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VOORWOORD

VOORWOORD

De hefsteiger is voorzien van een
tandheugelaandrijving.

De hefsteiger is snel te verplaatsen en
gemakkelijk te transporteren.

De hefsteiger kan met één of twee
masten, vrijstaand of verankerd worden
toegepast.

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

Het platform kan aangepast worden aan
de vorm van de gevel.
Het besturingssysteem van de MSM
Super hefsteiger maakt het mogelijk op
ieder gewenste hoogte te stoppen.

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

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de
hefsteiger in gebruik te nemen.
Neem alle veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 3 in acht.



VI MSM Super • 7595-051B

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD V

INHOUDSOPGAVE VI

OVERZICHT AFBEELDINGEN VII

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
VIII

BETEKENIS GEBRUIKTE SYMBOLEN IX

1. TECHNISCHE GEGEVENS 1-1
1.1 Algemeen 1-1
1.2 Elektrische installatie 1-3
1.3 Onderwagen 1-5
1.4 Grondframe 1-5
1.5 Aandrijfunit 1-5
1.6 Platform constructie 1-6
1.6.1 Symmetrische platform constructie 1-6
1.7 Belading van de hefsteiger 1-8
1.7.1 Één mast hefsteiger 1-8
1.7.2 Twee mast hefsteiger 1-9
1.8 Ankerkrachten 1-11

2. COMPONENTEN 2-1
2.1 Algemene beschrijving 2-1

3. VEILIGHEID 3-1
3.1 Algemeen 3-1
3.2 Veiligheid voor gebruik 3-1
3.3 Veiligheid tijdens gebruik 3-1
3.4 Veiligheid na gebruik 3-3
3.5 In- en aangebouwde beveiligingen 3-3

4. TRANSPORT 4-1
4.1 Verplaatsing op het bouwterrein 4-2
4.2 Verplaatsing met een kraan 4-3

5. BEDIENINGSORGANEN 5-1
5.1 Contactdoos voedingsstekker

aandrijfeenheid 5-1
5.2 Bedieningskast platform 5-2

6. MONTAGE EN VERANKERING 6-1
6.1 Voorbereiding voor de montage 6-2
6.2 De onderstopping 6-3
6.3 Plaatsing van de hefsteiger 6-4
6.3.1 Hefsteiger met één mast

op onderwagen 6-5
6.3.2 Hefsteiger met één mast

op grondframe 6-6
6.3.3 Hefsteiger met twee masten

op onderwagen 6-8
6.3.4 Hefsteiger met twee masten

op grondframe 6-11
6.4 Opbouw van de mast 6-14
6.5 Verankering van de mast 6-17
6.6 Aanpassing van de platformbreedte 6-19
6.7 Instelling machine links of rechts 6-21
6.8 Controle en afstelling onderschaatsen 6-22
6.9 Controle parallelloopschakelaars 6-23
6.10 Instelling EMOS 6-24
6.11 Bliksembeveiliging 6-24

7. BEDIENING 7-1
7.1 Algemeen 7-1
7.2 Voorbereiding 7-1
7.3 Proefdraaien 7-3
7.4 Remmentest 7-3
7.5 Bediening vanaf het platform 7-4
7.6 Bediening in een noodsituatie 7-4
7.7 Excentrische overlastbeveiliging 7-6

8. DEMONTAGE EN TRANSPORT 8-1

9. ONDERHOUD 9-1
9.1 Algemeen 9-1
9.2 Onderhoudsintervallen 9-1
9.3 Controle parallelloopbeveiliging 9-3
9.4 De motorrem 9-3
9.4.1 Werking 9-4
9.4.2 Onderhoud 9-5

10. STORINGSANALYSE 10-1

11. MACHINE AFVOEREN 11-1

12. TREFWOORDENLIJST 12-1

BIJLAGE 1



VIIMSM Super • 7595-051B

INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT AFBEELDINGEN

Afb.1 Afmetingen X
Afb.1-1 Mastelement 1-2
Afb.1-2 Platformelement 1-2
Afb.1-3 Insteekhek 1-2
Afb.1-4 Kophek 1-2
Afb.1-5 Hoekpaal 1-2
Afb.1-6 Onderwagen 1-4
Afb.1-7 Grondframe 1-4
Afb.1-8 Aandrijfunit 1-4
Afb.1-9 Ankerkrachten 1-11
Afb.2-1 Basisset MSM onderwagen/

grondframe 2-1
Afb.4-1 Transport MSM 4-1
Afb.4-2 Borging uitschuifpoten onderwagen 4-2
Afb.5-1 Contactdoos aandrijfunit 5-1
Afb.5-2 Bedieningskast 5-2
Afb.6-1 Plaatsing machine 6-1
Afb.6-2 Onderstopping onderwagen 6-3
Afb.6-3 Onderstopping grondframe 6-3
Afb.6-4 Afstand tot de gevel 6-4
Afb.6-5 Borging uitschuifpoot onderwagen 6-5
Afb.6-6 Blokkeerpen paralelloop 6-5
Afb.6-7 Onderschaats 6-5
Afb.6-8 Onderschaats 6-6
Afb.6-9 Trap 6-6
Afb.6-10 Hekwerk 6-6
Afb.6-11 Poortbeveiligingsschakelaar 6-6
Afb.6-12 Trap 6-7
Afb.6-13 Blokkeerpen paralelloop 6-7
Afb.6-14 Hekwerk 6-7
Afb.6-15 Poortbeveiligingsschakelaar 6-7
Afb.6-16 Borging uitschuifpoot onderwagen 6-8
Afb.6-17 Blokkeerpen paralelloop 6-8
Afb.6-18 Onderschaats 6-8
Afb.6-19 Trap 6-9
Afb.6-20 Hekwerk 6-9
Afb.6-21 Poortbeveiligingsschakelaar 6-10
Afb.6-22 Blokkeerpen paralelloop 6-10
Afb.6-23 Stuurstroomkabel 6-10
Afb.6-24 Blokkeerpen paralelloop 6-11
Afb.6-25 Onderschaats 6-11
Afb.6-26 Poortbeveiligingsschakelaar 6-12
Afb.6-27 Trap 6-12
Afb.6-28 Hekwerk 6-12
Afb.6-29 Blokkeerpen paralelloop 6-13
Afb.6-30 Stuurstroomkabel 6-13
Afb.6-31 Aansluiting bouwstroom 6-14
Afb.6-32 Hoofdschakelaar 6-14
Afb.6-33 Bedieningsknoppen 6-15
Afb.6-34 Naderingsschakelaar 6-15
Afb.6-35 Rode topmast 6-16
Afb.6-36 Mastafscherming 6-16
Afb.6-37 Verankering 6-19

Afb.6-38 Uitschuifkoker platformverbreding 6-20
Afb.6-39 Ankerpasseerklep 6-20
Afb.6-40 Instelling machine links 6-21
Afb.6-41 Instelling machine rechts 6-21
Afb.6-42 Schakelaar links/rechts instelling 6-21
Afb.6-43 Afstelling onderschaats 6-22
Afb.6-44 Motorremlichter aandrijfunit 6-23
Afb.6-45 Parallelloopschakelaars 6-23
Afb.6-46 Instelling EMOS 6-24
Afb.6-47 Bliksembeveiliging 6-24
Afb.7-1 Hoofdschakelaar 7-2
Afb.7-2 Noodstopknop 7-2
Afb.7-3 Remlichter aandrijfunit 7-3
Afb.7-4 Bedieningsknopen schakelkast 7-4
Afb.7-5 Remhendel aandrijfunit 7-5
Afb.7-6 Signaallamp 7-6
Afb.8-1 Remhendel aandrijfunit 8-1
Afb.8-2 Blokkeerpen parallelloop 8-2
Afb.8-3 Doorverbindingsstekker 8-2
Afb.8-4 Borging uitschuifkokers 8-2
Afb.8-5 Bundel platformelementen 8-3
Afb.8-6 Borging uitschuifpoot 8-3
Afb.9-1 Remlichter aandrijfunit 9-3
Afb.9-2 Motorrem 9-4
Afb.9-3 Motorrem 9-5



VIII MSM Super • 7595-051B

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

EG verklaring van overeenstemming voor machines
(overeenkomstig Annex IIa van de machinerichtlijn 89/392/EG)

Wij, HEK Manufacturing bv
Westelbeersedijk 18
5091 SM Middelbeers
Nederland

verklaren hiermee dat ondervermelde hefsteiger, door ons in omloop gebracht,
op grond van zijn ontwerp en konstruktie, voldoet aan de veiligheids- en
gezondheidseisen zoals gesteld in de EG machinerichtlijn.

