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Macchina: rimorchio Wagen: aanhangwagen 

Uso: agricolo     Gebruik: landbouw 

Serie e tipo:      Serie en type:     

Numero di serie:     Serienummer:    

 

 

Massa complessiva    Totale massa 

Massa su occhiono:   Massa op het trekoog 

Omologazione locale:   Lokale typegoedkeuring 

Anno di costruzione:   Bouwjaar 

 

Macchina conforme a:    Wagen overeenkomstig 

       89/392/CEE 

       91/368/CEE 

       93/44/CEE 

       93/68/CEE 
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2 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE EN DE ALGEMENE  WERKINGSPRINCIPES 
 

2.1  ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE MACHINE   

Landbouwaanhangwagen met dichtbij elkaar geplaatste assen, met automatisch                      
kantelmechanisme aan achterzijde (hydraulisch of mechanisch). 

 

2.2  ALGEMENE WERKINGSPRINCIPES 

De landbouwaanhangwagen moet gekoppeld zijn aan een landbouwtrekker voor het laden,              
transporteren en lossen van landbouwproducten, met uitzondering van gevaarlijke stoffen. 

Het lossen gebeurt door het kippen van de kuip aan de achterzijde, wat mogelijk gemaakt wordt 
door een hydraulische installatie die kan worden uitgerust met een onafhankelijke, hydraulische 
pomp, verbonden met de aftakas van de trekker door een dubbele cardankoppeling. Vanaf de 
trekker stuurt men, na de hydraulische klep achteraan te hebben geopend, de aftakas of de   
verdeler aan, zodat olie naar het circuit wordt gestuurd dat gebruikt wordt door een cilinder, 
welke ervoor zorgt dat de kuip wordt gekipt zodanig dat het materiaal wordt gelost. 

Het commando van de aftakas van de trekker moet gekozen worden op 540 rpm. 

 

WAARSCHUWING: Het is verplicht om de draden van de visuele meldings- en                         
verlichtingsinstallatie te verbinden met de bijgeleverde stekker: de firma wil niet                   
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele aanpassingen die aangebracht zijn aan de 
installatie van de trekker. Deze werkzaamheden moeten door een bekwame professional   
uitgevoerd worden. 

 

3 REPRODUCTIE VAN DE MACHINE 
 

Overzichtstekening van de machine: op de volgende pagina vindt u een tabel met de                
belangrijkste afmetingen van de door ons geproduceerde twee-assige voertuigen; op pagina 6 
vindt u het Fig. RD01 ter verduidelijking van de volgende tabel. 
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DIMENSIONI = AFMETINGEN 

 

(1) – Afmetingen met een hoogte van de laadbak van 1.00 m 

(*) – Afmetingen en gewichten zijn niet bindend: de firma beschikt over de mogelijkheid om 
haar eigen modellen aan te passen aan de veiligheids- en de markteisen, zonder            
voorafgaande kennisgeving. 

TABEL VAN DE AFMETINGEN 
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4 SCHEMA VAN TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Technische constructiegegevens 
 

