel hem zodat de machine niet in 

werking kan worden gesteld. 

Breng naarmate de montage vordert de 

verankeringsbuizen, de verankeringen en 

de kabelgeleiders aan zoals beschreven in 

par. 6.5. 

Houd er rekening mee dat de stroom-

toevoer bestaat uit of 3 x 230 V + neutraal 

+ veiligheidsaarde. 

De mast(en) moet(en) altijd evenwijdig met 

de gevel gemonteerd worden. 

Bij wind met een kracht van meer dan 

12,7 m/s (6 Beaufort) mag de machine niet 

gemonteerd worden. 

 
 

 

Hoogte mast h/m h≤70 70 < h ≤100 100< h ≤150 150 < h ≤200 ＞200 

Verticale 
afwijking/mm 

≤1/1000 
hoogte van 
de mast 

≤70 ≤90 ≤110 ≤130 

Tabel: Verticale afwijking voor installatie  

1. Sluit de stroomtoevoer op de machine aan. 

 

2. Zet de hoofdschakelaar op de stand “On”. 

 

Afb. 6-17 Hoofdschakelaar 
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3.  Bij aflevering van de hefsteiger staat hij op 

buffers. Om de hefsteiger van de buffers op 

te hijsen moet de betreffende sleutel in de 

BY-PASS sleutelschakelaar gestoken 

worden en moet de sleutel met de klok mee 

(rechtsom) gedraaid worden. Om het platform 

omhoog te doen moet tegelijkertijd op de OP 

knop gedrukt worden. 

Bij een dubbele mastconstructie moet 

gecontroleerd worden of de onderste 

afslagschaatsen en de schakelaars van het 

nivelleersysteem op de juiste manier 

afgesteld zijn (zie par. 6.9). 

 

4. De hefsteiger gaat omhoog en omlaag door 

op de OP en NEER knoppen te drukken. Als 

de knop losgelaten wordt stopt de hefsteiger. 

Bovendien is er een noodstopknop 

aangebracht. Als er op deze knop wordt 

gedrukt wordt de stroom naar de motoren 

uitgeschakeld. 

 

5. Gebruik een vorkheftruck of een kraan om de 

mastelementen op het platform te hijsen. 

Verzeker u ervan van de maximum 

toegestane belading tijdens het monteren 

niet overschreden wordt. 

 

6. Ga op het platform staan en plaats een 

mastelement op het laatste element dat 

gemonteerd is en gebruik indien nodig een 

kraan. Zet het mastelement met vier bouten, 

onderlegringen en moeren vast. Draai de 

bouten met het aangegeven 

aandraaimoment van 125 Nm vast. 

 

Afb. 6-18 “BY-PASS” 

sleutelschakelaar 

 

Afb. 6-19 Mastdeel ophijsen  

 

Afb. 6-20 Mast monteren 
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7. Laat het platform naar de bovenkant van het 

mastelement omhoog gaan en herhaal de 

procedure totdat er een ander element 

gemonteerd moet worden. Plan de procedure 

zodanig dat als er een verankering gemonteerd 

moet worden de belading van het materiaal en 

de mastelementen minimaal is. 

8. Verzeker u ervan dat de verankeringen op de 

aangegeven onderlinge afstanden worden 

geplaatst. 

9.  Herhaal deze werkmethode totdat de mast de 

gewenste hoogte heeft bereikt. Het laatste 

gemonteerde element moet altijd het oranje 

bovenste mastelement zijn. De maximum 

aangegeven hoogte mag niet overschreden 

worden. 

10. Als er op de bouwplaats een kraan beschikbaar 

is kan de mast sneller gemonteerd worden (hijs 

6 mastelementen tegelijk op). Er kunnen max. 

zes mastelementen op de grond gemonteerd 

worden en daarna met de kraan op hun plaats 

opgehesen worden. 

11. De mast mag niet te ver boven de bovenste 

verankering uitsteken. Om een goede stabiliteit 

te bereiken is het altijd beter om een 

verankering zo dicht mogelijk bij de bovenkant 

van de mast te plaatsen. 

12. Monteer de beschermplaten van de mast aan 

de bovenkant van de aandrijfunit. Zet deze met 

de meegeleverde bouten vast. Let er daarbij op 

dat SERVICE uitgeschakeld moet worden. 

13. De montage is nu voltooid. Het gemonteerde 

geheel moet nu getest worden zoals 

beschreven in par. 7.3. 

 

 

 

 

Afb. 6-21 Oranje bovenste 

mastelement 

 

 

 

Afb. 6-22 Mastafdekking 
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6.7 Verankeren van de mast 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Als het werk onderbroken moet worden 

moet de huidige volgorde altijd eerst 

afgemaakt worden voordat er gestopt 

wordt. Draai alle bouten voor de laatste 

verbinding gebruikt zijn aan en schakel de 

hoofdschakelaar uit en vergrendel hem 

zodat de machine niet in werking kan 

worden gesteld. 

Verzeker u alvorens met het bevestigen van 

verankeringen te beginnen ervan dat het 

grondframe vlak is. 

De muur moet van zodanig kwaliteit zijn dat 

het krachten die er via de verankeringen op 

overgebracht worden kan opvangen. 

 

De platformverlengingen en de 

verankeringen mogen tijdens het heffen en 

zakken niet in aanraking komen. 

 

De krachten van de verankeringen moeten 

goedgekeurd worden door de eigenaar of 

de persoon die verantwoordelijk is voor het 

gebouw waaraan de machine verankerd zal 

worden. 

1. Controleer met een minimaal een meter lange 

luchtbelwaterpas of de mast verticaal is. 

Controleer dit opnieuw als elke verankering 

vastgezet wordt. 