Door het wijzigen van de machine, zonder onze goedkeuring, vervalt de geldigheid van
deze verklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op hefsteiger type:

HEK MSM Super

Voldoet aan de EG normen: EG Machinerichtlijn 89/392/EG, Annex IV

CE nummer: 08/205/A 16-4912A, 13-05-1996

Gecertificeerd door ('Notified Body'): TÜV HANNOVER/SACHSEN ANHALT E.V.
HANNOVER, DUITSLAND

Datum/handtekening fabrikant: Middelbeers, Nederland, 1 november 1999

Ondertekenaar: E.M.A. van Hek
Directievoorzitter
HEK INTERNATIONAL GROUP B.V

EG verklaring van overeenstemming - kopie
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BETEKENIS GEBRUIKTE SYMBOLEN

LET OP
Het niet (of niet precies)
opvolgen van de werk-/of
bedieningsinstructies kan leiden
tot ernstig letsel, dodelijk
ongeval, zware machineschade
of bedrijfsschade

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

Gevaar voor elektrische
spanning.

Gevaar voor vallende
voorwerpen.

SYMBOLEN
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Afb.1 Afmetingen
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1. TECHNISCHE GEGEVENS

1.1 Algemeen

Opmerking:
De gegevens zijn gebaseerd op standaard toepassingen voor het gebruik van de
hefsteiger. Hiervan kan in speciale situaties van afgeweken worden. Dit kan echter
alleen na schriftelijke goedkeuring van de leverancier.

Voor toebehoren en opties zie het accessoireboek.

Uitvoering MSM Super 1 mast MSM Super 2 masten

Platformlengte [m] 2,7 - 8,7 8,1 - 23,1

Platformbreedte [m] 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5

Afstand hart mast - hart mast [m] ---- 7,1 - 13,1

Ankerafstand [m]  B 6- 8 6 - 8

Max. masthoogte vrijstaand [m]  A 10 10

Max. masthoogte verankerd [m]  A 100 100

Max. masthoogte boven laatste anker [m]  D 3 3

Masttype VRK500 VRK500

Max. aantal personen 3 6

Hef- en daalsnelheid [m/min.] 7 7

Draagvermogen [kg] zie hoofdstuk 1.7 zie hoofdstuk 1.7

Afstand tussen kabelgeleiders [m] 6 6

Hoogte eerste anker bij onderwagen [m]  C 8 8

Hoogte eerste anker bij grondframe [m]  C 3 3

Hoogte stempels onderwagen
min - max [m]  E

0,67 - 0,90 0,67 - 0,90

Hoogte platform incl hekwerk 1,1 m [m]  F 1,95 1,95

Hoogte platform tot dek [m]  G 0,83 0,83

Hoogte hekwerk 1,1 m tot bovenzijde
mastafscherming [m]  H

1,36 1,36



TECHNISCHE GEGEVENS

1-2 MSM Super • 7595-051B

Afb.1-1 Mastelement Afb.1-4 Kophek

Afb.1-5 HoekpaalAfb.1-2 Platformelement

Afb.1-3 Insteekhek
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1.2 Elektrische installatie

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

aantal
bouten

afm. &
kwal.
bouten

aanhaal-
moment
[Nm]

overige

Mastelement 150 500x500x1508 78 4 M16 x 180
kwal. 8.8

150 Moduul 5

Platformelement 80 800x1580x800 90 6 M20 x 90
kwal. 8.8

200 Platform-
verbreding aan
gebouwzijde
max. 1000 mm

Platformelement 150 1500x1580x800 140 6 M20 x 90
kwal. 8.8

200 Platform-
verbreding aan
gebouwzijde
max. 1000 mm

Insteekhek 80 780x40x1120 12 --- --- --- ---

Insteekhek 150 1480x40x1120 18 --- --- --- ---

Kophek 2500x30x1120 30 --- --- --- ---

Hoekpaal 170x60x1300 6,5 --- --- --- ---

MSM Super 1 mast MSM Super 2 masten

Aantal motoren 2 4

Nominaal vermogen hefsteiger 2 x 2,1 kW 4 x 2,1 kW

Maximale aanloopstroom ± 60 A ± 120 A

Opgenomen vermogen  (op basis van S3-25%) 2 x 2,9 kW 4 x 2,9 kW

Voedingsspanning 400 V

Minimale voedingsspanning 360 V

Fasen 3 + N + Pe

Frequentie voedingsspanning 50 Hz

Bouwzekering (traag) 16 A 25 A

Stuurspanning 42 Vac

Frequentie stuurspanning 50/60 Hz

tot 80 m 5 x 6 mm²Voedingskabel (naar
machine) tot 150 m 5 x 10 mm²

5 x 10 mm²

5 x 4 mm²,  0,47 kg/m tot 30 m -----

5 x 6 mm², 0,64 kg/m tot 105 m tot 60 m
Machinekabel /
gewicht

5 x 10 mm², 1,11 kg/m tot 150 m tot 150 m

Accessoire contactdoos 230 V / 16 A
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Afb.1-6 Onderwagen

Afb.1-7 Grondframe

Afb.1-8 Aandrijfunit
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1.3 Onderwagen

1.4 Grondframe

1.5 Aandrijfunit

Maat A 3480 mm

Maat B 3085 mm

Maat C 1545 mm

Maat D 1270 mm

Maat E 1930 mm

Maat F 1480 - 3250 mm

Maat G 670 - 900 mm

Maat H 495 - 645 mm

Maat 773 kg

Bandenspanning 2,3 bar

Hoogte platform vanaf de grond afh. van onderschaats

Maat A 1000 mm

Maat B 500 mm

Maat C 1295 mm

Maat D 280 - 375 mm

Maat E 795 mm

Gewicht 95 kg

Hoogte platform vanaf de grond afh. van onderschaats

Maat A 1070 mm

Maat B 1580 mm

Maat C 1610 mm

Gewicht 865 kg
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1.6 Platform constructie

1.6.1Symmetrische platform
constructie

Aandrijfunit: 1,10 m = A
Element 80: 0,80 m = B
Element 150: 1,50 m = C

A-symmetrische configuraties zijn mogelijk. Dit kan echter alleen na schriftelijke
goedkeuring van de leverancier.

Één mast hefsteiger

Lengte platform [m]

B A B 2,7

C A C 4,1

B C A C B 5,7

C C A C C 7,1

B C C A C C B 8,7
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Twee mast hefsteiger

Elementen aan de zijkant van de mast (2x) bij een symmetrische opstelling.
Bij meedere elementen moet het element van 1,5 m (C) aan de mastzijde worden
bevestigd.

* De mastafstand en daarmee de platformlengte, kan worden vergroot (10 cm) door
één element 150 te vervangen door twee elementen 80.

** Deze combinaties mogen niet worden toegepast.

Mast afstand [m]* Tussen de mast liggende elementen Lengte platform [m]

7,1 A C C C C A 8,1

7,9 A C C C C B A 8,9

8,6 A C C C C C A 9,6

9,4 A C C C C C B A 10,4

10,1 A C C C C C C A 11,1

10,9 A C C C C C C B A 11,9

11,6 A C C C C C C C A 12,6

12,4 A C C C C C C C B A 13,4

13,1 A C C C C C C C C A 14,1

Mast afstand [m]* B C B + C C + C B + C + C C + C + C

7,1 9,7 11,1 12,7 14,1 ** **

7,9 10,5 11,9 13,5 14,9 ** **

8,6 11,2 12,6 14,2 15,6 17,2 **

9,4 12,0 13,4 15,0 16,4 18,0 19,4

10,1 12,7 14,1 15,7 17,1 18,7 20,1

10,9 13,5 14,9 16,5 17,9 19.5 20,9

11,6 14,2 15,6 17,2 18,6 20,2 21,6

12,4 15,0 16,4 18,0 19,4 21,0 22,4

13,1 15,7 17,1 18,7 20,1 21,7 23,1
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1.7 Belading van de hefsteiger

1.7.1Één mast hefsteiger

De belading moet gelijkmatig op
het platform worden verdeeld.