Technische gegevens NL80-4RD NL80-4RI NL80-4RN 

TARRA                                 kg 3400 3500 3400 

HOOGTE LAADBAK 1.00m 1.00m 1.00m 

VOORAS Paneel 80x80 Paneel 80x80 Paneel 80x80 

ACHTERAS Paneel 80x80 Paneel 80x80 Paneel 80x80 

MASSA GEREMD VOOR 300x90 TUV 400x80 325x60 

MASSA GEREMD  ACHTER 300x90 TUV 400x80 325x60 

REM 
Oplooprem of          
pneumatisch 

Pneumatisch Hydraulisch 

HANDREM Mechanisch Mechanisch Mechanisch 

OPHANGING 
Tandem met 4          
bladveren 

Tandem met 4      
bladveren 

Tandem met 4        
bladveren 

DISSEL Vast Vast Met vering 

KANTEL-MECHANISME 
a: met buis en klep 
b: met pomp 

a: met buis en klep 
b: met pomp 

a: met buis en klep 
b: met pomp 

KLEP ACHTERZIJDE 
a: mechanisch 
b: hydraulisch 

a: mechanisch 
b: hydraulisch 

a: mechanisch 
b: hydraulisch 

STEUN VOORZIJDE Mechanisch Hydraulisch Mechanisch 

Technische gegevens NL100-4RI NL100-4RN 

TARRA                                    kg 3950 4100 

HOOGTE LAADBAK 1.00 – 1.35 1.00 – 1.35 

VOORAS Paneel 90x90 Paneel 90x90 

ACHTERAS Paneel 90x90 Paneel 90x90 

MASSA GEREMD VOOR 400x80 325x60 

MASSA GEREMD ACHTER 400x80 325x60 

REM Pneumatisch Hydraulisch 

HANDREM Mechanisch Mechanisch 

OPHANGING Tandem met 4 bladveren Tandem met 4 bladveren 

DISSEL Vast Vering met bladveer 

KANTELMECHANISME 
a: met buis en klep 
b: met pomp 

a: met buis en klep 
b: met pomp 

KLEP ACHTERZIJDE 
a: mechanisch 
b: hydraulisch 

a: mechanisch 
b: hydraulisch 

STEUN VOORZIJDE Hydraulisch Hydraulisch 
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Technische gegevens NL140D NL140I NL140I1 NL140N 

TARRA                                  kg 5000 5000 5000 5000 

HOOGTE LAADBAK 1.00 – 1.35m 1.00 – 1.35m 1.00 – 1.35m 1.00 – 1.35m 

VOORAS 90x90 90x90 90x90 90x90 

ACHTERAS 
Paneel 90x90  
gestuurd 

Paneel 90x90 
gestuurd 

Paneel 90x90 
gestuurd 

Paneel 90x90 
gestuurd 

MASSA GEREMD VOOR 400x80 TUV 400x80 400x80 400x80 

MASSA GEREMD  ACHTER 400x80 TUV 400x80 400x80 400x80 

REM Pneumatisch Pneumatisch Hydraulisch Hydraulisch 

HANDREM Mechanisch 
In combinatie 
met  bedrijfsrem 

In combinatie 
met bedrijfsrem 

Mechanisch 

OPHANGING 
Cantilever met 2 
bladveren 

Cantilever met 2 
bladveren 

Cantilever met 2 
bladveren 

Cantilever met 2 
bladveren 

DISSEL Vast Vast Vast 
Vering met  
bladveer 

KANTELMECHANISME 
a: met buis en 

klep 
b: met pomp 

a: met buis en 
klep 

b: met pomp 

a: met buis en 
klep 

b: met pomp 

a: met buis en 
klep 

b: met pomp 

KLEP ACHTERZIJDE 
a: mechanisch 
b: hydraulisch 

a: mechanisch 
b: hydraulisch 

a: mechanisch 
b: hydraulisch 

a: mechanisch 
b: hydraulisch 

STEUN VOORZIJDE Mechanisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch 

Technische gegevens NL160D NL160N 

TARRA                                  kg 5900 5900 

HOOGTE LAADBAK 1.00 – 1.35m 1.00 – 1.35m 

VOORAS Paneel 100x100 Paneel 100x100 

ACHTERAS Paneel 100x100 gestuurd Paneel 100x100 gestuurd 

ACHTERREM 406x120 400x80 

VOORREM 406x120 400x80 

REM Pneumatisch Hydraulisch 

HANDREM Pneumatisch Mechanisch 

OPHANGING Cantilever met 2 bladveren Cantilever met 2 bladveren 

DISSEL Vast Vering met bladveer 

KANTELMECHANISME Met pomp Met pomp 

KLEP ACHTERZIJDE Hydraulisch Hydraulisch 

STEUN VOORZIJDE Hydraulisch Hydraulisch 



9 

Vaia s.n.c.   www.heuslandbouw.nl 

 

