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VOORWOORD

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de
hefsteiger in gebruik te nemen. Neem alle
veiligheidsvoorschriften in acht!

VOORWOORD

Voor beglazingswerkzaamheden,
metselwerk of renovaties kan de MS 3000
aangepast worden aan het betreffende
gebouw. Zware bouwmaterialen en het
installatiepersoneel kunnen uiterst veilig en
efficiënt omhoog naar de gewenste plaats
worden verplaatst.

Deze handleiding beschrijft de installatie,
de bediening en het onderhoud van de
hefsteiger.

De hefsteiger is voorzien van een
tandheugelaandrijving.

De hefsteiger is snel te verplaatsen en
gemakkelijk te transporteren.

De hefsteiger kan vrijstaand of verankerd
worden toegepast.

De uit losse elementen bestaande mast
kan in de lengte goed aan de hoogte van
het bouwwerk worden aangepast. De mast
kan gemakkelijk en veilig vanaf het
platform worden opgebouwd.

Het platform kan in de lengte en breedte
aangepast worden aan de vorm van de
gevel.

De dodemansbesturing van de MS 3000
hefsteiger maakt het mogelijk om op
iedere gewenste hoogte te stoppen.

Bij de constructie van deze hefsteiger werd
bijzondere aandacht aan alle
veiligheidsaspecten besteed.

Afhankelijk van het toepassingsgebied kan
gekozen worden voor verschillende
platformlengtes, platformbreedten en
toelaatbare belastingen.

Deze handleiding beschrijft alleen de
basismachine, zoals die standaard door
HEK Manufacturing BV wordt verkocht. Er
wordt verwezen naar verkrijgbare opties,
maar deze worden niet uitgebreid
toegelicht.
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SYMBOLEN

BETEKENIS GEBRUIKTE SYMBOLEN

LET OP
Het niet (of niet precies)
opvolgen van de werk- of
bedieningsinstructies kan leiden
tot ernstig letsel, dodelijke
ongevallen, zware
machineschade of
bedrijfsschade.

Tijdens het in bedrijf zijn van de
machine mag zich niemand
onder de machine bevinden.

Gevaar: Hoogspanning.

Gevaar voor vallende
voorwerpen.
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1. TECHNISCHE GEGEVENS

De gegevens in deze handleiding zijn gebaseerd op standaard toepassingen.
Hiervan kan alleen in speciale situaties afgeweken worden. Dit kan echter alleen
na schriftelijke goedkeuring van de leverancier.

1.1 Algemeen

Beschrijving MS 3000 

Platformlengte (A) 
basisversie: 12 m (ook beschikbaar in 
diverse andere lengtes, uiteenlopend 
van 8,5 tot 15 m) 

Platformbreedte 1,5 – 2,5 m 

Min. platformhoogte 1,25 m 

Afstand hart mast - hart mast (B) 6,9 m  

Max. ankerafstand 6 - 8 m 

Hoogte van het eerste anker 8 m 

Afstand tussen kabelgeleiders 6 m 

Max. masthoogte vrijstaand (C) 8 m 

Max. masthoogte verankerd (C) 100 m 

Max. masthoogte boven laatste anker 0 m 

Masttype DRK500 

Max. aantal personen 4 

Platformsnelheid 50 Hz machine 5,0 m/min 

Platformsnelheid 60 Hz machine 5,2 m/min 

Laadvermogen  zie hoofdstuk 1.4 

Geluidsniveau < 70 dB 

Max. windkracht tijdens montage 12,5 m/s (6 Beaufort) 

Max. windkracht tijdens gebruik 
vrijstaand 

12,5 m/s (6 Beaufort) 

Max. windkracht tijdens gebruik 
verankerd 15,7 m/s (7 Beaufort) 
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Afb.1-01 Componenten platform

Afb.1-02 Mastelement Afb.1-03 Hekwerkpalen
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Betekenis van de letters op pagina 1-2:
A = Platformelement 150
B = Platformelement 175
C = Insteekhek 175
D = Insteekhek 150

E = Kophek
F = Poort
G = Paal aan kopzijde
H = Paal aan langszijde

I = Paal aan poortzijde
J = Mastelement 150

Onderdeel l x b x h [mm] gew. 
[kg] 

aantal 
bouten 

afm. & 
kwal. 
bouten  

aanhaal-
moment 
[Nm] 

overige 

Basismachine 8,5 m 
incl. onderwagen & 
hekwerk 

8500 x 2350 x 1920 4500 --- --- --- 
Platformverbreding 
aan gebouwzijde 
max. 1000 mm 

Mastelement 150 1508 x 570 x 565 86 4 
M16 x 150 
kwal. 8.8 150 Module 8 

Platformelement 150 1500 x 1500 x 500 198 --- --- --- 
Platformverbreding 
aan gebouwzijde 
max. 1000 mm 

Platformelement 175 1750 x 1500 x 500 205 --- --- --- 
Platformverbreding 
aan gebouwzijde 
max. 1000 mm 

Insteekhek 150 1425 x 30 x 1080 16,2 --- --- --- --- 

Insteekhek 175 1605 x 30 x 1080 18,2 --- --- --- --- 

Kophek 3000 x 30 x 1080 32,0 --- --- --- --- 

Poort 1605 x 30 x 1080 17,1 --- --- --- --- 

Paal aan langszijde 1195 x 45 x 120 3,2 --- --- --- --- 

Paal aan poortzijde 1210 x 110 x 120 3,4 --- --- --- --- 

Paal aan kopzijde 1245 x 118 x 100 4,0 --- --- --- --- 
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1.2 Elektrische installatie

Platformtype MS 3000 -  220V 

Aantal motoren 2 

Nominaal vermogen 2 x 3 kW 

Maximale aanloopstroom 80 A 

Nominale stroom 25 A 

Maximaal opgenomen vermogen  30 kVA 

Nominaal opgenomen vermogen  10 kVA 

Voedingsspanning 230 / 400 V ± 10% 

Frequentie voedingsspanning 50 Hz 

Fasen 3 + Pe 

Bouwzekering (traag) 63 A 

Stuurspanning 42 Vac 

Frequentie stuurspanning 50 / 60 Hz 

tot 40 m 4 x 25 mm² 

tot 60 m 4 x 35 mm²  
Voedingskabel, onder alle 
omstandigheden (kabel 
bouwterrein naar machine) tot 90 m 4 x 50 mm²  

tot 40 m 4 x 16 mm²  

tot 60 m 4 x 25 mm²  
Voedingskabel, min. spanning 
230V (kabel bouwterrein naar 
machine) tot 90 m 4 x 35 mm²  

tot 60 m 4 x 10 mm²  (0,90 kg/m) Machinekabel, onder alle 
omstandigheden tot 100 m 4 x 16 mm² (1,25 kg/m) 

tot 60 m 4 x 6 mm²  (0,51 kg/m) 

tot 100 m 4 x 10 mm² (0,90 kg/m) 
Machinekabel, min.spanning 
230 V 

tot 150 m 4 x 16 mm² (1,25 kg/m) 

Enkelfase uitgang 230 V / 16 A 
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1.3 Onderwagen

Afb.1-04 Onderwagen

Maat A 6880 mm 

Maat B 5630 mm 

Maat C 6878 mm 

Maat D 1710 mm 

Maat E 2320 mm 

Maat F 2040 - 2810 mm 

Maat G 668 - 968 mm 

Maat H 490 - 605 mm 

Gewicht 1480 kg 

Bandenspanning 5 bar 
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1.4 Platformconstructie en
belastingsdiagram

1.4.1 Maximale belading

Aan elk platformelement mag maximaal één platformelement van 150 cm (optioneel)
en één platformelement van 175 cm (optioneel) worden bevestigd. In hoofdstuk 1.4.1.
zijn de toegestane beladingssituaties weergegeven.