2. De mast moet verankerd worden aan het gebouw 

op de afstanden die in de tabel in par. 1.1 zijn 

vermeld. 

3. De verankeringen worden gemonteerd vanaf 

mastadapters, horizontale verankeringsbuizen en 

een steunbuis. 

4. De horizontale verankeringsbuizen en de 

steunbuizen kunnen in verschillende lengten 

geleverd worden. 
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5. De verankeringen bevestigen: 

- Het verankeren gebeurt door middel van 

boutkoppelingen, moeren en 

boutbevestigingen en onderlegringen. Als 

de omstandigheden dit nodig maken kan 

er gebruik gemaakt worden van andere 

goedgekeurde bevestigingsmaterialen die 

geschikt zijn voor de aanwezige krachten. 

(Informeer bij uw Alimak Hek 

vertegenwoordiger). 

- Ingecementeerde verankeringen moeten 

de gelegenheid hebben om volledig veilig 

te zijn (het cement moet de tijd hebben 

om hard te worden) voordat de hefsteiger 

wordt gemonteerd. Het cement of beton 

moet voldoen aan de specificaties.  

- Indien er chemische ankers of 

spreidbouten (M16 klasse 8.8) worden 

gebruikt moeten deze goedgekeurd zijn 

en de krachten die optreden kunnen 

verdragen.  

- Specificaties voor dit type bouten zijn 

verkrijgbaar bij Alimak Hek VAE. 

Toestemming om ze te gebruiken moet 

verkregen worden bij de plaatselijke 

autoriteiten. 

6. De verankeringen vastzetten: 

- Zet de mastadapters met vier bouten en 

moeren aan de mast vast (85 Nm). 

- Bevestig de muurplaten aan het gebouw. 

- Zet de horizontale verankeringsbuizen 

tussen de mastadapters en de muurplaten 

vast. 

- Zet de horizontale 

verankeringsbuiskoppelingen met het 

juiste aandraaimoment vast. 

- Gebruik de stelconstructie om de mast 

verticaal en evenwijdig met het gebouw te 

zetten. 

- Bevestig de steunbuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6-23 Verankering 

Scharnierende buisverbinding voor buis 

diameter 48 mm: 

- Aandraaimoment: 85 Nm 

- Moersleutelgrootte: 24 mm 

Scharnierende buisverbinding voor buis 

diameter 60 mm: 

- Aandraaimoment: 100 Nm 

- Aandraaimoment: 1” 

 

Opmerking: voor het vastzetten van de verankering zie afb. 6-23 Verankering. 
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6.8 Afstellen van de platformbreedte  

 

 

 

 

De planken die gebruikt worden om de breedte van het 

platform af te stellen moeten in ieder geval in elke 

richting vastgezet worden. 

 

De verbreding van het platform en het mastanker 

mogen niet in aanraking komen als het platform 

omhoog en omlaag gedaan wordt. 

De platformverlenging mag alleen op de grond 

uitgetrokken worden en alle handelingen met 

betrekking tot de platformverlenging in de lucht zijn niet 

toegestaan. 

 

Voor de afstand tussen het midden van de mast en de 

gevel zie 6.4. 
 

De platformverlenging moet in 

overeenstemming zijn met de specificatie 

EN1495: 1997+A2: 2009. De platform-

verlenging moet gemaakt zijn van slipvrij, 

makkelijk schoon te maken materiaal. De 

verlenging moet zelfdrainerend zijn. De 

breedte van eventuele openingen of spleten 

in de vloer moeten smal genoeg zijn dat een 

bal met een diameter van 15 mm er niet door 

kan. De platformverlenging moet een 

statische last van 200 kg op een vierkant vlak 

van 0,1x0,1 m op het minst gunstige deel van 

het vloeroppervlak kunnen verdragen zonder 

enige blijvende vervorming te veroorzaken. 

1. Trek de verlengingen uit en zet ze met 

bouten onder het platform vast. 

 

2. Bedek de verlengingen met planken 

en zet deze vast. 

 

3. Bevestig het hekwerk aan de 

verlengingen. 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6-24 Platformverlenging  
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6.9 Controleren en afstellen van 

onderste afslagschaats  

Bij een dubbele mastconstructie moeten de 

afslagschaatsen gecontroleerd worden en 

indien nodig afgesteld worden zodat het 

platform vlak blijft. 

Voor de onderste en hoofdafslagschaats. 

1. Laat de hoogst geplaatste unit zakken 

totdat de eindschakelaar de onderste 

afslagschaatsen net raakt. 

2. Gebruik de andere unit om het platform 

vlak te zetten. 

3. Controleer of de onderste 

eindschakelaar de onderste 

afslagschaats voor deze unit net raakt. 

4. Als de onderste afslagschaats de 

eindschakelaar niet raakt stel de positie 

van de afslagschaats dan af totdat 

deze de eindschakelaar net raakt. 

5. De onderste afslagschaats is 

gemonteerd zoals getoond in 

afb. 6-25-1. 

6. De AVW afslagschaats is gemonteerd 

zoals getoond in afb. 6-25-1. 

7. Controleer de afstelling. 

Voor de bovenste afslagschaats. 

1. Breng de machine op de van tevoren 

ingestelde hoogte. 

2. Controleer en monteer de bovenste 

afslagschaats. 

3. Gebruik de andere unit om het platform 

vlak te zetten. 

4. Controleer of de bovenste 

eindschakelaar de bovenste 

afslagschaats voor deze unit net raakt. 

5. Als de bovenste afslagschaats de 

eindschakelaar niet raakt stel de positie 

van de afslagschaats dan af totdat 

deze de eindschakelaar net raakt. 

6. De hoofdafslagschaats is gemonteerd 

zoals getoond in afb. 6-25-2. 