Technische prestatiewaarden 

Technische gegevens NL180D NL180N 

TARRA                                     kg 6800 6500 

HOOGTE LAADBAK 1.00 – 1.35m 1.00 – 1.35m 

VOORAS Paneel 110x110 Paneel 100x100 

ACHTERAS 110x110 gestuurd 100x100 gestuurd 

MASSA GEREMD VOOR 406x140 406x120 of 400x80 

MASSA GEREMD   ACHTER 406x140 406x120 of 400x80 

REM Pneumatisch Hydraulisch 

HANDREM Pneumatisch Mechanisch 

OPHANGING Pneumatisch Cantilever met 2 bladveren 

DISSEL Vast Vering met bladveer 

KANTELMECHANISME Met pomp Met pomp 

KLEP ACHTERZIJDE Hydraulisch Hydraulisch 

STEUN VOORZIJDE Hydraulisch Hydraulisch 

TECHNISCHE PRESTATIEWAARDEN NL80-4RD NL80-4RI NL80-4RN 

TOTALE MASSA                                    kg            8000 12.000 12.000 

MASSA OP HET TREKOOG                 kg 1200 1658 1700 

MAX SNELHEID                               km/h 25 40 30 

CAPACITEIT                                          m³ 9,8 – 17,5 9,8 – 17,5 9,8 – 17,5 

MAXIMALE HOOGTE VAN DE        
BANDEN                                                m 

1.07 1.07 1.07 

TECHNISCHE PRESTATIEWAARDEN NL100-4RI NL100-4RN 

TOTALE MASSA                                    kg 12.000 14.000 

MASSA OP HET TREKOOG                 kg 1500 1750 

MAX SNELHEID                               km/h 40 30 

CAPACITEIT                                          m³ 10,8 – 23,3 10,8 – 23,3 

MAXIMALE HOOGTE VAN                  
DE BANDEN                                          m 

1.12 1.12 

TECHNISCHE  PRESTATIEWAARDEN NL140D NL140I NL140I1 NL140N 

TOTALE MASSA                                   kg 16.000 14.000 14.000 19.000 

MASSA OP HET TREKOOG                 kg 1800 2000 2000 2800 

MAX SNELHEID                              km/h 25 40 40 30 

CAPACITEIT                                          m³ 12,1 – 26,5 12,1 – 26,5 12,1 – 26,5 12,1 – 26,5 

MAXIMALE HOOGTE  VAN                    1.23 1.23 1.23 1.23 
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TECHNISCHE PRESTATIEWAARDEN NL160D NL160N 

TOTALE MASSA                                         kg 18.000 18.000 

MASSA OP HET TREKOOG                       kg       2000 2200 

MAX SNELHEID                                    km/h 40 30 

CAPACITEIT                                                m³ 13 – 28 13 – 28 

MAXIMALE HOOGTE  VAN                       
DE BANDEN                                                m 

1.25 1.25 

TECHNISCHE PRESTATIEWAARDEN NL180D NL180N 

TOTALE MASSA                                         kg 22.000 23.000 

MASSA OP HET TREKOOG                      kg 2080 2600 

MAX SNELHEID                                   km/h 40 30 

CAPACITEIT                                               m³ 15,1 – 32,5 15,1 – 32,5 

MAXIMALE HOOGTE  VAN                      
DE BANDEN                                               m 

1.25 1.25 
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5  BEDIENINGSORGANEN  

Figuur met bedieningsorganen: 

Hieronder volgt het figuur waarop u de plaats van de bediening vindt, voor het neerlaten van de 
kuip wanneer het voertuig beschikt over een hydraulische kantelmechanisme met                    
onafhankelijke pomp. Indien het voertuig niet beschikt over deze installatie, dan is er geen      
enkel apparaat van dit type, aangezien alle bedieningsorganen zich dan op de trekker zelf        
bevinden.  

Dispositivo: Comando di discesa = Orgaan: bediening voor het neerlaten 

Presa di forza per attacco del cardano: Aftakas voor het aankoppelen van de cardanas 
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6    TABEL GEVARENTEKENS OP DE WERKPLEK EN RONDOM DE MACHINE 

Hieronder worden de tekens getoond en verklaard welke door hun indicatie en plaats              
informeren over de  gevaren van het/de voertuig(en) in kwestie: 

È VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELLA MACCHINA =                                                                 
HET IS VERBODEN OM ZICH OP TE HOUDEN IN HET WERKBEREIK VAN DE MACHINE 
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6.1  VERKLARING VAN DE TEKENS EN HUN PLAATSING: 

Teken D01: 

Geeft het spatgevaar aan van vloeistoffen onder druk die met geweld uit onvoorziene scheuren         
stromen, dit kan verwondingen toebrengen aan iedereen die zich in de buurt bevindt. 

Plaatsing nr.1: Voorzijde 

nr.2: Op de zijkant achteraan wanneer het voertuig uitgerust is met een                                 
hydraulische klep 

Teken D02: 

Geeft aan dat men zorgvuldig de gebruikshandleiding moet lezen. 

Plaatsing nr.1: Voorzijde. 

Teken D03: 

Geeft het gevaar aan in de buurt van banden, nl.: het gevaar om overreden te worden wanneer 
de bestuurder een verkeerd manoeuvre uitvoert; het gevaar om bedolven te worden onder   
stenen en het gevaar om geraakt te worden door stukken van een band bij ontploffing. 

Plaatsing nr.2: Op de zijkant, vóór de wielen. 

Teken 04: 

Geeft aan dat er op die plaats een orgaan is dat linksom (cardanas) draait waarvan de maximale           
rotatiesnelheid 540 rpm is. 

Plaatsing nr.1: Vooraan het voertuig, enkel wanneer dit uitgerust is met een hefinstallatie met 
pomp. 