De belading moet gelijkmatig over het platform verdeeld worden.

Afb.1-05 Maximale belading

De max. belading is lading, inclusief personen.
Aanbevolen ankerafstand: 6 - 8 m
Max. vrijstaande hoogte: 8 m
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1.5 Ankerkrachten

Aanhaalmoment steigerkoppeling: 50 Nm

De ankerkrachten staan op pagina 1.8.

A = Afstand van de mast tot de gevel < 1 m

B = Afstand tussen de verankeringspunten op de gevel

F1 = Ankerkracht op de muurbevestiging (loodrecht)

F2 = Ankerkracht op de muurbevestiging (parallel)

Afb.1-06 Ankerkrachten
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* De verhoudingen kunnen lineair afgeleid worden.

Verhouding A/B* 

0,5 1 2 3 

 

F1 
[kN] 

F2 
[kN] 

F1 
[kN] 

F2 
[kN] 

F1 
[kN] 

F2 
[kN] 

F1 
[kN] 

F2 
[kN] 

ankerafstand = 6 m 6,1 6,1 7,1 3,6 9,2 2,3 12,2 2,0 Masthoogte 
boven laatste 
anker = 0 m ankerafstand = 8 m 5,9 5,9 7,9 4,0 11,9 3,0 15,9 2,7 

ankerafstand = 6 m 7,2 7,2 8,7 4,3 11,8 2,9 14,9 2,5 Masthoogte 
boven laatste 
anker = 1/2 
ankerafstand ankerafstand = 8 m 6,7 6,7 8,8 4,4 13,3 3,3 17,9 3,0 
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2. BESCHRIJVING COMPONENTEN

2.1 Algemene beschrijving

De basisset van de hefsteiger met
tandheugelaandrijving bestaat uit de
volgende 5 hoofddelen:

* aandrijving
* masten
* platformhekwerk
* onderwagen
* besturing

Het platform wordt langs de mast geleid
m.b.v. rollen.
Op de motoren zijn centrifugaalremmen
aangebracht die het platform afremmen bij
overschrijding van de vastgestelde
daalsnelheid.

Het door twee elektromotoren
aangedreven platform wordt langs de mast
bewogen d.m.v. een cardanaandrijving en
twee rondsels per motor. Het parallel lopen
van het platform wordt automatisch
geregeld.

Er is veel aandacht besteed aan een
eenvoudige en veilige montage en
demontage.

De mastelementen kunnen met behulp van
een kraan op het platform (optie) snel en
veilig op het vorige element geplaatst
worden.

Het platform kan door middel van losse
platformelementen aan de gewenste
werksituatie worden aangepast. Door
middel van uitschuifkokers is het platform
te verbreden.

Afb.2-01 Basisset MS 3000
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Alle elektrische verbindingen die voor
transport moeten zijn losgekoppeld, zijn
door middel van stekkers te maken.

De elektrische installatie is in de
bedieningskast op het platform geplaatst.

Door de eenvoudige constructie is slechts
minimaal onderhoud noodzakelijk.

De mastelementen, de onderwagen, het
platform en diverse andere onderdelen zijn
d.m.v. galvanisatie of een andere
geschikte oppervlaktebehandeling
beschermd tegen corrossie.
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3 VEILIGHEID

Aan de machine mogen geen
veranderingen of aanpassingen
worden verricht.

De ondergrond moet voldoende
stabiel zijn om het gewicht van
de machine en de mast te
kunnen dragen.

De mast moet ALTIJD volgens
de voorschriften worden
verankerd.

Als het hekwerk tijdens montage
en demontage niet voldoende
afscherming biedt, moet er vanaf
2 meter hoogte altijd met
geschikt klimmateriaal worden
gewerkt.

3.1 Algemeen

De machine biedt veiligheid zowel tijdens
de montage als tijdens het gebruik. De
machine is hiervoor voorzien van de
onderstaande ingebouwde en aanvullende
beveiligingen:
- De motorrem treedt automatisch in

werking bij stroomuitval.
- Als de eindschakelaar BOVEN niet

werkt en de hefsteiger omhoog blijft
gaan, treedt de noodeindschakelaar
BOVEN in werking.

- Als de eindschakelaar ONDER niet
werkt en de hefsteiger blijft dalen, treedt
de noodeindschakelaar ONDER in
werking.

- Als beide eindschakelaars BOVEN niet
in werking treden, wordt het bewegende
platform mechanisch gestopt in de twee
speciale hiervoor ontworpen rode
topmasten.

3.2 Veiligheid voor gebruik

- De onderwagen moet doeltreffend
onderstopt zijn.

- De werkplek om de machine moet vrij
zijn van obstakels.

- De verankeringen moeten zijn
aangebracht op de voorschreven
afstand.

3.3 Veiligheid tijdens gebruik

Bij een windkracht hoger dan
6 Beaufort (12,5 m/s) voor een
vrijstaande machine of
7 Beaufort (15,7 m/s) voor een
verankerde machine, moet de
machine buiten gebruik worden
gesteld met het platform in de
laagste stand.

Er mogen zich geen voorwerpen
in de baan van de machine
bevinden.

Tijdens het in bedrijf zijn van de
machine mag zich niemand
onder de machine bevinden.

Tijdens het monteren van een
mastelement, het aanbrengen
van een verankering of het
uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden
moet de noodstop worden
bediend.
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Er mag nooit materiaal buiten
het platform uitsteken. Verrolbare
lading dient tegen rollen te
worden geborgd. Materialen
mogen nooit tegen het hekwerk
afgesteund worden.

Als er in de buurt van
hoogspanningsleidingen wordt
gewerkt, moet een
veiligheidsafstand van
minimaal 15 m in acht worden
genomen.

Bij het gebruik van materialen
en/of gereedschap met een
groot oppervlak moet er in
verband met de
windgevoeligheid contact
opgenomen worden met de
leverancier.

- Als de machine in het donker wordt
ingezet, moet deze goed worden
verlicht, zodat de gebruiker onder alle
omstandigheden een goed zicht heeft.

- Om te voorkomen dat er mensen
onbewust onder de hefsteiger lopen,
moet deze op de grond worden
afgeschermd met een deugdelijk hek.

- De machine mag alleen worden
gebruikt waar deze voor gemaakt is, nl.
het verticaal transport van personen en
goederen met een maximum gewicht
van voor de uitvoering toegestane
belasting.

- Belastingen (materialen, personen, etc.)
moeten in overeenstemming met het
belastingsdiagram gelijkmatig worden
verdeeld.

- Handelingen aan de hefsteiger mogen
alleen worden uitgevoerd door
personen met voldoende kennis en
vakbekwaamheid.

- Inspectie en onderhoud dienen
uitgevoerd te worden zoals in deze
handleiding is aangegeven.

- Tijdens montage en onderhoud mag de
machine verder niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.

- Er mag geen lading op de luiken in het
platform worden geplaatst. Vanaf het
platform moet men in het geval een
nooddaling via de luiken bij de motoren
kunnen komen.