7. Controleer de afstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6-25 Afslagschaatsen afstellen  

1. Onderste afslagschaats 

2. Hoofdafslagschaats 

3. 2,5 meter lange afslagschaats 

1. Hoofdafslagschaats 

2. Bovenste afslagschaats 
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6.10 Afstellen van het nivelleersysteem  

De MC 450 wordt geleverd met een elektrisch controlenivelleersysteem, dat ervoor zorgt dat het platform 

tijdens de normale werking tijdens het naar boven en naar beneden bedienen en een mechanisch systeem 

om te controleren of het platform tijdens de nooddaling met handmatige ontgrendeling van de rem vlak is. 

Beide scharnieren van de onderste dekmodule aan het einde van de middelste overspanning moeten met 

behulp van de geschikte meegeleverde toebehoren met de nivelleerstangen aan de onderkant van de 

aandrijfunit verbonden worden. 

Opmerking: Gebruik de vasthoudknoppen zoals getoond in afb. 7.5 om de machine omhoog of omlaag te 

doen om de verbinding die voorheen met het nivelleersysteem verbonden is te verwijderen. 

 

 

 

 

 

Afb. 6-26 Linker aandrijfunit  

 

Afb. 6-27 Rechter aandrijfunit  

 

Verbinding tussen het 

platform en het 

nivelleersysteem 

Vleugel Vleugel Middelste overspanning Middelste overspanning 

Linker aandrijfunit Rechter aandrijfunit 
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Afstellen van het mechanische nivelleersysteem 

1. Leg een luchtbelwaterpas op de middelste lijn 

van de middelste overspanning. Verplaats het 

platform met de hand naar zijn horizontale 

positie en bevestig een van de twee 

aandrijfunits. 

2. Stel de gebogen draad met schroef A die met 

de nivelleerkast verbonden is af zodat de 

ruimte tussen de hendel B en de 

nivelleerstang ongeveer 1 mm bedraagt als er 

aan de handmatige ontgrendelingshendel 

getrokken wordt en de rem ontgrendeld wordt. 

 

LET OP! Operatie 2 moet 

uitgevoerd worden. 

 

3. Als de ruimte in die toestand te klein is, is het 

niet mogelijk om de remmen te ontgrendelen. 

4. Duw de hendel B met de hand zodat de ring 

de nivelleerstang C kan raken. Draai de 

schroefstift waarmee de biconische nok 

bevestigd is los en schuif hem door de ring 

van de hendel B. Zet de nok in die positie 

vast. 

 

Dezelfde afstelling moet uitgevoerd worden bij 

de andere aandrijfunit.  

Let op dat de nok D aan de linkerkant van 

de ring in de linker aandrijfunit geplaatst 

moet worden en aan de rechterkant in de 

rechter aandrijfunit. 

Als de nivelleerstangen tijdens de werking 

goed afgesteld zijn zoals hierboven 

beschreven zal het platform constant vlak blijft 

en maximaal een hoogteverschil van 

ongeveer 2 of 3 graden vertonen voordat het 

automatische nivelleersysteem in werking zal 

treden. 

 

 

 

 

Afb. 6-28 Mechanisch 

nivelleersysteem afstellen  

 

Duwen 

Duwen  
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6.11  Controleren van de onderdelen vóór de eerste ingebruikname na 

opbouw van de machine 

 

1. Op en Neer eindschakelaar (functioneel) 

2. Eindschakelaar deur (functioneel) 

3. Eindschakelaar mast (functioneel) 

4. Nivelleersysteem (functioneel) 

5. Veiligheidssysteem (functioneel) 

6. Handmatige ontgrendeling (functioneel) 

7. Noodstop (functioneel) 

8. Het platform met eenmalige nominale last in werking stellen 

9. Valtest met eenmalige nominale last 
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7 Werking  

7.1. Algemeen  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal mag nooit buiten de 

randen van het platform uitsteken. 

Voorwerpen die kunnen wegrollen 

moeten goed vastgezet worden. De 

last mag nooit tegen het hekwerk 

aan leunen. 

Er mogen geen personen onder de 

machine staan terwijl de machine in 

gebruik is. 

Opmerking:  

De maximum reactiekracht 

(bijvoorbeeld veroorzaakt door 

gereedschap) van het platform ten 

opzichte van de gevel bedraagt 

500 N voor een machine met enkele 

mast en 800 N voor een machine 

met dubbele mast. 

 

 

Tijdens het heffen of dalen mogen er 

geen personen op de 

platformverlengingen staan. 

De maximaal toegestane windsnelheid tijdens het 

opbouwen en afbreken en ook in en buiten bedrijf is als 

volgt: 

 Maximum windsnelheid 

In 

bedrijf  

Tijdens 

opbouwen  

12,7 m/s (6 Beaufort) 

Normaal  Verankerde 

MC 450 

15,5 

m/s 
 

Bedieningsinstructies 

Het gebruik van relevante persoonlijke 

beschermingsmiddelen zoals beschermende 

helm, veiligheidsschoenen en oogbescherming. 

Vereisten voor de bedieningsprocedure 

Elke dag voordat de hefsteiger in gebruik 

genomen wordt moet de gebruiker de 

bedieningssystemen, de remmen en de 

noodstops controleren. De toestand van alle 

sleepkabels, hefeindschakelaars, 

borstweringen, structurele 

verbindingsmastankers, kabels en 

informatieplaten moet eveneens gecontroleerd 

worden. 

Het werkplatform moet vrijgehouden worden 

van vuil, bouwmaterialen, afval en sneeuw enz. 

Voordat er met enige werkzaamheden 

begonnen wordt moet de bediener de 

verlengingen, eventueel hout of ander 

steunmateriaal op de grond visueel controleren 

om vast te stellen dat alles in orde is. 