Aandrijfunit: 1,10 m = A
Element 80: 0,80 m = B
Element 150: 1,50 m = C

De P nummers in de tabel zijn de EMOS programmanummers. Voor het afstellen van
het EMOS systeem zie hoofdstuk 6.10

Maximale belading één mast hefsteiger

Maximale belading afhankelijk
van de gebruikssituatie (kg)Opbouw machine

Verankerd Vrijstaand

B A B 2300 / P22 2300 / P22

C A C 2200 / P22 2200 / P22

B C A C B 2000 / P22 2000 / P22

C C A C C 1800 / P22 1800 / P22

B C C A C C B 1600 / P22 1600 / P22
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1.7.2 Twee mast hefsteiger

De belading moet gelijkmatig op
het platform worden verdeeld.

Aandrijfunit: 1,10 m = A
Element 80: 0,80 m = B
Element 150: 1,50 m = C

De P nummers in de tabel zijn de EMOS programmanummers. Voor het afstellen van
het EMOS systeem zie hoofdstuk 6.10

Maximale belasting twee mast hefsteiger (vrijstaand of verankerd).

Mast afstand [m] Tussen de mast liggende elementen Max. belading (kg)

7,1 A C C C C A 3500 / P15

7,9 A C C C C B A 3500 / P15

8,6 A C C C C C A 3500 / P15

9,4 A C C C C C B A 3500 / P16

10,1 A C C C C C C A 3500 / P16

10,9 A C C C C C C B A 3000 / P14

11,6 A C C C C C C C A 2700 / P14

12,4 A C C C C C C C B A 2300 / P12

13,1 A C C C C C C C C A 2000 / P11
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Maximale belasting twee mast hefsteiger met elementen aan de zijkant van de mast
(vrijstaand of verankerd).

** Deze combinaties mogen niet worden toegepast.

Platformelementen aan de zijkant van de mast

Mast
afstand
[m]

B C B + C C + C B + C + C C + C + C

7,1 4000 kg / P19 4000 kg / P20 3800 kg / P20 3600 kg / P21 ** **

7,9 4000 kg / P20 3900 kg / P20 3700 kg / P20 3500 kg / P20 ** **

8,6 4000 kg / P21 3800 kg / P20 3600 kg / P20 3400 kg / P20 3200 kg / P20 **

9,4 3900 kg / P21 3700 kg / P21 3500 kg / P21 3300 kg / P21 3100 kg / P21 3000 kg / P21

10,1 3800 kg / P21 3600 kg / P21 3400 kg / P21 3300 kg / P21 3100 kg / P21 2900 kg / P21

10,9 3400 kg / P20 3500 kg / P21 3300 kg / P21 3200 kg / P21 3000 kg / P21 2800 kg / P21

11,6 3000 kg / P16 3300 kg / P19 3200 kg / P21 3100 kg / P21 2900 kg / P21 2700 kg / P20

12,4 2600 kg / P15 2800 kg / P16 3000 kg / P19 3000 kg / P21 2800 kg / P21 2600 kg / P21

13,1 2200 kg / P12 2400 kg / P15 2600 kg / P17 2700 kg / P19 2700 kg / P21 2500 kg / P20
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1.8 Ankerkrachten

Aanhaalmoment
steigerkoppelingen: 50 Nm.

Bij de berekening van de ankerkrachten
die in de tabel zijn weergegeven is er van
de volgende eisen uitgegaan:

- Ankerafstand: 6 - 8 m

- Maximale masthoogte boven het
laatste anker: 0,4 x ankerafstand

- Belading opbouwsituatie:
Single: max. 750 kg + 2 personen
Twin: max. 1500 kg + 4 personen

- Maximale windsnelheid tijdens de
opbouw 6 Beafort (12,5 m/sec).

- Afstand a (hart mast tot wand):
0,8 -1,53 m

- Afstand b (tussen de ankerpunten op
de wand): min. 0,5 m

- Verhouding a/b: 0,8 - 2,0

Afb.1-9 Ankerkrachten

In de onderstaande tabel zijn de ankerkrachten voor een MSM tweemast hefsteiger en
een MSM enkelmast hefsteiger met een lengte van 2,7 tot 4,1 meter weergegeven.

Verhouding a/b

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Ankerkracht F1 [kN] 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,4 8,0

Ankerkracht F2 [kN] 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 2,9
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In de onderstaande tabel zijn de ankerkrachten voor een MSM  enkelmast hefsteiger
met een lengte van 5,7 tot 8,7 meter weergegeven.

Verhouding a/b

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Ankerkracht F1 [kN] 5,0 5,7 6,3 7,1 7,8 8,5 9,2

Ankerkracht F2 [kN] 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3
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2. COMPONENTEN

2.1 Algemene beschrijving

De basis set van de tandheugel
hefsteiger bestaat uit de volgende 5
hoofddelen:

*  aandrijfunit
*  mast
*  platformelementen en hekwerk
*  onderwagen of grondframe
*  besturing

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

De aandrijfunit, aangedreven door 2
elektromotoren, wordt langs de mast met
een tandheugel bewogen d.m.v. één
rondsel per motor. Bij een opstelling van
twee masten wordt het parallel lopen van
beide units 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
situatie worden aangepast. Door middel
van uitschuifkokers is het platform te
verbreden.

Afb.2-1 Basisset MSM onderwagen/grondframe
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Alle elektrische verbindingen, welke voor
transport los moeten zijn, zijn door middel
van stekkers te maken.

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

Door de eenvoudige constructie is slechts
minimaal onderhoud noodzakelijk.

De mastelementen, de onderwagen, de
aandrijfunit, de kabelgeleiders en diverse
andere onderdelen, zijn d.m.v. een
deugdelijke oppervlakte behandeling
beschermd tegen corrosie.
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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.

Tijdens montage en demontage,
als de hekwerken niet voldoende
afscherming bieden, moet er
vanaf 2 meter hoogte altijd met
deugdelijk klimmateriaal worden
gewerkt.

3.1 Algemeen

De machine is op veiligheid
geconstrueerd, zowel tijdens montage als
tijdens bedrijf. De machine is daartoe
uitgevoerd met de volgende in- en
aangebouwde beveiligingen:
- Bij onderbreking van de

voedingsspanning komt de motorrem
automatisch in werking.

- Bij het niet functioneren van de
eindschakelaar BOVEN waardoor de
hefsteiger doorloopt, treedt de
noodeindschakelaar BOVEN in
werking.

- Bij het niet functioneren van de
eindschakelaar ONDER waardoor de
hefsteiger doorloopt, treedt de
noodeindschakelaar ONDER in
werking.

- Bij het niet functioneren van de
eindschakelaars BOVEN en bij het
ontbreken van de topmast, waarbij de
hefsteiger doorloopt, zal de  aandrijfunit
aan de vanghaken blijven hangen.

- Indien het rondsel uit de bovenste
tandheugel loopt zal de EMOS door
middel van verschilstroommeting de
machine stopzetten.

3.2 Veiligheid voor gebruik

- De onderwagen of het grondframe moet
doeltreffend onderstopt zijn.

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

- De verankeringen moeten zijn
aangebracht op de voorgeschreven
afstand.

3.3 Veiligheid tijdens gebruik

Boven een windkracht van 12,5
m/s (6 Beaufort) bij een
vrijstaande machine of 15,7 m/s
(7 Beaufort) bij 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.
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Er mag nooit materiaal en/of
gereedschap buiten het platform
uitsteken. Verrolbare lading dient
tegen rollen te worden geborgd.
De lading mag niet tegen het
hekwerk worden afgesteund.

Wordt er in de buurt van
hoogspanningsleidingen gewerkt
dan moet er minimaal een
veiligheidsafstand van
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
worden opgenomen met de
leverancier.

- Wordt de machine in het donker ingezet
dan moet de machine 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 de hefsteiger op de grond worden
afgeschermd met hekken.

- De machine mag alleen worden
gebruikt, waar deze voor gemaakt is n.l.
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 als men op de
hoogte is van de inhoud van deze
handleiding.

- Inspecties en onderhoud dienen
gehouden te worden zoals in deze
handleiding is aangegeven.

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

- Er mag geen last op de luiken in het
platform worden geplaatst. Vanaf de
machine moet men in het geval van een
nooddaling via het luik 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.

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

- Bij tweemasters dienen zich, in verband
met het maken van een eventule
nooddaling, minimaal twee personen op
het platform te bevinden.

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

- Hekwerken mogen nooit tijdens normaal
gebruik 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.
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- 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.

- 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 meter 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 MSM hefsteiger is uitgevoerd met de
volgende in- en aangebouwde
beveiligingen:

- Fasebewakingsrelais in de
bedieningskast.

- “Noodstop” - knop op iedere
bedieningskast.

- Elektrische toegangspoortbeveiliging.
- Haken aan de aandrijfunit. Hieraan blijft

het platform hangen als alle
eindschakelaars mochten falen en de
rode topmast ontbreekt.