- De vakbekwaamheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel van het
bedienend en technisch personeel
bepaalt in hoge mate een veilig en
doelmatig gebruik van de machine.

- Plaatselijk geldende arbeids- en
veiligheidswetten en voorschriften
dienen altijd opgevolgd te worden.

- Het technisch personeel moet in staat
zijn om alle voorkomende situaties
tijdens montage en demontage het
hoofd te bieden. Het bedienend
personeel dient met alle bij de
bediening voorkomende situaties
vertrouwd te zijn.

- Als het bedienend of technisch
personeel fouten of gevaar signaleert of
het niet eens is met de getroffen
maatregelen, dient de eigenaar c.q.
hoofdverantwoordelijke direct daarvan
in kennis te worden gesteld.

- De werkplek moet vrij zijn van obstakels
(bouwmateriaal, vuil, sneeuw, etc.).

- Hekwerken mogen tijdens normaal
gebruik nooit worden verwijderd.

- Het platform mag alleen bij stilstand
vanuit de laagste stand worden
betreden en/of beladen. Hetzelfde geldt
voor het verlaten van het platform.

- Bij dreigend onweer moet het werken
met de hefsteiger door gevaar voor
blikseminslag op tijd worden gestaakt.
De stroom moet worden uitgeschakeld
en de stekker voor de stroomtoevoer
moet worden verwijderd.
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- Platformverbredingen op
uitschuifkokers mogen alleen belast
worden door personen met
handgereedschap. Deze personen
mogen zich alleen bij stilstand van het
platform op de verbredingen bevinden.

- Bij een opstelling van twee hefsteigers
naast elkaar moeten de uiteinden van
de platforms op een minimale afstand
van 0.5 m van elkaar worden geplaatst.

3.4 Veiligheid na gebruik

- Het vervoer over openbare wegen dient
te gebeuren met een daarvoor
bestemde vrachtwagen.

- Het platform moet in de laagste stand
worden gezet en de hoofdschakelaar
moet worden afgesloten.

3.5 In- en aangebouwde
beveiligingen

De MS 3000 hefsteiger is uitgevoerd met
de volgende in- en aangebouwde
beveiligingen:

- Fasebewakingsrelais in de
bedieningskast.

- “Noodstop”-knop op de bedieningskast.
- Elektrische toegangspoortbeveiliging.
- Bij stroomuitval treden de motorremmen

automatisch in werking om het
onverwacht dalen van het platform te
voorkomen.

- Centrifugaalremmen maken een
nooddaling met gecontroleerde
snelheid mogelijk.

- Bij stroomuitval is het maken van een
nooddaling mogelijk door middel van
het handmatig lichten van de
motorremmen.

- Audiovisueel waarschuwingssysteem.
Tijdens het dalen van het platform klinkt
er een zoemer en knippert er een lamp
aan de onderzijde van het platform.
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4 TRANSPORT

Vervoer op de onderwagen over
de openbare weg is niet
toegestaan.

Het nationaal geldende
verkeersreglement dient in acht
te worden genomen.

De basisuitvoering van de machine kan
door de beperkte afmetingen met een
normale vrachtwagen worden vervoerd.
Zorg ervoor dat tijdens transport alle
vergrendelingen zijn aangebracht en dat
de machine in de buffers staat.

Demonteer de machine voor het transport,
zoals beschreven in hoofdstuk 8.

Zie voor de transportafmetingen
hoofdstuk 1.

Voor het transport moeten het hekwerk, de
trap, de bedieningskast en de
mastafscherming gedemonteerd worden.
Deze onderdelen kunnen op het platform
worden vastgezet.

Zet de machine voor het transport goed op
de laadvloer van de vrachtwagen vast.

De machine kan geladen en gelost worden
d.m.v. een op de vrachtwagen
gemonteerde kraan, met een kraan op de
bouwplaats of met een vorkheftruck. Zie
afb. 4-1 voor de laad- en lospunten.
Zet de machine voorzichtig neer om
beschadigingen te voorkomen.

Zie afb. 4-1
A Hijsoog
B Oplegpunten voor de lepels van een

vorkheftruck (onder het platform, met de
lepels zover mogelijk uit elkaar).

Afb.4-01 Transport MS 3000
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Afb.4-02 Borging uitschuifkokers onderwagen

4.1 Verplaatsing op het bouwterrein

Zorg ervoor dat geen bomen,
elektriciteitskabels, etc., geraakt
kunnen worden.

Tijdens het verplaatsen mag er
geen lading op het platform
aanwezig zijn.

Op het bouwterrein mag de hefsteiger in
de laagste stand door middel van de
onderwagen worden vervoerd.

De stekker van de bouwstroom moet
worden verwijderd.

Op een vlak, hard, horizontaal terrein en bij
windstil weer mag de mast tijdens vervoer
maximaal 8 m lang zijn. Het platform moet
in de buffers staan. De poten moeten
geheel zijn uitgeschoven en geborgd. De
stempels moeten zijn uitgedraaid tot net
boven de grond.

Bij ongunstigere omstandigheden dan
hierboven aangegeven moet contact
worden opgenomen met de leverancier.

De onderwagen kan achter een voertuig
worden gesleept.

De maximale snelheid bij het slepen achter
een voertuig is 30 m/min.
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Aantal basismachines x 4415 kg =
Aantal platformelementen 150 x 198 kg =
Aantal platformelementen 175 x 205 kg =
Aantal platformelementen 150 x 86 kg =
Aantal insteekhekken 150 x 16,2 kg =
Aantal insteekhekken 175 x 18,2 kg =
Aantal kophekken x 32 kg =
Aantal poorten x 17,1 kg =
Aantal palen langszijde x 3,2 kg =
Aantal palen poortzijde x 3,4 kg =
Aantal palen kopzijde x 4,0 kg =

Totaal transportgewicht = kg

+

4.2 Verplaatsing met een kraan

Tijdens het verplaatsen mag er
geen lading op het platform
aanwezig zijn.

Op het bouwterrein kan de hefsteiger met
behulp van een kraan onder de volgende
omstandigheden worden verplaatst.

Er mogen maximaal 4 mastelementen op
de onderwagen of het grondframe zijn
geplaatst. De hijshaken van de kraan
kunnen aan de hijsogen van de
onderwagen worden bevestigd.

Het totale transportgewicht kan op de
onderstaande wijze worden berekend.
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5 BEDIENINGSORGANEN

5.1 Contactdoos voedingsstekker
platform

De voedingskabel voor de
elektriciteitsvoorziening tussen de
bouwaansluiting en de hefsteiger wordt
aangesloten op de contactdoos van de
hefsteiger. De contactdoos is links naast
de trap geplaatst. Zie hoofdstuk 1 voor de
kabelspecificaties.

Afb.5-01 Contactdoos platform
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Afb.5-02 Bedieningskast

5.2 Bedieningskast platform

De deur van de bedieningskast is met
twee snelsluitingen afgesloten.
Op de bedieningskast zitten de volgende
knoppen gemonteerd:

1. Hoofdschakelaar
2. Infopaneel
3. Bedieningsknop OP
4, Groene controlelamp
5. Bedieningsknop NEER
6. Noodstopknop
7. Sleutelschakelaar buffer
8. Claxon

Wanneer de noodstopknop wordt
ingedrukt, wordt deze vergrendeld. De
knop kan ontgrendeld worden door deze te
draaien.