Teken D05: 

Geeft een plettingsgevaar voor het lichaam aan bij het neerlaten van de kuip of het sluiten van 
de klep. 

Plaatsing nr.1: Kuip: voorste positie; 

   nr.1: Klep: achterste positie. 

Teken D06: 

Geeft een plettingsgevaar aan voor de handen bij het neerlaten van de kuip of het sluiten van 
de klep. 

Plaatsing: Zie teken D05. 

Teken D07: 

Geeft aan dat men het handmatige commando (neerlaten van de kuip) niet mag activeren    
wanneer het rotatie-element (cardanas) in werking is. 

Plaatsing nr.1: In voorste positie, enkel wanneer het voertuig uitgerust is met een              
hefinstallatie met pomp. 
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Teken D10: 

Geeft aan wat er geschreven staat, aangezien door de geringe zichtbaarheid naar achteren, of 
door de golvingen in het terrein, zich gevaarlijke of oncontroleerbare situaties kunnen           
voordoen. 

Plaatsing nr.2: Op de zijkant. 

7  BEVEILIGINGEN 

De beveiligingen op het voertuig zijn de volgende: 

 

A)  Vaste beveiliging op de voorkant van het voertuig voor de behuizing van de cardanas, welke 
als  functie heeft de toegangsruimte tot de roterende organen af te schermen, ter              
bevordering van de veiligheid. 

B)  Parachuteklep geplaatst vóór de hefcilinder, welke als functie heeft, in het geval van een 
scheur in de olieleidingen, om het neerlaten van de kuip te regelen zonder de structuur te 
beschadigen wanneer het verlies meer dan 90 l/min is, en de kuip te blokkeren wanneer de 
scheur een verlies veroorzaakt van meer dan 90 l/min; (Zie hydraulische schema’s RMI-01 en 
RMI-01A) 

C)  Kleprand wordt op aanvraag op de uitrusting geplaatst, om te voorkomen dat er objecten uit 
het voertuig vallen wanneer het in werking is; 

D)  Dubbel gestuurde terugslagkleppen op de cilinders om de klep achteraan te openen 
(wanneer het voertuig hiermee uitgerust is), welke voorkomen dat de klep open gaat, en 
wanneer deze open is, dat de klep ongewild sluit. 

E)  Akoestisch signaal dat de hefbeweging en de opening van de achterklep aangeeft,               
onafhankelijk van de prioriteit waarmee beide handelingen worden uitgevoerd. 

F)  Beschermhuls van pvc voor alle flexibele, hydraulische leidingen die langs de buitenkant van 
het chassis zitten: dit om het risico te verminderen op spatten van vloeistoffen  onder druk 
bij scheuren; 

G)  Er is een ventiel geplaatst (zie Fig. RMI-02D en RMI-02E Pos. 4) dat toevallige opening van de           
hydraulische achterklep voorkomt: wanneer de kuip neergelaten is, kan de hydraulische  
achterklep niet in werking treden. Dit ventiel wordt niet toegepast op mechanische kleppen.  

Teken D09: 

Toont het gevaar bij het neerlaten van de kuip en de klep achteraan bij sluiting. 

Plaatsing nr.1: Voorste positie; 

                  nr.1: Achterste positie. 

Teken D08: 

Geeft aan dat er een smeerpunt in de buurt is. 

Plaatsing: In de buurt van alle smeerpunten.  
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8  CONVERSIETABEL VAN DE MEETEENHEDEN 

Conversietabel metrisch systeem >< Angelsaksisch systeem 

Lengte: 1 m = 1000 mm = 100 cm = 0,001 km = 39,3701 in = 3,2808 ft 

Oppervlakte: 1 m² = 1550,0048 in² = 1550,0048 sq. In 

Druk: 1 bar = 10.000 x N/m² = 100000 Pa = 100 Mpa = 14,503 lbf/in² 

Massa: 1 kg = 2,2046 lb 

Kracht: 1 N = 0,2247 lbf 

Debiet: 1 m³/s = 0,1667x10-4 l/min = 3663003,663 in³/min 

Volume: 1 m³ = 61012,8127 in³ = cu.in = 353107 ft³ 

Snelheid:  1 m/s = 3,6 km/h = 3,2808 ft/s 

Koppel: 1 Nm = 1J = 0,7374 ftxlbf 

Vermogen:  1 W = 0,7374 (ftxlbf)/s 
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1.  Trekoog van de aanhangwagen 