- Parallelloopbeveiliging bij een
tweemastuitvoering. De
parallelloopbeveiliging blokkeert het
platform als dit scheef trekt bij
nooddalen.

- Bij stroomuitval komt de motorrem van
de remmotorreductor automatisch in
werking.

- Centrifugaalremmen die bij nooddalen
een gecontroleerde snelheid mogelijk
maken.

- Excentrische overlastbeveiliging bij een
éénmast toepassing. De excentrische
overlastbeveiliging blokkeert het
platform bij een eenzijdige
overbelasting van de constructie.

- Emos-systeem blokkeert het platform bij
overbelasting van de constructie of bij
uitval van één van de motoren.

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

- Audio visueel waarschuwingssysteem.
Tijdens het naar beneden gaan van het
platform, gaat er pulserend een zoemer
en flitst er een lamp aan de onderzijde
van het platform.

- De hefsteiger op het chassis kan alleen
worden verplaatst met het platform in de
laagste positie.
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4. TRANSPORT

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

Het nationaal geldende
verkeersregelement dient in acht
te worden genomen.

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

Demonteer de machine vóór het transport
volgens hoofdstuk 8.

Zie voor de transportafmetingen hoofdstuk 1.

Bij het transport moeten hekwerken, trap,
bedieningskast en de mastafscherming
worden gedemonteerd.

Sjor de machine voor het transport op een
deugdelijke manier op de laadvloer van de
vrachtwagen vast.

Laden en lossen kan d.m.v. een op de
vrachtwagen gemonteerde kraan, met een
kraan op de bouwplaats of met een
vorkheftruck. De laad en lospunten zijn in
afb.4-1 weergegeven.
Zet de machine, om beschadiging te
voorkomen voorzichtig neer.

Zie afbeelding 4-1
A Hijsoog, bovenste uitsluitend voor

aandrijfunit!
B Oplegpunten voor de lepels van een

vorkheftruck.

Afb.4-1 Transport MSM
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4.1 Verplaatsing op het bouwterrein

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

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

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

Op een vlak, hard, horizontaal terrein, en
bij windstil weer mag de mast tijdens
vervoer maximaal 10 meter lang zijn. Het
platform moet in de buffers staan. De
poten moeten zijn uitgeschoven en
geborgd. De stempels moeten zijn
uitgedraaid tot net boven de grond.

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

Een tweemaster mag alleen op de
onderwagen worden verplaats als er geen
bochten moeten worden gemaakt. Moeten
er bochten worden gemaakt dan het
geheel splitsen in twee éénmasters. Let
hierbij op de maximale platformlengte van
een éénmaster.

De onderwagen kan met de hand of achter
een voertuig worden verplaatst.

De maximale snelheid bij het verplaatsen
achter een voertuig bedraagt 30 m/min.

Afb.4-2 Borging uitschuifpoten onderwagen
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 aantal aandrijfunits x 865 =
 aantal onderwagens x 773 =
 aantal grondframes x 95 =
 aantal platformelementen 80 x 90 =
 aantal platformelementen 150 x 140 =
 aantal mastelementen 150 x 78 =
 aantal insteekhekken 80 x 12 =
 aantal insteelhekken 150 x 18 =
 aantal kophekken x 30 =
 aantal hoekpalen x 6,5 =

Totaal transportgewicht = kg
+

4.2 Verplaatsing met een kraan

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

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

Er mogen maximaal 6 mastelementen op
de onderwagen of het grondframe zijn
geplaatst. De hijshaak van de kraan kan
met behulp van stroppen aan de mast
worden bevestigd.

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

5.1 Contactdoos voedingsstekker
aandrijfeenheid

De voedingskabel voor de elektriciteit
voorziening tussen de bouwaansluiting en
de hefsteiger wordt aangesloten op de
contactdoos van de hefsteiger. Zie
hoofdstuk 1 voor de kabelspecificaties.

Afb.5-1 Contactdoos aandrijfunit
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5.2 Bedieningskast platform

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

1. Hoofdschakelaar.
2. Info panel.
3. Config panel.
4. Signaallamp.
5. Instellingsschakelaar EMOS.
6. Bedieningsknop Op.
7. Blauwe controlelamp.
8. Bedieningsknop Neer.
9. Noodstop.
10. Sleutelschakelaar buffer.
11. Hoorn.
12. Sleutelschakelaar instelling

links/rechts.

Bij het indrukken van de Noodstop knop
wordt deze vergrendeld en blijft ingedrukt.
Door de knop te draaien wordt de
vergrendeling gelost.

De hoofdschakelaar is met een hangslot af
te sluiten om ongeoorloofd gebruik van de
hefsteiger te voorkomen.
In de bedieningskast bevinden zich o.a.
de:
- hoofdschakelaar
- de beveiligingsrelais
- de stuurrelais
- de transformator
- de automatische zekeringen

Afb.5-2 Bedieningskast
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6. MONTAGE EN VERANKERING

Definitie links en rechts bij plaatsing van de machine:

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.6-1 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.

Bij de montage van de mast mogen zich hoogstens 2 personen bij een 1 mast hefsteiger
en 4 personen bij een 2 mast hefsteiger op de hefsteiger bevinden, waarbij niet meer dan
75% van het hefvermogen gebruikt mag worden.
De montage dient steeds afgesloten te worden met het proefdraaien, zoals beschreven
wordt in hoofdstuk 7.3. Zolang dit proefdraaien nog niet heeft plaatsgevonden mag de
hefsteiger niet voor ander transport dan van de eigen mastelementen en ankermateriaal
gebruikt worden.

Het beladen van de hefsteiger dient zo gepland te worden, dat als in de opbouwsituatie de
maximale masthoogte boven het laatste anker is bereikt (de maximale ankerafstand), de
belading van het platform met materiaal 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 lokatie van de hefsteiger bij
het gebouw zo, dat de mast als deze
moet worden verankerd 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 van de hefsteiger
moet zo dicht mogelijk bij de
hefsteiger geplaatst worden om
spanningsverlies te vermijden. Bij
een te groot spanningsverlies zal de
machine niet functioneren.
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6.2 De onderstopping

Voordat de plaats van de hefsteiger
voorbereid wordt, moet
gecontroleerd worden of de afstand
tussen de mast en de gevel met
standaard verankeringen is te
overbruggen.

1. Zorg voor een gelijkmatige verdeling
van de krachten over een zo een
groot mogelijk oppervlak.

2. De bodem moet een bodemdruk van
minimaal 2 kg/cm² kunnen
weerstaan. Voldoet de bodem niet
aan deze eis dan moet er
grondverbetering worden toegepast
zodat aan deze minimale eis wordt
voldaan.

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

Bij het gebruik van een onderwagen
moet onder de mast en onder de 4
uitschuifpoten worden onderstopt
(niet onder de stempels). Het
grondframe moet onder de mast en
onder de 4 hoeken worden
onderstopt (niet onder de vijzels).

4. De onderstopping moet duurzaam
zijn en van een dusdanige kwaliteit
dat de belasting zonder plastische
vervorming kan worden
overgebracht.

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

Afb.6-2 Onderstopping onderwagen

Afb.6-3 Onderstopping grondframe
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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 tot 0,5 m  mag er ook
een hekwerk van 0,7m 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 = 375 - 1100 mm
B = 550 - 1275 mm
C = 175 mm

Er zijn 4 manieren om de hefsteiger te
plaatsen:

- één mast, vrijstaand (onderwagen)
- één mast, verankerd (onderwagen of

grondframe)
- twee masten, vrijstaand (onderwagen)
- twee masten verankerd (onderwagen of

grondframe).

Afb.6-4 Afstand tot de gevel
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6.3.1 Hefsteiger met één mast op
onderwagen

1. Plaats de onderwagen parallel aan
de wand.

2. Trek de uitschuifpoten geheel uit en
borg deze.

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 één meter
lang. Vul de machine uit met stophout
voor een optimaal dragende functie.

5. Controleer of de blokkeerpen voor de
blokkering van de parallelloop  en 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. Zet de platformbouten vast met het
voorgeschreven aanhaalmoment.

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

Afb.6-5 Borging uitschuifpoot onderwagen

Afb.6-6 Blokkeerpen paralelloop

Afb.6-7 Onderschaats
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9. Monteer de trap en borg deze met de
borgpennen.

10. Monteer het hekwerk en borg deze
met de haarspeldveren.

11. Monteer de poort en monteer de
curve voor de poortbeveiligings-
schakelaar. De rol van de schakelaar
moet bij een gesloten poort in de
curve vallen.