De hoofdschakelaar moet met een slot
worden afgesloten tegen onbevoegd
gebruik van het platform.

De volgende onderdelen zijn in de
bedieningskast gemonteerd:
- de hoofdschakelaar
- het beveiligingsrelais
- het stuurrelais
- de transformator
- de automatische zekeringen
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6. MONTAGE EN VERANKERING

De definitie van links en rechts bij de plaatsing van de machine is als volgt:

Links: Gezien vanaf de trapzijde is de machine aan de linkerzijde opgesteld.
Rechts: Gezien vanaf de trapzijde is de machine aan de rechterzijde opgesteld.

Afb.6-01 Plaatsing machine

Indien montagewerkzaamheden onderbroken moeten worden, dient dit zo te gebeuren dat bij
hervatting van het werk duidelijk is, hoever men voor de onderbreking was gekomen. Maak
daarom bepaalde delen van de montage geheel af, bijv. alle toebehoren van een verbinding
aanbrengen, aantrekken of borgen, een onderstopping geheel afmaken of een verankering
geheel aanbrengen, voordat de montage onderbroken wordt.

Tijdens de montage wordt de belasting verlaagd tot 75% van de max. belasting. Dit betekent
maximaal twee personen op het platform.
De montage dient steeds te worden afgesloten met het proefdraaien, zoals beschreven wordt in
hoofdstuk 7.3. Zolang dit proefdraaien nog niet heeft plaatsgevonden, mag het platform niet voor
ander transport dan van de eigen mastelementen en de verankeringscomponenten gebruikt
worden.

Het beladen van de hefsteiger dient zo gepland te worden dat als in de opbouwsituatie de
maximale ankerafstand is bereikt, de belading van het platform met materialen minimaal is.
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6.1 Voorbereiding voor de montage

Zorg dat het terrein waar de
hefsteiger wordt opgebouwd,
voldoet aan de nationaal geldende
veiligheidseisen en dat u
toestemming heeft van de
autoriteiten om de hefsteiger op te
bouwen.

- Zorg dat er een geschikte
stroomvoorziening, goede verlichting,
hijsapparatuur en gereedschap aanwezig
is.

- Zorg dat de opbouwplaats goed te
bereiken is voor de vrachtwagen die de
hefsteiger komt brengen.

- Bereid de plaatsing van de onderstopping
en verankering voor.

- Zorg voor een goede afwatering op de
plaats waar de hefsteiger geplaatst gaat
worden.

- Plan de locatie van de hefsteiger bij het
gebouw zo, dat de mast, indien nodig, met
standaard materiaal verankerd kan
worden.

- De componenten van de hefsteiger
moeten zo dicht mogelijk bij de
opbouwplaats van de hefsteiger geplaatst
worden.

- De bouwaansluiting voor de elektrische
voeding moet zo dicht mogelijk bij de
hefsteiger geplaatst worden om
spanningsverlies tot een minimum te
beperken. Bij een te groot
spanningsverlies zal de machine niet
correct functioneren.
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6.2 De onderstopping

Voordat de plaatsing van de hefsteiger
voorbereid wordt, moet eerst gecontroleerd
worden of de afstand tussen de mast en het
werkoppervlak overbrugd kan worden met
standaard verankeringsmateriaal.

1. Zorg voor een gelijkmatige
krachtverdeling over een zo groot
mogelijk grondvlak.

2. De bodem moet een bodemdruk van
min. 2 kg/cm² kunnen weerstaan.
Wanneer de bodem niet aan deze
minimale eis voldoet, dienen
maatregelen ter verbetering van de
bodem te worden genomen.

3. De onderstopping moet minimaal
400 x 400 mm bedragen, dient vlak te
zijn en centrisch te worden belast.

Het platform moet worden onderstopt
onder de uitschuifkokers van de
onderwagen. Bij een masthoogte hoger
dan 20 meter moet er ook onder de
mast worden onderstopt.

4. De onderstopping dient duurzaam en
van goede kwaliteit te zijn om de
belasting zonder plastische vervorming
te kunnen overdragen.

5. Bij de opbouw van de machine op een
betonnen fundering of verhard wegdek
moet er om wegglijden te voorkomen
altijd met hout worden onderstopt.

Afb.6-02 Onderstopping onderwagen
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6.3 Plaatsing van de hefsteiger

Een hekwerk (hoogte 1,10 m) is
aan alle zijden van het platform
verplicht. Bij een gevelafstand van
0,3 - 0,5 m mag er ook een
hekwerk van 0,7 m worden
gebruikt. Als de gevelafstand
kleiner is dan 0,3 m, is een hek niet
verplicht, maar moet er wel een
schoprand van 0,15 m worden
gemonteerd.

De wielen van de onderwagen
mogen tijdens de opbouw of tijdens
gebruik nooit een dragende functie
hebben.

Afstand tot de gevel met standaard
verankeringen.
A  = 726 - 916 mm
B  = 526 - 716 mm
C  = 200 mm

Er zijn twee manieren om de hefsteiger te
plaatsen:

- vrijstaand op onderwagen
- verankerd op onderwagen

Afb.6-03 Afstand tot de gevel
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6.3.1 Plaatsing hefsteiger

1. Plaats de onderwagen parallel aan de
muur.

2. Trek bij een vrijstaande opstelling de
uitschuifkokers volledig uit en borg ze.
Bij een verankerde opstelling is het
mogelijk om de uitschuifkokers
ingeschoven te laten. De
uitschuifkokers moeten wel zijn
geborgd en het eerste anker moet in
deze situatie op een hoogte van 4
meter worden geplaatst.

3. Plaats de onderstoppingen.

4. Draai de stempels uit tot de wielen niet
meer dragen en stel de machine
waterpas. Het meten moet gebeuren
aan twee zijden van de mast met een
waterpas van minimaal 1 meter lang.

5. Controleer of de onderschaats is
gemonteerd.

6. Monteer de platformdelen gelijktijdig aan
beide zijden tot de gewenste lengte is
bereikt. Het platform mag de maximale
lengte niet overschrijden.

7. Borg de platformpennen met behulp
van de haarspeldveren.

8. Stel de platformelementen horizontaal
af met behulp van de stelbouten aan de
onderzijde van het platform.

9. De platformbreedte kan aan de vorm
van de gevel worden aangepast. Zie
hoofdstuk 6.6.

Afb.6-04 Borging uitschuifkokers onderwagen

Afb.6-06 Borging platformelementen

Afb.6-05 Onderschaats
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10. Monteer de trap en borg deze met de
borgpennen.

11. Monteer de platformpalen aan de
kopzijde van het platform en vergrendel
ze met de haarspeldveren.

12. Monteer de palen van de poort en
vergrendel ze met de haarspeldveren.

13. Monteer de platformpalen aan de
langszijde van het platform en
vergrendel deze met de
haarspeldveren.

14. Monteer het hekwerk en borg het met
de haarspeldveren.

15. Monteer de poort en controleer of de
poortbeveiligingsschakelaar aan de
onderzijde van het platform aanwezig
is.

Afb.6-08 Borging platformpalen en hekwerk

Afb.6-07 Borging trap
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6.4 Opbouw van de mast

Maak bij een werkonderbreking
altijd de laatste handeling af. Haal
alle bouten van de laatste
bevestigingen aan en sluit de
hoofdschakelaar af, zodat niemand
de hefsteiger in werking kan zetten.