Er moet gecontroleerd worden of gereedschap 

en andere voorwerpen niet buiten de omtrek 

van de hefsteiger uitsteken. 

Tijdens het werk moet de bediener de 

bedieningsinstructies nauwkeurig opvolgen. 

Aan het einde van de werkperiode moet het 

platform in de “off” stand gebracht worden en 

geïsoleerd worden om niet-toegestane 

bediening te voorkomen. 

Indien er een storing aan de hefsteiger is 

waardoor de veiligheid in gevaar gebracht kan 

worden moet de bediener de hefsteiger 

onmiddellijk tot stilstand brengen en dit aan de 

persoon die hier verantwoordelijk voor is 

melden. 

In geval van nood moet de bediener de 

betreffende instructie in de 

gebruikershandleiding opvolgen. 
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7.2. Voorbereiding  

Alvorens de hefsteiger in gebruik te nemen 

moet de steiger visueel geïnspecteerd worden 

(dagelijks indien de steiger elke dag wordt 

gebruikt) in overeenstemming met de 

landelijke voorschriften en/of landelijke 

training. 

 

Details van de controle die door Alimak Hek 

wordt geadviseerd zijn te vinden op blz. 9-2 en 

de volgende bladzijden. 

 

7.3. Tests  

1. Test de werking van het platform en 

controleer het volgende: 

 

1. alle eindschakelaars, afslagschaatsen 

en veiligheidssystemen en verzeker u 

ervan dat alles goed afgesteld is;  

 

2. of er op de loopweg van het platform 

geen belemmeringen zijn; 

 

3. de werking van alle drukknoppen op de 

bedieningskast; 

 

4. de vrije beweging van de 

stroomtoevoerkabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 7-1 Hoofdschakelaar  

 

Afb. 7-2 Noodstopknop 
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7.4. Bediening vanaf het platform 

OP (afb. 7-5): 

Als er op deze drukknop wordt gedrukt gaat 

het platform omhoog. Als de drukknop 

losgelaten wordt stopt het platform 

onmiddellijk. 

NEER (afb. 7-5): 

Als er op deze drukknop wordt gedrukt gaat 

het platform omlaag. Als de drukknop 

losgelaten wordt stopt het platform 

onmiddellijk. 

STOP LINKER MOTOR: 

Als er op deze drukknop wordt gedrukt en er 

tegelijkertijd op “op” of “neer” wordt gedrukt 

gaat het rechter platform omhoog of omlaag. 

STOP RECHTER MOTOR: 

Als er op deze drukknop wordt gedrukt en er 

tegelijkertijd op “op” of “neer” wordt gedrukt 

gaat het linker platform omhoog of omlaag. 

NOODSTOP (afb. 7-3): 

Als er op deze drukknop wordt gedrukt 

stoppen alle functies van de machine. 

 

7.5 Remtest 

De remtest moet dagelijks uitgevoerd worden. 

1. Hef het platform 1 meter op en stop daarna, 

controleer of het werkplatform omlaag gaat of 

niet als de remhendel bediend wordt. 

 

2. Als het platform niet omlaag gaat mag de 

hefsteiger niet gebruikt worden. Raadpleeg de 

onderhoudsmonteur. 

 

Afb. 7-3 Drukknoppen bedieningskast 

 

 

Afb. 7-4 Remhendel aandrijfunit 

 

1. OP knop 

2. NEER knop 

3. Knop STOP LINKER MOTOR 

4. Knop STOP RECHTER MOTOR 

 

Afb. 7-5 Drukknoppen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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7.6 Bediening in een noodsituatie  

In een noodsituatie, bijvoorbeeld in geval van een 

stroomstoring, kan de hefsteiger altijd omlaag gezet 

worden. 

- Probeer met behulp van de probleemanalyse 

zoals vermeld in hoofdstuk 10 het probleem op 

te lossen. Als het probleem niet opgelost kan 

worden is het mogelijk om op de volgende 

manier een nooddaling uit te voeren naar de 

eerste vluchtmogelijkheid. 

 

1. Doe de schakelkast op het platform open. 

 

2. De motor is voorzien van een hendel waarmee de 

rem ontgrendeld kan worden. 

 

3. Wordt deze hendel bediend dan begint het platform 

te dalen. Bij een dubbele mastconstructie moeten 

de remmen door twee personen tegelijk 

ontgrendeld worden, er moeten dus duidelijke 

afspraken tussen hen gemaakt worden. 

 

4. Bij een dubbele mastconstructie moet van de 

gelegenheid gebruik gemaakt worden om tijdens 

de stopsituatie met behulp van de 

remontgrendelmechanismen het platformniveau in 

te stellen. Als het platform te schuin komt te staan, 

zal het nivelleerveiligheidssysteem in werking 

treden. In dit geval is hulp van buitenaf vereist. 

Opmerking: Trek niet aan de hendel indien de 

machine zo snel beweegt dat het 

veiligheidssysteem ingeschakeld wordt. 

 

5. Stop na een maximum daling van 5 m het platform 

2 minuten alvorens het proces te herhalen. 

 

 

 

 

 

Afb. 7-6 Remhendel aandrijfunit 



 BEDIENING 

 ALIMAK HEK MC 450 7-5 

 

7.7 Valtest 

 

Dient door getraind onderhoudspersoneel te worden uitgevoerd. 

Voor elke nieuwe installatie dient onder volle belasting een valtest te 

worden uitgevoerd en daarna minstens twee keer per jaar - of zo 

vaak als voorgeschreven overeenkomstig de plaatselijke 

veiligheidsvoorschriften. 