2.  Normale dissel 

3.  Steun voor (mechanisch of hydraulisch) 

4.  Onderste chassis 

5.  Kuip 

6.  Laterale vleugel voor mechanische opening 

7.  Losklep achteraan 

8.  Verbindingsarm van de vleugel (6) met het chassis (4) 

9.  Hefcilinder 

10. Band compleet met velg 

11. Bladveer 

12. As 

13. U-bout as 

14. U-bout bladveer 

15. Kantelscharnier van de kuip 

16. Rotatiescharnier van de laterale vleugel (6) 

17. Wielbout 

18. Dissel met bladveer 

19. Laterale vleugel voor hydraulische opening 

20. Cilinder voor hydraulische opening 

21. Bladveer van de dissel 

22. U-bout van de bladveer van de dissel 

Hieronder worden twee figuren weergegeven (DEF01 en DEF02) ter verduidelijking van de       
gebruikte termen in deze handleiding: 

9  DEFINITIES 

9.1  LEGENDA 
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10   TOEBEHORENLIJST 

 Lijst van optionele toebehoren: (in het geval ze niet standaard zijn) 

 

 Bord laadbak 0,40 m 

 Bord laadbak 0,60 m (slechts enkele modellen) 

 Bord laadbak 0,80 m 

 Zijbord laadbak voor gemalen producten 

 Steun voorzijde met onafhankelijke, handpomp 

 Steun voorzijde verbonden met de tractor met aangestuurde dubbele terugslagklep 

 Hefinstallatie met pomp en cardanas 

 Beklede wielen 

 Gebruikte wielen 

 Nieuwe wielen 

 Kleppen voor achterzijde met twee panelen 

 Hydraulische klep achterzijde 

 Hoogte laadbak 1.35 m 

 Bord laadbak voorzijde 80 cm met hydraulische opening 

 Automatisch aangedreven as met rem 

 Dissel met bladveer 

 Dissel met verschillende veringen (enkel op de NL804R-N) 

In geval van assistentie moet de gebruiker zich wenden tot de persoon of firma die hem het   
product verkocht heeft, waarvan de gegevens in het kader hieronder staan, dit moet de koper 
controleren. 

Verder kan de gebruiker altijd contact opnemen met de firma die het product heeft gemaakt. 

 

 

Stempel en handtekening van de verkoper: 

  

Stempel en handtekening van de verkoper: 

  

11   ADRESSENLIJST VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN LEVERANCIERS 
VAN TOEBEHOREN EN WISSELSTUKKEN 
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12   GEBRUIKSINSTRUCTIE EN ONDERHOUD 

1  OPSLAG, VERPLAATSING EN TRANSPORT 

1.1 OPSLAG 

Er bestaan twee mogelijkheden: 

 

1. De machine wordt gemonteerd verzonden; 

2. De machine wordt gedemonteerd verzonden (Zie Fig. CAR-01); 

Mogelijkheid 1. 

De machine kan volledig, met wielen en toebehoren, opgeslagen worden. Bij een dergelijke  
configuratie ontstaan er geen stabiliteitsproblemen of risico’s voor personen. Het wordt        
aangeraden om de machine tegen weersinvloeden te beschermen zodat het                               
beschermingsniveau door het vernis of een andere behandeling verlengd wordt.  

 

Mogelijkheid 2. 

Wanneer de machine, om economische redenen of voor transport, gedemonteerd moet       
worden getransporteerd, dan toont Fig. CAR-01, de correcte manier om de voertuigen op te 
slaan. Ook in dit geval wordt het aangeraden om de machine tegen weersinvloeden te             
beschermen om dezelfde redenen als bij Mogelijkheid 1. 

1.2 VERPLAATSING EN TRANSPORT 

Ook in dit onderdeel bestaan er twee mogelijkheden: 

1. Machine gemonteerd verzonden; 

2. Machine gedemonteerd verzonden; 

1. Bij de gemonteerde verzending wordt de machine verplaatst in de laadfase in de fabriek met 
twee kranen die met kettingen, zowel vooraan (trekoog) als achteraan (onderste deel van de                      
tegenovergestelde dwarsbalken van de kuip) verbonden worden zodanig dat een stabiele   
situatie gecreëerd wordt. 

De machine wordt op het voertuig voor transport geplaatst en hierop vastgemaakt aan de 
hand van touwen, een mechanische rem waarmee de aanhangwagen is uitgerust en          
driehoekige pluggen   evenals een touw ter beveiliging. 

Bij het lossen wordt, met behulp van twee platforms de aanhangwagen, nadat deze eerste is 
ontdaan van alle blokkeringen, aan een tractor met een massa van niet minder dan 3500 kg 
gekoppeld en door deze op de grond geplaatst. 