Gelijktijdig met de opbouw van de
mast moeten ook de ankerbuizen
en ankers aangebracht worden,
zoals beschreven in hoofdstuk 6.5.

Let op dat de voedingsspanning
overeenkomt met
3 x 230 V + massa + aarde.

De masten moeten altijd loodrecht
worden opgebouwd.

Bij een windkracht hoger dan
6 Beaufort (12,5 m/s) mag de
machine niet worden opgebouwd.

Tijdens het monteren van een
mastelement moet de
noodstopknop worden bediend.

1. Sluit de bouwstroom aan op de
machine. De bouwstroomaansluiting zit
links naast de trap.

Afb.6-09 Contactdoos
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2. Zet de hoofdschakelaar in stand I of II
(de stand is afhankelijk van de
fasevolgorde van de bouwstroom). Als
code 02 op het display verschijnt en de
faselamp op het fasebewakingsrelais
niet brandt, moet de hoofdschakelaar in
de andere stand worden gedraaid. Er
moet nu code 00 op het display
verschijnen en de faselamp moet gaan
branden.

3. Wanneer de hefsteiger wordt
aangeleverd, staat deze in de buffer.
Om de hefsteiger uit de buffer te
krijgen, moet de volgende procedure
worden gevolgd:

1 Draai en houd de sleutelschakelaar
in de resetstand.

 2 Druk op de drukknop “OP”.

4. Door op de OP of NEER knoppen te
drukken, gaat de hefsteiger omhoog of
omlaag. Als de knop wordt losgelaten,
stopt de hefsteiger. Verder is er een
noodstopknop aangebracht. Als deze
knop wordt ingedrukt, wordt de voeding
van de motoren uitgeschakeld.

5. Controleer of de naderingsschakelaar is
gemonteerd.

6. Zet de mastelementen op het platform.
Gebruik, indien nodig, een vorkheftruck
of kraan. Houd hierbij rekening met de
maximale belasting die toegestaan is
voor opbouwsituaties.

Afb.6-12 Naderingsschakelaar

Afb.6-11 Bedieningsknoppen

Afb.6-10 Hoofdschakelaar
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7. Ga op het platform staan en zet een
mastelement op het laatst geplaatste
mastelement, indien nodig m.b.v. de
kraan. Zet het mastelement vast met
vier bouten, veerringen en moeren. Haal
de bouten aan met het voorgeschreven
aanhaalmoment (zie hoofdstuk 1).

8. Ga vervolgens met het platform naar de
top van het mastelement en herhaal de
procedure tot een ander mastelement
gemonteerd moet worden. Plan deze
procedure zo, dat als er een anker
geplaatst moet worden, de belading
met materialen en mastelementen
minimaal is.

9. Zorg dat er op de voorgeschreven
afstanden ankers geplaatst worden.

10. Deze werkwijze wordt herhaald totdat
de mast de gewenste hoogte heeft
bereikt. Ten slotte moeten de twee rode
topmasten op beide masten
geïnstalleerd worden. De maximaal
toegestane hoogte van de mast mag
niet overschreden worden.

11. Als er op de bouwplaats een hijskraan
aanwezig is, kan de mast versneld
worden opgebouwd. Op de grond
kunnen nu maximaal vier
mastelementen aan elkaar worden
gemonteerd en met de hijskraan op de
mast worden gezet.

12. De mast mag niet te hoog boven het
bovenste anker uitkomen (zie hoofdstuk
1). Het is beter voor de stabiliteit als er
ook nog een verankering zo dicht
mogelijk bij de top van de mast
gemonteerd is.

13. Monteer de mastafschermingspanelen
van het platform en borg ze.

14. De montage is nu voltooid. Men moet
nu proefdraaien; dit is beschreven in
hoofdstuk 7.1.

Afb.6-13 Rode topmast

Afb.6-14 Mastafscherming
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6.5 Verankering van de mast

Maak bij een werkonderbreking
altijd de laatste handeling af. Haal
alle bouten van de laatste
bevestigingen aan en sluit de
hoofdschakelaar af, zodat niemand
de hefsteiger in werking kan zetten.

Voordat er met de verankering
wordt begonnen, moet
gecontroleerd worden of de
onderwagen waterpas staat.

De muur moet van een dusdanige
kwaliteit zijn dat deze de
optredende ankerkrachten kan
opnemen.

De platformverbredingen en de
verankeringen mogen elkaar
tijdens het stijgen en dalen niet
raken.

Tijdens het monteren van een
mastelement moet de
noodstopknop worden bediend.

De optredende ankerkrachten
moeten worden goedgekeurd door
de eigenaar/verantwoordelijke van
het gebouw waarin verankerd moet
worden.

1. Controleer met een waterpas van
minimaal 1 meter of de mast goed
waterpas staat.

2. De mast moet aan het gebouw
verankerd worden met een
ankerafstand zoals die in hoofdstuk 1 is
aangegeven.

3. De verankering is samengesteld uit
horizontale ankerbuizen met een
spaninrichting, mastkoppelingen en
een muurplaat.
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4. Het vastmaken van de verankering:
- Indien de omstandigheden dat

noodzakelijk maken, kunnen andere
goedgekeurde en aan de optredende
krachten aangepaste
bevestigingsmaterialen gebruikt
worden. (Raadpleeg uw dealer).

- Ingegoten ankers moeten worden
aangebracht voordat de hefsteiger
wordt opgebouwd, zodat het beton
de tijd krijgt om uit te harden. Het
hiervoor gebruikte beton moet aan de
voorschriften voldoen.

- Als er chemische ankers of
expansiebouten worden toegepast,
moeten ze goedgekeurd zijn en de
berekende krachten kunnen
opnemen.

- Specificaties van dit soort bouten
kunnen bij de leverancier worden
opgevraagd. Toestemming voor de
toepassing moet bij de plaatselijke
autoriteiten worden aangevraagd.

5. De bevestiging van de verankering:
- Monteer de koppeling aan de mast

(1). Haal deze nog niet volledig aan.
- Monteer de muurplaat (2) aan het

gebouw.
- Bevestig de horizontale ankerbuizen

met de spaninrichting (3) tussen de
koppelingen aan de mast en de
muurplaat.

- Haal de koppelingen aan de mast en
alle bouten van de verankering aan
met het juiste aanhaalmoment.

- Stel door middel van de
spaninrichting de mast waterpas en
evenwijdig aan het gebouw.

- Zet de borgmoeren (4) van de
spaninrichting vast.

Afb.6-15 Anker
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6.6 Aanpassing van de platformbreedte

De platformbreedte kan aan de vorm van de
gevel worden aangepast. Standaard is een
uitbouwbreedte van 1 meter aan de gevelzijde
mogelijk. Tevens bestaat er de mogelijkheid
om de uitbouw 46 cm lager te plaatsen. Ter
hoogte van de motoren en de mast moeten
dan aangepaste kokers worden gemonteerd.

Als er achter de mast moet worden gewerkt,
moet een ankerpasseerklep gemonteerd
worden.

De planken van de
platformaanpassing moeten onder
alle omstandigheden in alle
richtingen worden vastgezet.

De platformverbreding en de
verankeringen van de mast mogen
elkaar tijdens het stijgen en dalen
van de hefsteiger niet raken.