6.3.2 Hefsteiger met één mast op
grondframe

1. Plaats het grondframe parallel aan
de wand.

2. Plaats de onderstoppingen.

3. Stel met de vijzels de machine
waterpas. Het meten moet gebeuren
aan twee zijden van de mast met een
waterpas van minimaal één meter
lang. Vul de machine uit met stophout
voor een optimaal dragende functie.

Afb.6-9 Trap

Afb.6-10 Hekwerk

Afb.6-11 PoortbeveiligingsschakelaarAfb.6-8 Onderschaats
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4. Controleer of de blokkeerpen voor de
blokkering van de parallelloop  en de
onderschaats is gemonteerd.

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

6. Zet de platformbouten vast met het
voorgeschreven aanhaalmoment.

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

8. Monteer de trap en borg deze met de
borgpennen.

9. Monteer het hekwerk en borg deze
met de haarspeldveren.

10. Monteer de poort en monteer de
curve voor de poortbeveiligings-
schakelaar. De rol van de schakelaar
moet bij een gesloten poort in de
curve vallen.

Afb.6-12 Trap

Afb.6-14 Hekwerk

Afb.6-15 Poortbeveiligingsschakelaar

Afb.6-13 Blokkeerpen paralelloop
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6.3.3 Hefsteiger met twee masten op
onderwagen

Één aandrijfunit moet op "links"
en één aandrijfunit moet op
rechts zijn ingesteld.

1. Controleer of de linkermachine op
links en de rechter machine op rechts
is ingesteld. Stel zonodig de
machines in. Zie hoofdstuk 6.7.

2. Plaats de onderwagens parallel  aan
de wand. Op een afstand van de
gewenste mastafstand + 1 m van
elkaar.

3. Trek bij één onderwagen de
uitschuifpoten geheel uit en borg
deze.

4. Plaats de onderstoppingen bij deze
onderwagen.

5. Draai de stempels bij deze
onderwagen 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 één meter
lang. Vul de machine met stophout uit
voor een optimaal dragende functie.

6. Controleer of de blokkeerpennen
voor de blokkering van de
parallelloop en de onderschaatsen bij
beide onderwagens zijn gemonteerd.

Afb.6-18 Onderschaats

Afb.6-17 Blokkeerpen paralelloop

Afb.6-16 Borging uitschuifpoot onderwagen



MONTAGE  EN VERANKERING

6-9MSM Super • 7595-051B

7. Monteer de platformdelen bij beide
onderwagens gelijktijdig aan beide
zijden van de aandrijfunits tot de
gewenste lengte is bereikt. Het
platform mag de maximale lengte
niet overschrijden.

8. Zet de platformbouten vast met het
voorgeschreven aanhaalmoment.

9. Duw de tweede onderwagen naar de
eerste en monteer de platformdelen
aan elkaar.

10. Herhaal stap 3 tm 5 voor de tweede
onderwagen.

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

12. Monteer de trap(pen) en borg deze
met de borgpennen.

13. Monteer het hekwerk en borg deze
met de haarspeldveren.

Afb.6-20 Hekwerk

Afb.6-19 Trap
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14. Monteer de poort en monteer de
curve voor de poortbeveiligings-
schakelaar. De rol van de schakelaar
moet bij een gesloten poort in de
curve vallen.

15. Trek bij beide machines de
blokkeerpen voor de parallelloop-
beveiliging eruit.

16. Verwijder de
doorverbindingsstekkers uit de
doorverbindings-stekkerdozen.

17. Steek de stuurstroomkabel en de
bouwstroom-doorverbinding  in de
stekkerdozen. Bevestig de kabels
aan de onderzijde van het platform
zodat ze niet doorhangen.

Afb.6-21 Poortbeveiligingsschakelaar

Afb.6-22 Blokkeerpen paralelloop

Afb.6-23 Stuurstroomkabel
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6.3.4 Hefsteiger met twee masten op
grondframe

Één aandrijfunit moet op "links"
en één aandrijfunit moet op
rechts zijn ingesteld.

1. Controleer of de linkermachine op
links en de rechter machine op rechts
is ingesteld. Stel zonodig de
machines in. Zie hoofdstuk 6.7.

2. Plaats de grondframes parallel aan
de wand, op de gewenste
mastafstand van elkaar.

3. Plaats de onderstoppingen bij de
grondframes.

4. Stel met de vijzels van de
grondframes de machine waterpas.
Het meten moet gebeuren aan twee
zijden van de mast met een waterpas
van minimaal één meter lang. Vul de
machine uit met stophout voor een
optimaal dragende functie.

5. Controleer of de blokkeerpennen
voor de blokkering van de
parallelloop en de onderschaatsen
zijn gemonteerd.

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

7. Zet de platformbouten vast met het
voorgeschreven aanhaalmoment.

8. Monteer het tweede grondframe aan
het eerste door de platformdelen aan
elkaar te bevestigen.

Afb.6-24 Blokkeerpen paralelloop

Afb.6-25 Onderschaats
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9. De platformbreedte kan aan de vorm
van de gevel worden aangepast. Zie
hoofdstuk 6.6.

10. Monteer de trap(pen) en borg deze
met de borgveren.

11. Monteer het hekwerk en borg deze
met de haarspeldveren.

12. Monteer de poort en monteer de
curve voor de poortbeveiligings-
schakelaar. De rol van de schakelaar
moet bij een gesloten poort in de
curve vallen.

Afb.6-26 Poortbeveiligingsschakelaar

Afb.6-27 Trap

Afb.6-28 Hekwerk
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13. Trek bij beide machines de
blokkeerpen voor de parallelloop-
beveiliging eruit.

14. Verwijder de
doorverbindingsstekkers uit de
doorverbindings-stekkerdozen.

15. Steek de stuurstroomkabel en de
bouwstroom-doorverbinding in de
stekkerdozen. Bevestig de kabels
aan de onderzijde van het platform
zodat ze niet doorhangen. Afb.6-29 Blokkeerpen paralelloop

Afb.6-30 Stuurstroomkabel
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6.4 Opbouw van de mast

Maak bij een werkonder-breking
altijd de laatste handeling af. Zet
alle bouten van de laatste
bevestingen vast en sluit de
hoofd-schakelaar af, zodat
niemand de hefsteiger in
werking kan zetten.

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

Let op dat de voeding uit
3 x 400 V + nul +
veiligheidsaarde bestaat.

De mast(en) moeten altijd
loodrecht worden opgebouwd.

Boven een windkracht van 12,5
m/s (6 Beaufort) mag de
machine niet worden
opgebouwd.

1. Sluit de bouwstroom aan op de
machine.

2. Zet de hoofdschakelaar op stand I of
II (positie is afhankelijk van de
fasevolgorde van de bouwstroom).
Druk op de IN-knop. Als code 02 op
het display verschijnt en de faselamp
op het faserelais brandt niet, dan
moet de hoofdschakelaar in de
andere stand worden gedraaid. Er
moet nu code 00 op het display
verschijnen en de faselamp moet
gaan branden.

Afb.6-31 Aansluiting bouwstroom

Afb.6-32 Hoofdschakelaar
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3. Wanneer de hefsteiger wordt
aangeleverd, staat de hefsteiger in
de buffer. Om de hefsteiger uit de
buffer te krijgen moet de volgende
procedure worden gevolgd:

1 Bedien de sleutelschakelaar
"reset positioning".

2 Druk op de drukknop "OP".

Controleer bij een tweemaster of de
onderschaatsen en de
parallelloopschakelaars goed zijn
afgesteld. Zie hoofdstuk 6.8 en 6.9.

4. Door op de OP of NEER knop te
drukken gaat de hefsteiger omhoog
of omlaag. Als de knop losgelaten
wordt stopt de hefsteiger. Verder is
er een noodstopknop aangebracht
die bij bediening de besturing van de
motoren uitschakelt.

5. Controleer of de naderings-
schakelaar aan elke hefsteiger
gemonteerd is.

6. Zet m.b.v. een heftruck of een
hijskraan mastelementen op het
platform. Houdt hierbij rekening met
de maximale belasting die
toegestaan is voor opbouwsituaties.

7. Ga op het platform staan en zet
m.b.v. de takel een mastelement op
het laatst geplaatste mastelement.
Zet het mastelement vast met vier
bouten, sluitringen en moeren. Draai
de bouten aan met het
voorgeschreven aanhaalmoment (Zie
hoofdstuk 1).