 
 
 

GEVAAR! 
Gevaar door slecht of niet werkende remmen. 
Niemand mag zich tijdens een valtest op het 
platform bevinden. 
Dit kan ernstige lichamelijke verwondingen of de 
dood tot gevolg hebben. 

Opmerking: De inschakelsnelheid van het veiligheidssysteem is 
0,5 m/s. 
 
Als het veiligheidssysteem plotseling inschakelt of als er tijdens de 
werking geluid uit het veiligheidssysteem komt, moet de machine 
onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld en moet de plaatselijke 
vertegenwoordiger van ALIMAK HEK gewaarschuwd worden om 
actie te ondernemen. 

 
Instructies voor de valtest 
1. Test de werking van het platform tijdens de omhoog en omlaag 

gaande beweging, om zeker te stellen dat het door de remmen 
voortgebrachte remmoment voldoende is. 

2. Sluit de valtestkabel van ALIMAK HEK aan op het klemmenblok, 
waar “Drop test” op staat, in de schakelkast in de bedieningskast. 

3. Verbindt de kabel met het platform naast de schakelkast en breng 
de drukknoppenkast omlaag naar het grondstation. Controleer 
ook of de kabel zodanig hangt dat de kabel zo is opgehangen dat 
deze tijdens het uitvoeren van de valtest niet vernield of 
geblokkeerd kan worden. 

4. Belaad het platform met de voorgeschreven last. Schakel de 
ON/OFF hoofdschakelaar in en laat de machine minimaal 3 meter 
of 2 mastdelen vanaf het grondstation omhoog gaan door op de 
“Op” knop op de drukknoppenkast van de testkabel te drukken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valtestapparatuur op afstand op 
het grondstation aangesloten op 
de klem in de bedieningskast 
van het platform. 
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5. Druk op de knop op de drukknoppenkast van de 
valtest waar een pijlsymbool op staat en houd deze 
ingedrukt. Hierdoor wordt (worden) de motorrem(men) 
ontgrendeld en valt het platform totdat de 
inschakelsnelheid wordt bereikt, waarna het 
veiligheidssysteem in werking treedt.  

6. Laat het platform met de drukknoppenkast van de 
valtest minimaal 0,2 m omhoog gaan totdat het 
veiligheidssysteem ontgrendeld wordt. 
Laat het platform met het valtestsysteem daarna 
stukje voor stukje langzaam op normale wijze zakken. 
Wees voorzichtig zodat het veiligheidssysteem 
niet opnieuw ingeschakeld wordt.  

7. Verwijder de testkabel en probeer de machine 
omhoog te laten bewegen. 
De microschakelaar in het veiligheidssysteem zal als 
het veiligheidssysteem ingeschakeld is voorkomen dat 
de machine start als de testkabel verwijderd is. Met 
andere woorden, het is niet mogelijk om het platform 
te starten.  

8. Reset het veiligheidssysteem volgens de instructies 
verderop in dit hoofdstuk. 

Als de valtest niet lukt, neem dan contact op met de 
dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van ALIMAK HEK.  
 
Berekenen van de stopafstand van het 
veiligheidssysteem  
De stopafstand van het veiligheidssysteem kan gemeten 
worden tussen het kopvlak van het veiligheidssysteem en 
het uiteinde van de indicatiepen - maat “L”, zie afbeelding.  
 
Type veiligheidssysteem: SAJ50 
Lmax=10 mm 
 
BELANGRIJK! Het veiligheidssysteem moet 
vervangen worden als maat “L” de waarde die op het 
veiligheidsplaatje aangegeven is overschrijdt.  
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7.8 Resetten van het veiligheidssysteem 
Als het veiligheidssysteem tijdens de normale werking 
inschakelt moeten de motorrem(men), de overbrengingen, 
het rondsel, de tandheugel en alle geleide- en telrollen 
goed gecontroleerd worden, wat alleen door 
getraind/bevoegd onderhoudspersoneel gedaan mag 
worden, voordat het veiligheidssysteem gereset kan 
worden. De oorzaak waardoor het systeem ingeschakeld 
is moet vastgesteld en gecorrigeerd worden. 
Het veiligheidssysteem mag na een valtest gereset 
worden zonder dat de hierboven vermelde controles 
uitgevoerd hoeven te worden. 
Vervangingsintervallen, zie aanduiding op het 
veiligheidssysteem !! 
 

 

LET OP! 
Valgevaar 
Het veiligheidssysteem mag nooit gereset 
worden door iemand die niet getraind is. 
Dit kan ernstige verwondingen of de dood 
tot gevolg hebben. 

Resetten 
1. Schakel de hoofdschakelaar van het platform uit. 
2. Draai de schroeven (1) los en verwijder het deksel (2). 
3. Draai de schroeven (3) los. 
4. Gebruik een bus (5) en een hefboom (4) om de moer 

(7) los te draaien totdat het einde van de pen (6) op 
dezelfde hoogte is met het einde van het 
veiligheidssysteem (schakel op dat moment het 
elektrische circuit van de eindschakelaar in). 

5. Doe de schroeven (3) erin en monteer het deksel (2) 
met de schroeven (1). 

6. Verwijder de dop (9). 
7. Draai de schroef (8) met de hand zo ver mogelijk aan, 

draai hem daarna nog 30° aan met de bus en de 
hefboom (4) – in de richting van de pijl op de dop en 
dan volledig terug. 

8. Breng de dop (9) weer aan. 
9. Schakel de hoofdschakelaar in en laat de machine 

circa 20 cm omhoog gaan om het middelpuntvliedende 
gewicht van het veiligheidsysteem weer in de neutrale 
stand te brengen. 