Een hekwerk (hoogte 1,10 m) is
aan alle zijden van het platform
verplicht. Bij een gevelafstand van
0,3 - 0,5 m mag er ook een
hekwerk van 0,7 m worden
gebruikt. Als de gevelafstand
kleiner is dan 0,3 m, is een hek niet
verplicht, maar moet er wel een
schoprand van 0,15 m worden
gemonteerd.

De platformverbreding moet voldoen aan de
prEN1495 specificatie. De platformverbreding
moet gemaakt zijn van een slipvast en
eenvoudig te reinigen materiaal. De
verbreding moet het water goed kunnen
afvoeren.
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Er mogen zich geen openingen in de vloer
bevinden waar een kogel met een diameter
van 15 mm door kan rollen.
De platformverbreding moet minimaal een
statische belasting van 200 kg op het
ongunstigste vierkante oppervlak van 0,1 x
0,1 m zonder blijvende vervorming kunnen
weerstaan.

1. Trek de uitschuifkokers op de gewenste
hoogte uit en borg ze met de
borgpennen.

2. Voorzie de uitschuifkokers van planken.

3. Monteer aan de onderzijde van de
beplanking dwarslatten of hoekprofielen
en zet ze vast aan de uitschuifkokers.

4. Monteer de ankerpasseerklep
(optioneel) aan de uitschuifkokers.

6.7 Bliksembeveiliging

1. Monteer de verbinding tussen de
onderwagen en de aarde. Deze
verbinding moet voldoen aan de
volgende specificatie:
DIN VDE 0185, deel II, §5.2
De meegeleverde kabel (diameter
25 mm² , 25 m lang) moet worden
aangesloten in de aansluitkast op het
bouwterrein.

Afb.6-17 Ankerpasseerklep

Afb.6-16 Uitschuifkoker platformverbreding

Afb.6-18 Bliksembeveiliging
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7. BEDIENING

7.1 Algemeen

Tijdens het in bedrijf zijn van de
machine mag zich niemand
onder de machine bevinden.

Er mag nooit materiaal buiten
het platform uitsteken. Verrolbare
lading dient tegen rollen te
worden geborgd. De lading mag
niet tegen het hekwerk worden
afgesteund.

De maximale reactiekracht
(veroorzaakt door bijv.
gereedschap) van het platform
ten opzichte van de gevel mag
maximaal 800 N bedragen.

Bij het stilleggen of het verlaten
van het werk moet de
hoofdschakelaar met een
hangslot afgesloten worden.

Tijdens het stijgen of dalen
mogen zich geen personen op
de platformverbredingen
bevinden.

7.2 Voorbereiding

1. Alvorens men de hefsteiger gaat
bedienen, moet men deze visueel
inspecteren (bij dagelijks gebruik
iedere dag) op:
- ankers;
- aanwezigheid van alle borgingen;
- verbindingen tussen de

mastelementen;
- stand van de masten;
- eventueel losse onderdelen;
- onderstoppingen en de kwaliteit

van de ondergrond;
- elektrische aansluitingen;
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Afb.7-01 Hoofdschakelaar

Afb.7-02 Noodstopknop

- afschermende voorzieningen op
aanwezigheid en borging;

- borging van de
platformverbreding;

- werking van de eindschakelaars;
- geen obstakels in de baan van het

platform;
- olielekkage aan de aandrijfunits;
- werking van de motorremmen

(hoofdstuk 7.4).

2. Sluit de bouwstroom aan.

3. Sluit de poort.

4. Verwijder het hangslot van de
hoofdschakelaar.

5. Zet de hoofdschakelaar in stand I of II
(de stand is afhankelijk van de
fasevolgorde van de bouwstroom).

6. Controleer of de NOODSTOP-knop
op de bedieningskast uitgeschakeld
is (de knop moet uitgetrokken zijn).

7. Als code 02 op het display verschijnt
en de fasebewakingslamp niet
brandt, moet de hoofdschakelaar in
de andere stand worden gedraaid.
Code 00 verschijnt nu op het display.
Als het elektrische veiligheidscircuit
(poorten, etc.) gesloten is, gaat de
groene lamp op de bedieningskast
branden.
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Afb.7-03 Remlichter platform

7.3 Testen

1. Maak nu een proefrit met het platform
en controleer:
- alle eindschakelaars, schaatsen

en beveiligingen en zorg voor een
goede afstelling;

- of de baan van het platform vrij is
van alle obstakels;

- de werking van alle knoppen op de
bedieningskast;

- de vrije loop van de
voedingskabel.

Plaats lading op het platform en voer
ook een remmentest uit! (Zie
hoofdstuk 7.4).

7.4 Remmentest

De remmentest moet dagelijks worden
uitgevoerd.

1. Licht bij één motor de rem door
middel van de remlichter op de
motor. Het platform mag niet zakken.
Laat de remlichter los.

2. Licht de andere rem. Het platform
mag niet zakken. Laat de remlichter
los.

Als het platform zakt, moet de
hefsteiger onmiddellijk buiten
bedrijf gesteld worden.
Raadpleeg uw servicemonteur.
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Afb.7-05 Remlichter platform

Afb.7-04 Drukknoppen bedieningskast

7.5 Bediening vanaf het platform

OP: Als deze knop wordt
ingedrukt, gaat het
platform naar boven. Als
deze knop wordt
losgelaten, komt het
platform onmiddellijk tot
stilstand.

NEER: Als deze knop wordt
ingedrukt, gaat het
platform omlaag. Als deze
knop wordt losgelaten,
komt het platform
onmiddellijk tot
stilstand.

NOOD: Als deze knop wordt
ingedrukt, wordt het
platform vergrendeld.

7.6 Bediening in een noodsituatie

In een noodsituatie, bijv. bij stroomuitval,
kan het platform altijd omlaag worden
gebracht.

- Probeer de storing met behulp van de
storingsanalyse in hoofdstuk 10 op te
heffen. Als de storing niet kan worden
opgeheven, kan men op de
onderstaande wijze een nooddaling
maken.

1. Open het bodemluik in het platform.

2. Op iedere motor zit een hendel
waarmee de motorrem gelicht kan
worden (A, afb. 7-5).
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 3. Als beide hendels bediend worden,
begint het platform te zakken.
De daalsnelheid wordt door de
centrifugaalremmen automatisch
begrensd.

Zet het platform na een
maximale daling van 5 meter
minimaal 2 minuten stil, omdat
de centrifugaalremmen anders
oververhit raken en daardoor
minder goed gaan werken.
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8. DEMONTAGE EN TRANSPORT

Zorg ervoor dat de maximale
belasting voor de opbouwsituatie
niet overschreden wordt.

Bij een windkracht hoger dan
6 Beaufort (12,5 m/s) mag de
machine niet worden
gedemonteerd.

1. Demonteer de mastafschermingen.

2. Demonteer het bovenste anker.

3. Gelijktijdig met het demonteren van
de mast moeten ook de ankerbuizen
en de verankeringen gedemonteerd
worden.

4. Als er op de bouwplaats een
hijskraan aanwezig is, kan de mast
versneld worden afgebroken. Er
kunnen nu mastdelen van maximaal 4
mastelementen tegelijk worden
losgemaakt en met de hijskraan naar
de grond gebracht worden. De
mastelementen kunnen op de grond
verder gedemonteerd worden.