Ter vervanging van de platforms, kan, indien beschikbaar, een laadvloer gebruikt worden: de              
handelingen zijn dezelfde. 
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2. Wanneer de machine gedemonteerd moet verzonden worden, zie dan het laadschema in   

Fig. CAR-01 hieronder. De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden: 

A) Laad de kuip met kettingen of een ander geschikt middel dat snoert, vast te maken in het          
onderste gedeelte in de rails van de laadbak in de kuip, en in het bovenste gedeelte aan 
een dwarsbalk van 2,5 m om hieraan de bevestigingen te blokkeren opdat de lading niet 
zijwaarts kan verschuiven. Vervolgens de balans, bij het opheffen, nagaan voordat de  
lading verplaatst wordt. (Zie Fig. CAR-01 hierboven); 

B) Laad het chassis door dit te bevestigen aan kettingen of andere geschikte middelen, aan 
de langsliggers langs de buitenkant van de zijkanten om een goede stabiliteit te krijgen; 
Hef voorzichtig op en controleer de balans van de belasting vóór verplaatsing; 

C) Maak het chassis aan de haken van de bovenrand aan de binnenkant van de kuip vast,  
zodanig dat het tijdens het transport niet verschuift; 

D) Doe in de kuip alle andere bijgeleverde toebehoren van het voertuig; 

De handelingen van a) tot d) herhalen om de tweede kuip bovenop de eerste te plaatsen. 

 De lading wordt vastgezet met riemen met een hoge weerstand volgens de instructies 
van de transporteur. 

Koppeling aan een hefwerktuig 
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Volgende handelingen uitvoeren bij het uitladen: 

 

1)  Na het transport de toestand van de lading nagaan; 

2)  De lading losmaken van de riemen die de transporteur heeft aangebracht; 

3)  Alle toebehoren uit de kuip uitladen; 

4)  Het chassis losmaken; 

5)  Het chassis uitladen door dit vast te maken zoals beschreven in punt b in de laadfase; 

6)  De kuip uitladen zoals beschreven in punt a in de laadfase; 

7)  De handelingen van b t/m e herhalen om de andere kuipen uit te laden. 

Het wordt aanbevolen om de compatibiliteit van de gebruikte uitrusting met het gewicht 
van de te laden of te lossen voertuigen na te gaan. Dit om eventuele risico’s  op breuken 
bij de heftoestellen te beperken bij het opnemen en heffen. De stabiliteit van de lading 
moet altijd gecontroleerd worden voor deze verplaatst wordt.  

Massa van de machine: (Zie Hfdst. 4) 

Indien de machine gedemonteerd geladen en gelost wordt, moet men bedenken dat het         
gewicht van het chassis gelijk is aan 3/5 van het totale gewicht en dat dat van de kuip gelijk is 
aan 3/5 van het totale gewicht. 

Afmetingen van de machine: (Zie Hfdst. 3) 

2  ASSEMBLAGE, MONTAGE 

2.1  ASSEMBLAGE EN MONTAGE: 

1. Bij de machines die in hun geheel verzonden worden, bestaan er geen problemen bij de 
montage aangezien dit in de fabriek met de geschikte middelen en beveiligingen is gebeurd. 

2. Bij de machines die gedemonteerd verzonden worden, wordt er, daar deze enkel voor       
buitenlandse importeurs bestemd zijn, en daar de machine niet meer gemonteerd, geladen 
of gedemonteerd mag worden tijdens de hele levensduur, een handleiding  meegegeven 
met de montage mogelijkheden.  

Denk eraan dat de personen die het voertuig laden en monteren een specifieke cursus          
gevolgd hebben bij onze firma en dat deze in staat zijn om alle handelingen correct uit te    
voeren. 

3  INWERKINGSTELLING, TESTEN, PROEFDRAAIEN 

3.1  INWERKINGSTELLING (AFSTELLEN) 

Wordt in de fabriek uitgevoerd vóór de laatste test 
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3.2  TESTEN 

Wordt in de fabriek uitgevoerd voor het leveren van het materiaal en omvat: 

1. Visuele controle op slijtage en afschuring van de banden (indien hiermee uitgerust en indien     
ze gebruikt zijn); 

2. Controle van het remsysteem; 

3. Controle op lekken van de hydraulische en pneumatische remsystemen indien hiermee             
uitgerust; 

4. Controle van de werking van de veiligheidskleppen; 

5. Controle van de snelheid van de actuatoren; 

6. Controle van de CE-markering; 

7.  Controle van de bijgeleverde documentatie van de machine: instructie- en  gebruikshandleiding,  
conformiteitscertificaat. 