10. Laat de machine proefdraaien.  
Uit veiligheidsoverwegingen mag het veiligheids-
systeem nooit verder worden gedemonteerd dan 
vereist is om het in de oorspronkelijke stand te 
brengen, zoals hierboven is beschreven. Daarom is 
het veiligheidssysteem afgesloten.  

 
 

 
 

 

 
 

 

Aandraaimoment: 20 Nm  



 DEMONTAGE EN TRANSPORT 

 ALIMAK HEK MC 450 8-1 

 

8 Demontage en transport  

 

Verzeker u ervan van de 

maximum toegestane 

belasting tijdens het 

demonteren niet 

overschreden wordt. 

 

Bij wind met een kracht van 

meer dan 12,7 m/s (6 

Beaufort) mag de machine 

niet gedemonteerd worden. 

 

Opmerking: Voer een inspectie van de hefsteiger uit om te controleren 

dat het veilig is om de steiger af te breken. Er moet speciale aandacht 

aan de ankers, de mast, de platformelementen en de grond besteed 

worden. 

Over het algemeen moet de machine van boven naar beneden 

gedemonteerd worden. 

1. Zet de servicemodus op “On”. 

2. Verwijder de mastbeschermingen. 

3. Demonteer de mastelementen boven de bovenste verankering. 

Alvorens de bovenste verankering los te maken moet u de 

gedemonteerde elementen op de grond laten zakken. Koppel nu 

de bovenste verankering los. 

4. Samen met het demonteren van de mast moeten de 

verankeringsbuizen, de verankeringen en de kabelgeleiders 

gedemonteerd worden. 

5. Als er op de bouwplaats een kraan beschikbaar is kan de mast 

sneller gedemonteerd worden. Er kunnen zes mastelementen 

tegelijk verwijderd worden en met de kraan op de grond gelegd 

worden. De mastelementen kunnen verder op de grond 

gedemonteerd worden. 

6. Herhaal deze procedure totdat de mast, terwijl het platform in de 

laagste stand staat, volledig gedemonteerd is. 

7. Ontgrendel de remmen en laat het platform op de buffers 

steunen. 

8. Verwijder de platformdelen en alle toebehoren. 
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9.  Koppel de elektrische toevoeren af. 

 

10. Verwijder de bedieningskast. 

 

11. Doe de stempel omhoog en verwijder 

de grondsteunen. 

 

De transportmethode hangt af van de 

afmetingen van het platform en de door 

de landelijke voorschriften toegestane 

breedte en lengte van de voertuigen. 

 

Als de machine te breed is om in één 

stuk vervoerd te worden moeten de 

volgende stappen genomen worden. 

 

12.  Demonteer de hekken, de deuren en 

de deurpalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 8-1 Verlengingen vastzetten  
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13. Demonteer de platformverlengingen. 

Schuif de verlengingen in en zet ze 
vast. 

 
14. Demonteer de platformelementen. 

Tijdens het demonteren van de 
platformelementen moet ervoor 
gezorgd worden dat de machine in 
balans blijft. Ondersteun het 
platform indien nodig. 

 
15. De platformelementen kunnen in 

bundels van vier verpakt worden. 
 
16. Schuif de verlengingen van het 

grondframe in en zet ze vast. 
 
 

 

 
 

Afb. 8-2 Platformelementen bundelen 
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9 Onderhoud 

9.1 Algemeen  

 

Dankzij de eenvoudige robuuste constructie van de machine kan het onderhoud tot een 

minimum beperkt worden. Door verstandig gebruik van de machine, regelmatige 

controles van de goede werking en regelmatig schoonmaken vergt de machine een 

minimum aan onderhoud. Hierdoor zal een lange levensduur van de hefsteiger 

gewaarborgd worden. 

 

Onderdelen moeten overeenstemmen met de technische specificatie van Alimak Hek 

VAE. 

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Alimak Hek VAE. 

 

 

Afstellingen en vervanging naar aanleiding van controles moeten uitgevoerd worden door 

getraind / bevoegd onderhoudspersoneel. Er mogen uitsluitend originele 

reserveonderdelen van Alimak Hek VAE worden gebruikt. 

 

 

De frequentie en de omvang van periodieke controles en tests hangt af van de landelijke 

voorschriften, de eisen van de fabrikant, de werkomstandigheden en de 

gebruiksfrequentie. Normaal is het niet nodig om bij periodieke controles onderdelen te 

demonteren, tenzij er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid en de veiligheid. 
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9.2 Onderhoudsintervallen 

A. Dagelijks onderhoud 
- Verankeringen en kabelgeleiders 
- Werking van alle veiligheidssystemen* 
- Verbinding tussen de mastelementen 
- Stand van de masten 
- Eventuele losse onderdelen 
- Grondsteunen en kwaliteit van de grond 
- Elektrische aansluitingen 
- Beschermkappen (aanwezigheid en bevestiging) 
- Bevestiging van de platformverlenging 
- Werking van de eindschakelaars 
- Geen obstakels op de loopweg van het platform 
- Olielekkage uit de aandrijfunits 
- Werking van de motorremmen 
- Deuren dichtdoen  
- De hoofdschakelaar op de stand “On” of “Off” zetten (de stand is afhankelijk van de 
richting van de fasedraaiing van de stroomtoevoer) 
- Controleren of de NOODSTOP (afb. 7-3, onderdeel 1) op de bedieningskast 
uitgeschakeld is (de drukknop moet uitgetrokken zijn).  
 
B. Wekelijks onderhoud 
- Tandheugel en rondsel met vet smeren. Als deze sterk verontreinigd zijn met zand of 
gruis moeten zij eerst schoongemaakt worden. 
Vetspecificatie: 
- Tandheugel- en rondselvet van Alimak Hek. 
- Platform en aandrijfunit schoonmaken. 
- De in par. 7.2 vermelde controles uitvoeren. 
- Tandheugel- en rondselaandrijving visueel inspecteren. 
 