Afb.6-34 Naderingsschakelaar

Afb.6-33 Bedieningsknoppen
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8. Ga vervolgens met het platform naar
de top van het mastelement en
herhaal de procedure tot er weer
nieuwe mastelementen  beneden
gehaald moeten worden. Plan deze
procedure zo, dat als er een anker
geplaatst moet worden, de belading
met materiaal 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. Als laatste mastelement
moet de rode topmast worden
geplaatst. De maximale toegestane
hoogte van de mast mag niet
overschreden worden.

11. Als er op de bouwplaats een
hijskraan aanwezig is, dan kan de
mast versnelt worden opgebouwd.
Op de grond kunnen nu 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 mastafscherming van het
platform en borg deze.

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

Afb.6-35 Rode topmast

Afb.6-36 Mastafscherming
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6.5 Verankering van de mast

Maak bij een werkonderbreking
altijd de laatste handeling af. Zet
alle bouten van de laatste
bevestingen vast en sluit de
hoofd-schakelaar af, zodat
niemand de hefsteiger in
werking kan zetten.

Voordat er met verankering
wordt begonnen dient men zich
er van verzekeren dat de
onderwagen of het grondframe
waterpas staat.

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

De platformverbreding en de
verankering mogen elkaar
tijdens het stijgen en dalen niet
raken.

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.Controleer dit bij
iedere ankerbevestiging.

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

3. De verankering is samengesteld uit
mast adapters, horizontale
ankerbuizen, muurplaten en een
schoorbuis.
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4. De horizontale ankerbuizen en de
schoorbuis zijn in verschillende
lengtes leverbaar.

5. Het vastmaken van de verankering:
- De verankeringen moeten met

boutkoppelingen, moer-
boutverbindingen en sluitringen
uitgevoerd worden. Indien de
omstandigheden dat noodzakelijk
maken, kan ander goedgekeurd
en aan de optredende krachten
aangepast bevestigings-materiaal
gebruikt worden (Raadpleeg uw
dealer).

- Ingegoten ankers moeten, voordat
de hefsteiger wordt opgebouwd,
worden aangebracht, zodat de
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, dan moeten deze
bouten 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.
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6. De bevestiging van de verankering:
- Bevestig de mast adapters (1) aan

de mast.
- Monteer de muurplaten (2) aan het

gebouw.
- Bevestig de horizontale

ankerbuizen (3) tussen de mast
adapters en de muurplaten.

- Zet de koppelingen van de
horizontale ankerbuizen vast met
het juiste aanhaalmoment.

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

- Zet de schoorbuis (4) vast.

6.6 Aanpassing van de
platformbreedte

De platformbreedte kan worden
aangepast aan de vorm van de gevel.
Standaard is een uitbouwbreedte van
1 meter aan de gevelzijde mogelijk.
Als er achter de mast moet worden
gewerkt moet men een ankerpasseerklep
monteren.

De planken van de platform-
aanpassing moeten onder alle
omstandigheden in alle
richtingen worden vastgezet.

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

Afb.6-37 Verankering
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Een hekwerk (hoogte 1,10 m) is
aan alle zijden van het platform
verplicht. Bij een gevelafstand
van 0,3 tot 0,5 m  mag er ook
een hekwerk van 0,7m 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 norm.
De platformverbreding moet gemaakt zijn
van een slipvast, eenvoudig te reinigen
materiaal. De verbreding moet het water
goed kunnen afvoeren.
Er mogen zich geen openingen in de vloer
bevinden waar een kogel met een
diameter van 15mm door kan rollen.

De platformverbreding moet een statische
belasting van 200 kg op het ongunstigste
vierkant oppervlak van 0,1x0,1m zonder
blijvende vervorming kunnen weerstaan.

1. Trek de uitschuifkokers uit en borg
deze met de borgpennen.

2. Voorzie de uitschuifkokers van
planken.

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

4. Monteer de ankerpasseerklep aan
de platformverbreding.

Afb.6-39 Ankerpasseerklep

Afb.6-38 Uitschuifkoker platformverbreding
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Afb.6-40 Instelling machine links

Afb.6-41 Instelling machine rechts

Afb.6-42 Schakelaar links/rechts instelling

6.7 Instelling machine links of rechts

De instelling vanaf de fabriek staat op de
typeplaat op de bedieningskast. Een "R" in
het machinenummer voor rechts en een "L"
in het machinenummer voor links.

De instelling kan op de volgende wijze
worden aangepast.

1. Plaats de bedieningsstang van het
parallelloopmechanisme in het
gewenste sleufgat (links of rechts).

2. Zet de schakelaar op de
bedieningskast in de gewenste stand
(links of rechts).
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6.8 Controle en afstelling
onderschaatsen

Bij een tweemastopstelling moeten
afstelling van de onderschaatsen worden
gecontroleerd en zonodig afgesteld.

1. Laat de hoogst geplaatste unit
zakken totdat de eindschakelaar de
onderschaats net raakt.

2. Stel met de andere unit het platform
waterpas.

3. Controleer of de onderschaats van
deze unit de eindschakelaar net
raakt.

4. Als de onderschaats de
eindschakelaar niet raakt dan moet
de onderschaats worden verplaatst
tot deze de eindschakelaar net raakt.

5. Controleer de afstelling. Afb.6-43 Afstelling onderschaats
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Afb.6-44 Motorremlichter aandrijfunit

Afb.6-45 Parallelloopschakelaars

6.9 Controle parallelloopschakelaars

Bij een tweemastopstelling moet de
afstelling van de parallelloopschakelaars
worden gecontroleerd en zonodig
afgesteld.

1. Laat het platform 3 meter stijgen en
zet met behulp van de handremlichter
het platform waterpas.

2. Bedien de remlichter van één
aandrijfunit en laat de unit afhankelijk
van de hartafstand tussen de masten
zakken.
Hartafstand 730 cm: 24,8 cm zakken.
Hartafstand 1330 cm: 45,7 cm
zakken.
Deze afstanden komen overeen met
een platform scheefstand van 2
graden.

3. Bedien de "OP" knop van het
platform. De unit die het laagste staat
moet zich nu als eerste omhoog
bewegen.

4. Herhaal de vorige stappen voor de
andere unit.

5. Stel zonodig de schakelaars bij.
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Afb.6-47 Bliksembeveiliging

Afb.6-46 Instelling EMOS

6.10 Instelling EMOS

1. De schakelaar kan alleen met een
sleutel worden bediend. Schakel de
EMOS schakelaar (1,2,3) op positie
2. Het config paneel begint te
knipperen.

2. Het programma kan worden gekozen
met de OP of NEER knop op de
bedieningskast.

3. Schakel het gewenste programma in
(Zie tabel hoofdstuk 1.7).

4. Schakel de EMOS schakelaar op
positie 1.

5. Het config panel geeft de ingestelde
waarde weer.

6. Verwijder de sleutel.

6.11 Bliksembeveiliging

1. Monteer de doorverbindingskabel
tussen het chassis/grondframe en de
mast.
Kabelspecificaties:
- Geïsoleerd koper, 16 mm²

2. Monteer de verbinding tussen het
chassis/grondframe en de aarde.
Deze verbinding moet voldoen aan
de volgende specificatie:
DIN VDE 0185, deel II, §5.2
De meegeleverde kabel (25 mm², 25
m) moet worden aangesloten in de
aansluitkast op het bouwterrein.
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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 bv.
gereedschap) van het platform
ten opzichte van de gevel  mag
voor een 1 mast machine 500 N
en voor een 2 mast machine
800N bedragen.

Bij het stil leggen 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 plaformverbreding bevinden.

7.2 Voorbereiding

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

mastelementen
- stand van de mast
- eventueel losse onderdelen
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- onderstoppingen en de kwaliteit
van de ondergrond

- elektrische aansluitingen
- afschermende voorzieningen op

aanwezigheid en borging.
- borging van de uitschuifkokers
- veiligheidsaspecten
- werking van de eindschakelaars
- geen obstakels in de baan van

het platform
- olielekkage aan de aandrijfunit
- functioneren van de

motorremmen (hoofdstuk 7.4).

2. Sluit de bouwstroom aan.

3. Sluit de poortjes.

4. Verwijder het hangslot van de
hoofdschakelaar.

5. Zet de hoofdschakelaar op stand I of
II (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).
Bij een tweemaster op beide units.