3.3  PROEFDRAAIEN  

Gedurende het proefdraaien moet men een aantal controles uitvoeren zoals vermeld in de     
tabel PROEFDRAAIEN van Hoofdstuk 6 over onderhoud, inspecties en controles; 

Het wordt aangeraden om het voertuig niet tot de toegelaten last te laden bij de eerste           
ingebruikname, maar om bij de eerste handelingen gehalveerde ladingen te hanteren, om dan 
na 30 tot 40 ladingen het maximum te bereiken. Dit om de lasconstructie geleidelijk te kunnen 
laten uitzetten.  

1.  Hefinstallatie met pomp: de volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden voor  

      inwerkingstelling: 

 Het voertuig aan de tractor koppelen; 

 De steun vooraan of van de tractor opheffen, of indien dit een losstaande installatie is, de 
hendel van de handmatige pomp naar links draaien en deze weer in de rustpositie        
plaatsen. Indien de steun vooraan mechanisch is, de hendel in de tegengestelde richting 
draaien en vervolgens deze weer terugplaatsen; 

 De elektrische kabels van de visuele signalisatie- en verlichtingsinstallatie en de               
hydraulische leidingen met de tractor verbinden. Waarbij er moet worden opgelet om de 
respectieve leidingen, bij dubbel gebruik, met de juiste verdeler te verbinden en bij enkel 
gebruik, twee op dezelfde verdeler; de leidingen van pneumatische installaties eventueel 
verbinden, deze kunnen, indien aanwezig, die van het remsysteem zijn; 

4  WERKING, STOPZETTEN (NORMAAL EN CORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE) 

4.1  WERKING 

De werking van de machine varieert naargelang het type van de gemonteerde, hydraulische 
hefinstallatie: 
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 Controleren of de handrem werkt en deze eventueel ontkoppelen; 

 De cardanas met de tractor en het voertuig verbinden; 

 Het voertuig laden met de voorziene materialen volgens het gamma van toepassingen 
en de toegelaten last; 

 Het materiaal vervoeren tot op de bestemming en het voertuig positioneren daar waar 
het gelost moet worden: indien de aanhangwagen uitgerust is met een gestuurde as, 
blokkeer dit dan met het commando van de verdeler van de tractor, alvorens hem in zijn 
achteruit te zetten; 

 De aftakas van de tractor aankoppelen en deze instellen op 540 rpm, de aftaktussenas 
laten draaien en de kuip ongeveer zo’n 15 cm opheffen wanneer het voertuig uitgerust is 
met een hydraulische klep, of de kuip volledig opheffen wanneer deze uitgerust is met 
een mechanische klep. 

 De klep achteraan openen wanneer het voertuig uitgerust is met een hydraulische klep 
achteraan en vervolgens de kuip opheffen; 

 Op het einde of wanneer de lading gelost is, de aftakas van de tractor stopzetten; 

 Langzaam vooruit rijden om de kuip volledig te laten leeglopen; 

 Uit de tractor stappen, nagaan of er bij het sluiten van de klep achterin niets is               
achtergebleven wat de vorm van de klep zou kunnen beschadigen en of er geen personen 
in de buurt zijn; vervolgens het commando om de kuip achter op de aanhangwagen neer 
te laten, geven, waarbij men er op moet letten of er geen personen aanwezig zijn, vooral 
in het achterste deel, welke verpletterd kunnen worden tussen de kuip en het chassis 
(zoals aangegeven door het gevarenteken). 

 Instappen in de tractor en met de verdeler van de tractor, wanneer het voertuig uitgerust 
is met een hydraulische klep, de klep in het achterste deel sluiten en daarbij opletten of  
er mensen zijn in die zone. Om dit gevaar te beperken raden wij aan om zeer langzaam,  
vooruit te rijden tijdens deze handeling. 