C. Maandelijks onderhoud 
- Geleiderollen inspecteren (visuele inspectie van de veiligheidssystemen, pakkingen en 
lagers). 
- Controleren of alle mastbouten met het juiste aandraaimoment vastgezet zijn. 
- Controleren of alle verankeringen vastzitten en eventuele losse delen opnieuw 
vastzetten. 
- Werking van alle eindschakelaars controleren. 
- Stempels smeren. 
- Drukrollen van de aandrijfunits smeren. 
 
D. Driemaandelijks onderhoud 
- Motorrem controleren.  
- Speling in de geleiderollen controleren. 
- Tandheugel en rondsel controleren (visueel). 
- Bij een hefsteiger met dubbele mast werking van het nivelleersysteem controleren (zie 
par. 9.3). 
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E. Jaarlijks onderhoud 
- Bevestigingsbouten van de tandheugel controleren. 
- Algemene inspectie van verfwerk, corrosie en laspunten. 
- Bewegende delen smeren en mechanisme opnieuw installeren. 
- Alle lastpunten van de hefsteiger controleren. 
 
F. Tweejaarlijks onderhoud 
- Olie in de reductietandwielkast van de aandrijfunits verversen. Smeermiddelspecificatie voor 
motoren: 
Synthetisch VG 220 5.1L 
- Lager van de reductietandwielkast opnieuw smeren. 
 
G. Onderhoud tijdens opslag van de machine 
- Machine in zijn geheel inspecteren. 
- Alle vitale delen controleren en eventueel beschadigde delen vervangen. 
- Tandheugel- en rondselaandrijving schoonmaken en smeren. 
- Mastelementen (met tandheugels) inspecteren en controleren of alle afzonderlijke 
verbindingsdelen in orde zijn. 
- Onderste mastbouten op corrosie controleren en indien nodig vervangen. 
- Machine met zeildoek afdekken; in ieder geval de bedieningskast en de eindschakelaars afdekken. 
- Voor langdurige opslag bij uw vertegenwoordiger van Alimak Hek informeren. 

 

9.3 Controle van veiligheidsnivelleermechanisme 

1. Laat het platform twee meter omhoog gaan. 

2. Bedien het remontgrendelmechanisme op de ene 

aandrijfunit. Het veiligheidsnivelleermechanisme 

moet nu gaan werken. 

3. Zet het platform met de “OP” drukknop weer terug 

in de horizontale positie. 

4. Herhaal de hiervoor vermelde stap bij de andere 

aandrijfunit. 

5. Als het veiligheidsnivelleermechanisme (alleen bij 

machine met dubbele mast) niet goed functioneert, 

mag de hefsteiger niet gebruikt worden! 

Raadpleeg de onderhoudsmonteur. 

 

9.4 Motorrem 

De motor is voorzien van een ingebouwde 

elektromagnetische rem. Deze rem functioneert 

volgens het ‘normaal AAN’ principe, d.w.z. als de 

motor niet van stroom voorzien wordt is de rem actief 

en is de motoras geremd (n = 0 t.p.m.). 

Het remeffect wordt verkregen door frictie tussen een 

schijf en de rem moet ‘droog’ (niet gesmeerd) gebruikt 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 9-1 Remhendel aandrijfunit 
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9.4.1 Afstellen van de remmen  

 

Afb. 9-2 Rem 

  Inspectie van frictieschijf  

1. Verwijder de motorkap en verwijder de afdichting 

indien gemonteerd. 

2. Meet de dikte L van de frictieschijf met een 

schuifmaat op. Als L minder is dan 6,4 mm dan moet 

de frictieschijf vervangen worden. 

 

LET OP! Koppel de rem los en 

verwijder alle lasten alvorens aan de 

rem te gaan werken. 

Het platform moet naar beneden 

gehaald worden en op de buffers 

steunen voordat de controle 

uitgevoerd mag worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 9-3 Frictieschijf 

1 Stator 
2 Beweegbaar anker 
3 Frictieschijf 
4 Naaf met spiebanen 
5 Flens 
6 Holle schroef 
7 Veer 
Z Luchtspleet 
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9.4.2 Luchtspleet afstellen 

De nominale luchtspleet Z wordt groter door slijtage. 

Stel dit opnieuw af voordat het de maximale waarde 

bereikt om voldoende remmoment door de remmen te 

waarborgen. Als de dikte van de frictieremplaat de 

toegestane minimale waarde bereikt moet de 

frictieremplaat vervangen worden. Het lawaai dat de 

rem voortbrengt is afhankelijk van de luchtspleet. Als het 

product in een redelijk geluidsarme omgeving wordt 

gebruikt moet de vrije ruimte binnen het maximale 

bereik afgesteld worden. 

Normale 

luchtspleet  

(mm) 

Min. luchtspleet 

(mm) 

Max. 

luchtspleet 

(mm) 

0,3 0,25 0,4 

Meet de luchtspleet “Z” tussen de beweegbare 

ankerplaat en de stator met een voelermaat op. 

Vergelijk de opgemeten luchtspleet met de toegestane 

maximale luchtspleet = 0,4 mm. Als de luchtspleet 

>0,4 mm, stel dit dan af op de nominale luchtspleet = 

0,3 mm, volgens de volgende instructies: 

1. Draai de schroeven (10) los. 

2. Draai de draadbussen (9) met een schroefsleutel in 

de stator. Door 1/6 slag tegen de klok in (linksom) 

(gezien vanaf de stator) wordt de luchtspleet 

ongeveer 0,15 mm verminderd. 

3. Draai de schroeven (10) met het geadviseerde 

draaimoment aan.  