7. Als code 02 op het display verschijnt
en de faselamp brandt niet dan moet
de hoofdschakelaar in de andere
stand worden gedraaid. Code 00
verschijnt nu op het display. Als het
elektrische veiligheidscircuit (poorten
e.d.) gesloten is gaat de blauwe lamp
op de bedieningskast branden.
Controle excentrische overlast-
beveiliging (alleen éénmaster):
Gedurende enkele seconden is er
een zoemer hoorbaar en knippert de
lamp op de bedieningskast.

Afb.7-1 Hoofdschakelaar

Afb.7-2 Noodstopknop
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8. Indien er bij een tweemaster
bedieningskasten van twee
verschillende typen (één uitvoering
met en één uitvoering zonder display)
naast elkaar worden gebruikt, moet
de IN-knop voor iedere verplaatsing
worden ingedrukt als het platform
moet worden bediend vanaf de
bedieningskast zonder display.

7.3 Proefdraaien

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

en beveiligingen en zorg voor
een goede afstelling.
- of de baan van de hefsteiger vrij

is van alle obstakels.
- het functioneren van alle
knoppen op de bedieningskast.
- de vrije loop van de

voedingskabel.

Maak ook een remmentest met het
platform! (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.

Afb.7-3 Remlichter aandrijfunit
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3. Herhaal stap één en twee bij de
andere aandrijfunit.

Als het platform zakt moet de
hefsteiger onmiddellijk buiten
bedrijf worden gesteld!
Raadpleeg uw service engineer.

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 naar beneden.
Als deze knop wordt losgelaten
komt het platform onmiddellijk tot
stilstand.

NOOD: Als deze knop wordt ingedrukt
wordt de machine geblokkeerd.

7.6 Bediening in een noodsituatie

In een noodsituatie, bv bij stroomuitval, kan
het platform altijd naar beneden worden
bewogen.

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

Afb.7-4 Bedieningsknopen schakelkast
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1. Open het bodemluik in het platform.

2. Verwijder de gereedschapbak.

3. Bij de motoren zit een hendel,
waarmee de motorremmen gelicht
kunnen worden.

 4. Als deze hendel wordt bediend
begint het platform te zakken.
Bij een tweemaster moeten de
remlichters door twee personen door
middel van duidelijke afspraken
gelijktijdig worden bediend.

De daalsnelheid wordt door de
centrifugaalremmen automatisch
begrensd.

Zet het platform na een
maximale daling van 5 meter
voor minimaal 2 minuten stil,
omdat anders de
centrifugaalremmen te heet
worden en daardoor minder
goed gaan werken.

5. Stel bij een tweemaster het platform
tijdens de stop door middel van de
remlichters horizontaal. Als het platform
bij een tweemaster erg scheef komt te
staan, zal de parallelloopbeveiliging in
werking treden. In dit geval is hulp van
buitenaf noodzakelijk.

Afb.7-5 Remhendel aandrijfunit
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7.7 Excentrische overlastbeveiliging

De MSM hefsteiger is uitgerust met een
excentrische overlastbeveiliging. De
excentrische overlastbeveiliging is alleen
werkzaam bij een éénmasthefsteiger.

Bij een excentrische overbelasting op het
platform van 90% gaat de signaallamp op
de bedieningskast branden.

Bij een excentrische overbelasting op het
platform van 100% gaat de signaallamp op
de bedieningskast branden en de zoemer
treedt in werking. De machine is bij deze
overbelastingssituatie niet meer te
bedienen.

Als de overbelasting wordt opgeheven dan
reset het systeem zich automatisch.

Afb.7-6 Signaallamp
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8. DEMONTAGE EN TRANSPORT

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

Boven een windkracht van 12,5
m/s (6 Beaufort) mag de
machine niet worden
gedemonteerd.

1. Demonteer de mastafscherming.

2. Demonteer de mastelementen
boven het bovenste anker. Breng
alvorens het bovenste anker los te
maken eerst de reeds
gedemonteerde mastelementen
naar beneden. Demonteer nu het
bovenste anker.

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

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

5. Herhaal deze procedure totdat de
mast, als het platform in zijn
onderste stand staat, tot aan de
aandrijf unit is afgebroken.

6. Laat het platform in de buffers
zakken door het lichten van de
motorremmen.

Afb.8-1 Remhendel aandrijfunit
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7. Monteer de blokkeerpennen van de
parallelloopbeveiliging en borg
deze.

8. Neem de elektrische verbindingen
los en plaats de doorverbindings-
stekker terug (tweemaster).

9. Draai de stempels in en verwijder
de onderstopping.

10. Verwijder de bedieningskast.

Er zijn twee mogelijkheden 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
toegelaten breedten en lengtes van
voertuigen.

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

11. Demonteer het hekwerk, de
toegangspoort en de poortstijlen.

12. Demonteer de platformverbreding.
Schuif de uitschuifkokers in en borg
deze.

Afb.8-2 Blokkeerpen parallelloop

Afb.8-3 Doorverbindingsstekker

Afb.8-4 Borging uitschuifkokers
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13. Demonteer de platformelementen.
Bij de demontage van de
platformelementen moet er voor
worden gezorgd dat de machine in
evenwicht blijft staan. Ondersteun
zonodig het platform.

14. De platformelementen kunnen per 5
stuks worden gebundeld.

15. Schuif de uitschuifarmen van de
onderwagen(s) in en borg deze.

Afb.8-5 Bundel platformelementen

Afb.8-6 Borging uitschuifpoot
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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, leidt tot een minimum aan noodzakelijk
onderhoud. Dit garandeert een lange levensduur van de hefsteiger.

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 de tandwielen en de tandheugel. Bij grove vervuiling door zand of gruis moet het
heugel en rondsel eerst worden schoon gemaakt.
Smeermiddel specificatie:
- HEK-tandheugelvet
- Shell Rhodina 2

- Maak het platform en de aandrijfunit schoon.
- Voer de controles van hoofdstuk 7.2 uit.
- Controleer de rondsels en de tandheugels.

B. Maandelijks onderhoud

- Controleer de geleiderollen (visuele controle van borgingen, pakkingen en lagers).
- Controleer of alle mastbouten vastzitten met het juiste aanhaalmoment.
- Controleer alle verankeringen en maak eventuele losgeraakte delen vast.
- Controleer de werking van alle eindschakelaars.
- Smeer de stempels en de fusees van de onderwagen.
- Smeer de tegenlooprollen van de aandrijfunit.
- Voer de werkzaamheden onder A uit.
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C. 3-Maandelijks onderhoud

- Controleer de motorrem (zie hoofdstuk 9.4.2)
- Controleer de speling op de geleiderollen.
- Controleer het rondsel en de tandheugel (visueel)
- Voer de werkzaamheden onder A en B uit.
- Controleer bij een hefsteiger met twee masten de werking van de

parallelloopbeveiliging (zie hoofdstuk 9.3).

D. Jaarlijks onderhoud

- Controleer of de platformelementen vastzitten met het juiste aanhaalmoment.
- Controleer de bevestigingsbouten van de tandheugel.
- Algemene controle op lak, roestvorming en lasverbindingen.
- Voer de werkzaamheden onder A, B en C uit.
- Excentriekmechanisme

- demonteer het excentriekmechanisme
- reinig het excentriekmechanisme
- vet de bewegende delen in en monteer het geheel weer

- Controleer alle lasverbindingen van de hefsteiger

E. Tweejaarlijks onderhoud

- Ververs de olie in de reductiekast van de aandrijfunit.
Smeermiddelenspecificatie NORD motoren:
ISO Viscosity class: ISO VG 220
- Aral Degol BG 220
- Shell Omala 770
- Esso Spartan EP 220

- Vet de lagers van de reductiekast opnieuw in.
- Voor de werkzaamheden onder A, B, C en D uit.

F. Onderhoud bij 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 tandheugel en de tandwielen.
- Inspecteer de mastelementen (met de tandheugels) en controleer of de losneembare

verbindingen in orde zijn.
- Controleer de onderste mastbouten op corrosie en vervang deze, 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 langdurig opslag.



ONDERHOUD

9-3MSM Super • 7595-051B

9.3 Controle parallelloopbeveiliging

1. Laat het platform 3 meter stijgen.

2. Bedien de remlichters van één
aandrijfunit de parallelloop-
beveiliging moet nu in werking
treden.

3. Stel het platform weer horizontaal
met de "OP" knop.

4. Herhaal de vorige stappen voor de
andere unit.

5. Als de parallelloopbeveiliging niet in
werking treedt moet de hefsteiger
onmiddellijk buiten bedrijf worden
gesteld!  Raadpleeg uw service
engineer.

9.4 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,
dan 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
gebruikt.