5. Herhaal deze procedure totdat de
mast volledig is afgebroken (met het
platform in de laagste stand).

6. Laat het platform in de buffers zakken
door het lichten van de motorremmen
(A, afb. 8-1)

7. Maak de elektrische verbindingen
los.

8. Draai de stempels in en verwijder de
onderstoppingen.

Afb.8-01 Remlichter platform
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Afb.8-02 Borging uitschuifkokers

Afb.8-03 Borging uitschuifkokers onderwagen

9. Verwijder de bedieningskast. Er zijn
twee manieren om de basismachine
te vervoeren. Dit kan met of zonder
aangebouwde platformelementen.
De wijze van vervoer is afhankelijk
van de afmetingen van het platform
en de nationaal geldende breedten
en lengtes van voertuigen.

Indien de basismachine te lang is om
als geheel vervoerd te worden, moeten de
volgende stappen doorlopen worden.

10. Demonteer het hekwerk, de
hekwerkpalen, de toegangspoort en
de poortstijlen.

11. Demonteer de platformverbredingen.
Schuif de uitschuifkokers in en borg
ze.

12. Demonteer de platformelementen

13. Schuif de uitschuifkokers van de
onderwagen in en borg ze.
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9. ONDERHOUD

9.1 Algemeen

Door de eenvoudige en robuuste constructie van de machine is het onderhoud tot een
minimum te beperken. Verantwoord omgaan met de machine, een regelmatige controle
op goed functioneren en regelmatig schoonmaken, leiden tot een minimum aan
noodzakelijk onderhoud. Dit garandeert een lange levensduur van de hefsteiger.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de noodstopknop worden bediend.

Onderdelen moeten aan de technische specificaties van Hek Manufacturing b.v. voldoen!
Gebruik alleen originele onderdelen van Hek Manufacturing b.v.!

9.2 Onderhoudsintervallen

De onderstaande onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk:

A. Wekelijks onderhoud

- Smeer het rondsel en de tandheugel. Bij grove vervuiling door zand of gruis moeten de
tandheugel en het rondsel eerst schoongemaakt worden.
Smeermiddelspecificatie:
- HEK tandheugelvet
- Shell Rhodina 2

- Maak het platform en de aandrijving schoon.
- Voer de werkzaamheden uit hoofdstuk 7.2 uit.
- Voer een visuele inspectie van de tandheugelaandrijving uit.

B. Maandelijks onderhoud

- Controleer de geleiderollen (visuele controle van borgingen, pakkingen en lagers).
- Controleer of alle mastbouten aangehaald zijn met het juiste aanhaalmoment.
- Controleer alle verankeringen en maak eventuele losgeraakte delen vast.
- Controleer de werking van alle eindschakelaars.
- Smeer de tegenlooprollen van de aandrijfunit.
- Voer de werkzaamheden onder A uit.
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C. Driemaandelijks onderhoud

- Controleer de motorrem (zie hoofdstuk 9.3.2).
- Controleer de speling op de geleiderollen.
- Controleer het rondsel en de tandheugel (visueel).
- Voer de werkzaamheden onder A en B uit.

D. Jaarlijks onderhoud

- Controleer de bevestigingsbouten van de tandheugel.
- Smeer de kruiskoppelingen van de cardanaandrijving.
- Smeer de schuifbus van de cardanaandrijving.
- Smeer de stempels en draaitappen van de onderwagen.
- Algemene controle op lak, roestvorming en lasverbindingen.
- Controleer alle lasverbindingen van de hefsteiger.
- Controleer het oliepeil in de reductiekast.
- Voer de werkzaamheden onder A, B en C uit.

E. Tweejaarlijks onderhoud

- Ververs de olie in de reductiekast van het platform.
Smeermiddelspecificatie voor Rexnord motoren:
ISO viscositeitsklasse: ISO VG 320
- Shell Omala 320

- Voer de werkzaamheden onder A, B, C en D uit.

F. Onderhoud tijdens opslag van de machine

- Inspecteer de machine in zijn geheel.
- Controleer alle vitale delen en vervang zonodig delen die beschadigd zijn.
- Reinig en smeer de tandheugelaandrijving.
- Inspecteer de mastelementen (met de tandheugels) en controleer of alle losneembare

verbindingen in orde zijn.
- Controleer de onderste mastbouten op corrosie en vervang ze, indien nodig.
- Dek de basismachine af met een zeil; bedek in ieder geval de bedieningskasten en de

eindschakelaars.
- Draai de stempels van de onderwagen uit, zodat de wielen niet dragen.
- Raadpleeg uw dealer voor onderhoud bij langdurige opslag.
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9.3 De motorrem

In de motor is een elektromagnetisch
bediende motorrem gemonteerd. Deze
rem is gebaseerd op het “normally ON”-
principe, d.w.z. als de motor stroomloos is,
is de rem actief en wordt de motoras
geremd. (n = 0 omw/min). Het remmoment
van de rem komt voort uit frictie tussen
meerdere platen en de rem kan alleen
“droog” (ongesmeerd) worden gebruik.

9.3.1 Bediening

In het remmechanisme bevindt zich een
metalen rotor (3) met frictiemateriaal aan
beide zijden. Vier drukveren (7) in de
stator oefenen een axiale kracht uit op de
ankerplaat (4). Deze ankerplaat drukt door
de veerkracht tegen de rotor. De rotor is
op een speciale manier op de motoras
gemonteerd, waardoor deze in axiale
richting over de as kan schuiven. Omdat
de ankerplaat tegen de rotor drukt, schuift
de rotor tegen de frictieplaat (1). De
wrijving tussen het frictiemateriaal aan
beide zijden van de rotor, de ankerplaat en
de frictieplaat zorgt voor het benodigde
remmoment. In de stator is een remspoel
(5) gemonteerd die een sterk magneetveld
opwekt als er een gelijkstroom vloeit.

Als men de motorrem wil lichten, moet men
een stroom door de remspoel laten
vloeien. Het magneetveld dat door de
remspoel wordt opgewekt, “trekt” dan de
ankerschijf tegen de stator aan en licht
zodoende de rem.

Men kan de motorrem ook lichten met de
handlichter. Als men de handlichter in de
richting van de pijl op het deksel drukt,
wordt de ankerplaat m.b.v. twee
kogelbouten tegen de veerdruk in tegen de
stator getrokken en zodoende de rem
gelicht.

Afb.9-01 Motorrem
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9.3.2 Onderhoud

Bij normaal gebruik is de motorrem
nagenoeg onderhoudsvrij. Pas na zeer
frequent stijgen en dalen van het plaform
kan het nodig zijn de breedte van de
luchtspleet tussen de ankerschijf en de
stator opnieuw in te stellen en, indien
nodig, de rotor te vervangen.

Om de conditie van de rem te controleren,
moeten de breedte van luchtspleet “a” en
de dikte van het frictiemateriaal op de rotor
elke drie maanden gemeten worden.

Luchtspleet “a” wordt door de fabrikant
ingesteld op 0.3 mm en mag beslist niet
groter worden dan
1,1 mm.