4. Controleer de luchtspleten dicht bij de schroeven 

met een voelermaat: de nominale waarde van de 

luchtspleet moet Z = 0,3 mm zijn. 

5. Als het verschil tussen de gemeten luchtspleet en 

0,3 mm te groot is (in ieder geval moet deze altijd 

minder dan 0,4 mm zijn), moet de afstelling opnieuw 

uitgevoerd worden. 

 

Speling van handmatige ontgrendeling 

Controleer of de speling van het handmatige ontgrendel-

mechanisme 1,8 mm bedraagt volgens de schets. 

Opmerking: Het beweegbare anker moet geactiveerd 

worden als de speling afgesteld wordt. 

 

 

Afb. 9-4 Luchtspleet afstellen  

 

 

Handmatige 
ontgrendeling 

Stator 

Beweegbaar 
anker 

Z Luchtspleet 
S Speling 
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9.5 Afkeurgrenzen voor tandheugel, 

rondsel en geleiderollen 

Afkeurgrenzen voor rondsel en 

tandheugel 

Steekcirkel rondsel 115 mm 

Aantal tanden  23 

Module  5 

Afmeting A, nom. 38,5 mm 

Afmeting A, min. 37,7 mm 

Afmeting B, nom. 39,9 mm 

Afmeting B, min. 38 mm 

Maat Pin C φ8 x 50 mm 

 

 

 

 

Afb. 9-5 Tandheugel en rondsel 

 

Geleiderol 

Met een schuifmaat opmeten. 

Afmetingen Nieuwe rol 

(mm) 

Versleten rol 

(mm) 

A Ø 74 

（Ø 2,91 in.） 

minimum ø 68 

（min. Ø 2.68 in.） 

B  minimum 2 

(min. .08 in.) 

De geleiderollen voor mastbuis diam. 60 mm zijn verzinkt 

(zilver gemarkeerd Alimak LOGO op contactvlak). 

 

 

Let erop dat de slijtage op het contactvlak rondom 

gelijkmatig moet zijn. 

 

Nieuw tandwiel 

Max. versleten 
tandwiel 

N
ie

u
w

e
 

ta
n
d

h
e

u
g

e
l 

M
a

x
. 
v
e
rs

le
te

n
 

ta
n
d

h
e

u
g

e
l 
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9.6 Let in geval van groot onderhoud of grootschalige afstelling op het volgende: 

 

1. De machine moet naar Alimak Hek VAE of uw plaatselijke Alimak Hek dealer gebracht 

worden voor groot onderhoud of afstelling. 

 

2. Voer een ontwerptest uit conform 6.1.1 EN1495 1997 + A2 2009 

 

 

3. Voer een praktische test uit conform 6.1.2 EN1495 1997 + A2 2009 
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10 Lokaliseren van storingen  

De volgende tabel geeft een indicatie van de methodes die gehanteerd moeten worden in 

geval van storingen. 

Beschrijving    Oplossing  

Stroom te hoog tijdens 

heffen  

Vermijd te hoge spanningsdalingen. Sluit de machine 
alleen aan op een stabiele stroomtoevoer en controleer 
of de kabeldiameter van de stroomtoevoerkabel 
overeenstemt met de werkelijke kabellengte. 

 

Stroom te hoog tijdens 

dalen  

Vermijd te hoge spanningsdalingen. Sluit de machine 

alleen aan op een stabiele stroomtoevoer en controleer 

of de kabeldiameter van de stroomtoevoerkabel 

overeenstemt met de werkelijke kabellengte. Controleer 

of de generator over voldoende capaciteit beschikt. 

 

Stroomverschil te hoog  Druk op de OP knop terwijl u de remmen handmatig 
ontgrendelt. Als het probleem zich nu niet voordoet is 
de rem van een van de motoren niet elektrisch omhoog 
gekomen. Dit kan veroorzaakt worden door een 
vastklevende rem of ontbreken van stuurstroom op de 
rem. 

Controleer de motoren op schade en olielekkage. Als u 

enige schade of lekkage constateert, stel de machine 

dan buiten werking en neem contact op met uw dealer. 

 

Voedingsspanning te hoog  Pas de juiste spanning toe. Gebruik indien nodig een 

transformator. 

 

Voedingsspanning te laag Pas de juiste spanning toe. Gebruik indien nodig een 

transformator. 

 

 

In alle gevallen waarin bovenstaande storingstabellen geen uitkomst bieden, moet 

een elektricien geraadpleegd worden. 
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11 Verwijdering van de machine 

Algemeen 

Na een aantal jaren betrouwbare werking komt er onvermijdelijk een einde aan de 

levensduur van elke machine. De machine moet dan op een zo milieuvriendelijk 

mogelijke manier verwijderd worden. 

De volgende mogelijkheden spreken onder andere voor zichzelf: 

- Uitwisseling van onderdelen voor een nieuwe machine. 

 

- Verwijdering door een recyclingsinstantie.  

 

- Sloop. 

 

 

Afdanken van de machine  

Laat de olie uit de reductietandwielkast lopen en gooi dit via een bevoegde instantie weg. 

Verwijder alle bruikbare delen. 

Gooi het resterende materiaal weg via een afvalverwijderingsinstantie. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimak Hek Vertical Access Equipment (Changshu) Co. Ltd 
Building #12, Ma Qiao Industrial Square 
Changshu Economic Development Zone 
Changshu 215513 
Jiangshu Province, PRC 
 
Tel.: +86 (0)512 5229 6800 
Fax: +86 (0)512 5229 6900 
Bedrijfsregistratienr.: 320581400008972 
Registratieplaats: Changshu, China 
 
www.alimakhek.cn 

 

http://www.alimakhek.cn/


 

   

 