Afb.9-1 Remlichter aandrijfunit
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9.4.1 Werking

In het remmechanisme bevindt zich een
metalen rotor (3) met frictiemateriaal aan
beide zijden.
Vier drukveren (5) in de stator oefenen een
axiale kracht uit op ankerplaat (2). Deze
ankerplaat drukt door de veerkracht tegen
de rotor. De rotor is op een speciale
manier op de as van de motor
gemonteerd, waardoor hij in axiale richting
over de as kan schuiven. Omdat de
ankerplaat tegen de rotor drukt, schuift de
rotor tegen de frictieplaat (6).
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 (1)
ondergebracht die een sterk magneetveld
opwekt als er een (gelijk)stroom 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 de deksel drukt,
wordt de ankerplaat m.b.v. twee
kogelbouten tegen de veerdruk in, tegen
de stator getrokken en zodoende de rem
gelicht.

Afb.9-2 Motorrem
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9.4.2 Onderhoud

Bij normaal gebruik is de motorrem
nagenoeg onderhoudsvrij. Pas na zéér
frequent stijgen en dalen van het platform
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
moet de breedte van luchtspleet "a" en de
dikte van het frictiemateriaal op de rotor
opmeten.

Luchtspleet "a" wordt door de fabrikant
ingesteld op 0,3 mm en mag beslist niet
groter worden dan 0,9 mm.
De totale dikte van de rotor (incl.
frictiemateriaal) moet minimaal 9,5 mm
zijn.

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 van de
motor.

4. Meet met behulp van een voelermaat
de breedte van luchtspleet "a" nabij
de drie holle stelbouten (6).

5. Verwijder de rubber stofring en meet
met behulp van een schuifmaat de
dikte van de rotor. Vervang de rotor
als de dikte  < 9,5 mm is.

Afb.9-3 Motorrem
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6. Stel de breedte van luchtspleet "a"
als volgt opnieuw in:
- Draai de drie holle stelbouten (6)

verder in de stator m.b.v. een
steeksleutel. Let er hierbij op dat
deze bouten allemaal even ver in
de stator worden gedraaid.

- Meet nabij elke bout de breedte
van luchtspleet "a" met de
voelermaat en stel de drie bouten
eventueel na totdat de luchtspleet
bij elke bout 0,3 mm breed is.

- Draai de drie borgbouten (p) weer
vast.

De afstelling van de
handremlichter mag niet worden
veranderd na het afstellen van de
luchtspleet. De veiligheidsfunctie
kan hierdoor negatief worden
beïnvloed.

7. Monteer de rubber stofring, de
ventilatorkap en de remlichter.
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10. STORINGSANALYSE

Op de bedieningskast van het platform is een "info paneel" aangebracht. Dit
"info paneel" 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

- Belasting verminderen

- Raadpleeg een elektromonteur

- Raadpleeg een elektromonteur

02 Fasebewakings
relais

- Verkeerde stand
hoofdschakelaar

- Hoofdschakelaar omschakelen; als
de storing niet is opgelost
raadpleeg een elektromonteur

03 Noodstopknop - Knop ingedrukt - Knop uitdraaien

04 Excentrische
overbelasting

- Platform excentrisch
overbelast

- Belasting verminderen

05 Noodschakelaar
onder

- De machine is te ver naar
onderen doorgelopen

- Raadpleeg een elektromonteur

06 Stuureenheid
motor

- Storing in de motorbesturing - Hoofdschakelaar voor 30 sec.
uitschakelen en hierna weer
inschakelen; als de storing niet is
opgelost raadpleeg een
elektromonteur

07 Noodschakelaar
boven

- De machine is te ver naar
boven doorgelopen

- Raadpleeg een elektromonteur

08 Valrem/diverse - Machine tijdens daling in de
valrem gekomen

- Raadpleeg een monteur

09 Poort/diverse - Poort staat open

- Stekker niet in stekkerdoos

- Schakelaar defect of blijft
"hangen"

- Poort sluiten

- Stekker in stekkerdoos steken

- Controleer de schakelaar

12 Mastdetectie
sensor

- Machine tijdens de
opbouwfase te ver
doorgelopen

- Schakelaar defect

- Machine naar onderen bewegen;
als de storing niet is opgelost
raadpleeg een elektromonteur

14 L/R keuze - Zekering F104 afgeschakeld - Schakel zekering F104 in en
schakel de machines correct in
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In alle gevallen waarin bovenstaande storingstabel  niet is voorzien, moet een
elektromonteur worden geraadpleegd.

Voedingsspanning niet
aanwezig

- Zekeringen in de bouwaansluiting
defect

- 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

- Zekeringen automaat afgeschakeld

Wel spanning,
platform gaat niet
omhoog of omlaag

Relais K102 en K103 komen op
maar platform gaat niet omhoog
of omlaag

- Motorem zit vast

- Rem (laten) stellen

Remweg te lang

- Parallelloop beveiliging verkeerd
afgesteld

- Rem laten stellen

Het platform zakt schoksgewijs
naar beneden

- Minimale mastafstand te klein
Overige klachten

Het platform trekt niet
voldoende

- Waarschuw 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 aanschaffing van een nieuwe machine.
- Inleveren bij een recycling bedrijf.
- Machine slopen.

Machine afdanken
- Tap de olie uit de reductiekast af en lever deze in bij een bevoegde instantie.
- Demonteer de nog bruikbare delen.
- Lever de niet meer te gebruiken delen (resten) in bij een afvalverwerkingsbedrijf.
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12. TREFWOORDENLIJST

A

A-symmetrische configuraties 1-6
Aandrijfunit 2-1
Afmetingen X
Afstand tot de gevel 6-4
Ankerkrachten 1-11, 6-17
Ankerpasseerklep 6-19

B

Bediening 7-1
Bedieningskast platform 5-2
Bedieningsknop Neer 5-2
Bedieningsknop Op 5-2
Bedieningsorganen 5-1
Betonnen fundering 6-3
Blauwe controlelamp 5-2
Bliksembeveiliging 6-24
Blokkeerpen 6-5, 6-7, 6-8, 6-11
Bodemdruk 6-3
Bouwaansluiting 6-2
Buffer 6-15

C

Config panel 5-2
Contactdoos aandrijfunit 5-1

D

Definitie links en rechts 6-1
Demontage en transport 8-1
Doorverbindingsstekkers 6-10, 6-13

E

EG verklaring van overeenstemming VIII
Elektrische installatie 1-3
EMOS 6-24
EMOS programmanummers 1-8, 1-9
Excentrische overlastbeveiliging 7-6

H

Hekwerk 6-4, 6-6, 6-7, 6-9, 6-12, 6-20
Hoofdschakelaar 5-2
Hoorn 5-2

I

In- en aangebouwde beveiligingen 3-3
Info panel 5-2
Instelling machine links of rechts 6-21
Instellingsschakelaar EMOS 5-2

K

Kraan 2-1

L

Laden en lossen 4-1
Luchtspleet 9-5

M

Machine afvoeren 11-1
Mast 6-14
Mastafscherming 6-16
Montage en verankering 6-1
Motorrem 9-3

N

Naderings-schakelaar 6-15
Noodsituatie 7-4
Noodstop 5-2

O

Onderdelen 9-1
Onderhoud 9-1
Onderhoudsintervallen 9-1
Onderschaats 6-5, 6-7, 6-8, 6-11, 6-22
Onderstopping 6-3

P

Parallelloopbeveiliging 9-3
Parallelloopschakelaars 6-23
Plaatsing van de hefsteiger 6-4
Platformbreedte 6-19
Poortbeveiligings-schakelaar 6-6, 6-7, 6-10,

6-12
Proefdraaien 7-3

R

Reactiekracht 7-1
Remmentest 7-3

S

Signaallamp 5-2
Sleutelschakelaar buffer 5-2
Sleutelschakelaar instelling links/rechts 5-2
Snelheid 4-2
Speciale situaties 1-1
Steigerkoppelingen 1-11
Storingsanalyse 10-1
Stuurstroomkabel 6-10, 6-13
Symbolen IX
Symmetrische platform constructie 1-6



TREFWOORDENLIJST

12-2 MSM Super • 7595-051B

T

Topmast 6-16
Transport 4-1
Transportgewicht 4-3

V

Veiligheid 3-1
Veiligheid na gebruik 3-3
Veiligheid tijdens gebruik 3-1
Veiligheid voor gebruik 3-1
Verankering 6-17
Verhard wegdek 6-3
Verplaatsing met een kraan 4-3
Verplaatsing op het bouwterrein 4-2
Voorwoord V
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