Controle:

1. Schakel de hefsteiger uit m.b.v. de
hoofdschakelaar en vergrendel deze
met een hangslot.

2. Verwijder de remlichter m.b.v. een
steeksleutel.

3. Verwijder de ventilatorkap (9) van de
motor.

4. Meet met behulp van een voelermaat
de breedte van luchtspleet “a” naast
de holle schroefhulsen (2).

Het afstellen van luchtspleet “a” dient als
volgt te worden uitgevoerd:

6. Verwijder de borging van de
ventilator en verwijder de ventilator
van de as.

7. Draai de zeskantbouten (6) een 1/2
slag los.

Afb.9-02 Motorrem
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Afb.9-03 Motorrem

8. Draai alle schroefhulzen (2) even ver
in de stator (8).

9. Draai de zeskantbouten (6)
gelijkmatig aan totdat luchtspleet “a”
is ingesteld.

10. Draai de schroefhulzen (2) uit de
stator totdat ze tegen het vaste
gedeelte aankomen.

11. Controleer of de luchtspleet op alle
plaatsen gelijkmatig is ingesteld.

12. Herhaal stap 10. Als het resultaat niet
correct is, begin dan opnieuw bij stap
6.

13. Haal de zeskantbouten (6) aan met
een aanhaalmoment van 25 Nm.
Herhaal stappen 11 en 12, indien
nodig, totdat de luchtspleet correct
afgesteld is.

De afstelling van de
handremlichter mag niet worden
veranderd, zelfs niet na het
afstellen van luchtspleet “a”,
omdat de veiligheidsfunctie
hierdoor negatief kan worden
beïnvloed.

14. Monteer de ventilator en borg deze
op de as.

15. Monteer de ventilatorkap en de
remlichter.
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10. STORINGSANALYSE

Op de bedieningskast van het platform is een “infopaneel” aangebracht. Dit “infopaneel”
bestaat uit een display waarop storingscodes verschijnen, indien er een storing wordt
gesignaleerd. Op de bedieningskast is tevens een verklarende lijst van de storingscodes
aanwezig, zodat de storing snel en efficiënt kan worden verholpen. De onderstaande
storingstabel geeft weer hoe er moet worden gehandeld in het geval van een storing.

In alle gevallen waarin bovenstaande storingstabel niet is voorzien, moet een
elektromonteur worden geraadpleegd.

Code Omschrijving Storing Oplossing 

01 Motor M1 & M2 
thermisch overbelast 

- Platformbelasting te hoog 

- Spanning te laag 

- Motor blokkeert 

- Verminder de belasting 

- Raadpleeg een elektromonteur 

- Raadpleeg een elektromonteur 

02 Fasebewakingsrelais - Verkeerde stand hoofdschakelaar - Schakel hoofdschakelaar om; 
als de storing niet is opgelost, 
raadpleeg een elektromonteur. 

03 Noodstopknop - Knop ingedrukt - Draai knop uit 

04 Eindschakelaar onder - De machine is te ver naar 
onderen doorgelopen 

- Raadpleeg een elektromonteur 

06 Eindschakelaar boven - De machine is te ver naar boven 
doorgelopen 

- Raadpleeg een elektromonteur 

07 Diverse - Afhankelijk van montage, diverse - Raadpleeg een monteur 

08 Poort/diverse - Poort staat open 

- Stekker niet in contactdoos 

- Schakelaar defect of blijft 
“hangen” 

- Sluit poort 

- Steek stekker in contactdoos 

- Controleer de schakelaar 

12 Mastdetectie sensor - Machine tijdens de opbouwfase 
te ver doorgelopen 

- Schakelaar defect 

- Beweeg de machine naar 
onderen; als de storing niet is 
opgelost, raadpleeg een 
elektromonteur 

13 Stuurspanning - Zekering F104 gedeactiveerd - Raadpleeg een elektromonteur 
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In alle gevallen waarin bovenstaande storingstabel niet is voorzien, moet een
elektromonteur worden geraadpleegd.

Voedingsspanning niet aanwezig 

- Defecte zekeringen in de 
bouwaansluiting 

- Kabel beschadigd 

- Motorbeveiligingsrelais 
uitgeschakeld 

- Hoofdschakelaar defect 

Spanning is te laag 
- Type kabel is niet juist 

- Kabel is te lang 

Motor draait niet 

42 Vac stuurspanning niet aanwezig - Automatische zekeringen in werking 

Spanning aanwezig 
maar platform kan niet 
omhoog of omlaag 

Relais K102 en K103 worden 
geactiveerd maar het platform gaat 
niet omhoog of omlaag 

- Motorrem geblokkeerd 

- Stel rem af 

Remweg te lang - Stel rem af 

Overige storingen Het platform ontwikkelt onvoldoende 
vermogen 

- Raadpleeg uw technische dienst of 
dealer 
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11. MACHINE AFVOEREN

Algemeen
Na een aantal trouwe dienstjaren wordt onherroepelijk de levensduur van elke machine
overschreden. De machine moet dan zo milieuvriendelijk mogelijk worden afgevoerd.

De mogelijkheden die dan openstaan, zijn o.a.:

- Inruilen bij aanschaf van een nieuwe machine;
- Inleveren bij een recyclingbedrijf;
- Machine slopen.

De machine afvoeren
- Tap de olie uit de reductiekast af en lever deze in bij een bevoegde instantie.
- Demonteer de nog bruikbare onderdelen.
- Lever de niet meer te gebruiken delen (resten) in bij een afvalverwerkingsbedrijf.
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12. TREFWOORDENLIJST
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Belastingsdiagrammen 1-6
Beschrijving componenten 2-1
Beveiligingen 3-3
Bliksembeveiliging 6-13
Bodemdruk 6-3
Bouwjaar III
Buffer 5-2, 6-8

C

Centrifugaalremmen 2-1, 3-3
Claxon 5-2
Contactdoos 5-1

D

Demontage 8-1

E

Eigenaar III
Elektrische installatie 1-4
Elektrische verbindingen 2-2

F

Fasevolgorde 6-8

G

Gewicht 4-3

H

Hekwerk 6-4, 6-12
Hekwerkpalen 1-2
Hijsoog 4-1
Hoofdschakelaar 5-2

I

Infopaneel 5-2, 10-1
Inhoudsopgave VI

L

Luchtspleet 9-4

M

Machine afvoeren 11-1
Machinenummer III
Mastafschermingspanelen 6-9
Mastelement 1-2
Maximale snelheid 4-2
Montage 6-1
Motorrem 9-3

N

Naderingsschakelaar 6-8
Nationaal geldende veiligheidseisen 6-2
Neer 5-2
Noodsituatie 7-4
Noodstopknop 5-2

O

Onderdelen 9-1
Onderhoud 9-1
Onderschaats 6-5
Onderstopping 6-3
Onderwagen 1-5
Op 5-2
Opslag 9-2

P

Plaatsing 6-1, 6-4
Platform 1-2
Platformbreedte 6-12
Platformconstructie 1-6
Platformelementen 6-5
Poortbeveiligingsschakelaar 6-6

R

Reactiekracht 7-1
Remmentest 7-3
Rollen 2-1



TREFWOORDENLIJST

12-2 MS 3000 / 9095-061A

S

Steigerkoppeling 1-7
Storingsanalyse 10-1
Symbolen IX

T

Technische gegevens 1-1
Testen 7-3
Toepassingen 1-1
Transport 4-1, 8-1
Trap 6-6
Typenummer III

U

Uitschuifkokers 6-13

V

Veiligheid 3-1
Veiligheid na gebruik 3-3
Veiligheid tijdens gebruik 3-1
Veiligheid voor gebruik 3-1
Verankering 6-1, 6-10
Verplaatsing met een kraan 4-3
Verplaatsing op het bouwterrein 4-2
Voedingsspanning 6-7
Voorwoord V



BIJLAGEN

1MS 3000 / 9095-061A



BIJLAGEN

2 MS 3000 / 9095-061A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