2. Hefinstallatie zonder pomp: 

 Het voertuig aan de tractor koppelen; 

 De steun vooraan of van de tractor opheffen, of indien dit een losstaande installatie is, de 
hendel van de handpomp naar links draaien en deze weer in de rustpositie plaatsen.       
Indien de steun vooraan mechanisch is, de hendel in de tegengestelde richting draaien; 

 De elektrische kabels van de visuele signalisatie- en verlichtingsinstallatie en de                
hydraulische leidingen met de tractor verbinden. Waarbij er moet worden opgelet om de 
respectieve leidingen, bij dubbel gebruik, met de juiste verdeler te verbinden en bij enkel 
gebruik, twee op dezelfde verdeler; de leidingen van pneumatische installaties eventueel 
verbinden, deze kunnen, indien aanwezig, die van het remsysteem zijn; 

 Controleren of de handrem werkt en deze eventueel ontkoppelen; 

 Het voertuig laden met de voorziene materialen volgens het gamma van toepassingen en 
de toegelaten last van de lading; 
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 Het materiaal vervoeren tot op de bestemming en het voertuig positioneren daar waar 
het uitgeladen moet worden: indien de aanhangwagen uitgerust is met een gestuurde 
as, blokkeer dit dan meteen met het commando van de verdeler van de tractor, alvorens 
hem in zijn achteruit te zetten;  

 Olie, aan de hand van de hendel op de verdeler op de tractor, naar de hefcilinder sturen 
en de kuip 15 cm opheffen wanneer het voertuig uitgerust is met een hydraulische klep, 
of bij een mechanische klep, de kuip volledig opheffen; 

 De klep achteraan openen wanneer het voertuig uitgerust is met een hydraulische klep 
achteraan en vervolgens de kuip opheffen; 

 Op het einde ofwel wanneer de lading gelost is, de as van de tractor stoppen; 

 Langzaam vooruit rijden om de kuip volledig te laten leeglopen en zorgen dat er geen 
obstakels ontstaan bij het sluiten van de klep; 

  Dezelfde hendel omzetten om de kuip weer neer te laten, waarbij men er specifiek op 
moet letten of er achter geen personen aanwezig zijn; 

 Met de verdeler van de tractor, wanneer het voertuig uitgerust is met een hydraulische 
klep, de klep achter sluiten en daarbij opletten of er mensen zijn in die zone. Om dit            
gevaar te beperken raden wij aan om zeer langzaam vooruit te rijden tijdens deze         
handeling. 

4.2  VOLLEDIG GAMMA VAN DE VERSCHILLENDE TOEPASINGEN 

 

Het voertuig in kwestie is geschikt om landbouwproducten en materialen uit landbouw           
productie die niet schadelijk zijn te laden, transporteren en te lossen, binnen de gestelde         
limieten van het gewicht en de snelheid in deze handleiding of door die van de verschillende 
Nationale en Europese verkeersvoorschriften, als deze restrictiever zijn.  

4.3  AANGEBRACHTE BESCHERMINGEN 

 
Er wordt een vaste bescherming aangebracht op de aanhangwagen om de kap van de            
aftak tussenas in vast te zetten en om te vermijden dat bewegende onderdelen personen ern-
stig kunnen bezeren. Deze bescherming kan verwijderd worden met het juiste gereedschap:    
schroevendraaier, hefboom etc. Zie onder andere Hoofdstuk 7. 

4.4  STOPZETTEN 

 

Op het einde van de werkdag om de machine in ruststand te plaatsen: 

 De hydraulische steun voor laten zakken, of aan de hand van de handpomp wanneer het om 
een losstaande installatie gaat, ofwel, door de hendel van de groep van de tractor, indien dit   
onderdeel er rechtsreeks mee verbonden is. Wanneer het om een mechanische steun     
vooraan gaat, de hendel naar rechts draaien na deze uit rustpositie gehaald te hebben en 
deze in werkpositie te hebben gezet; 



24 

www.heuslandbouw.nl                                                                                                                                                                      Vaia s.n.c. 

 De aftaktussenas van de tractor loskoppelen wanneer het voertuig is uitgerust met een        
kantelmechanisme met pomp; 

 Alle leidingen die met de tractor verbonden zijn ontkoppelen, of ze nu hydraulisch, elektrisch 
of pneumatisch zijn; 

 De aanhangwagen loskoppelen van de tractor; 

 Op de parkeerrem zetten als deze niet automatisch is. 

Bij het stopzetten moet het voertuig volledig uitgeladen zijn. 

5  SLECHTE WERKING, STORING, SCHADE (BUITENGEWOON EN NIET VOORZIEN           
GEBRUIK VAN DE MACHINE) 

Alle handelingen moeten uitgevoerd met het voertuig uit en vast op de grond, afgesloten van 
alle energiebronnen, zodanig dat het zich niet over de lengte of overdwars kan bewegen en 
met de kuip in ruststand. 

 

 

TYPE STORING OORZAAK TE ONDERNEMEN ACTIE 

Het niet kunnen aankoppelen 
van verbindingsstukken 

Incompatibiliteit tussen                        
verbindingsstukken van het      

De snelkoppelingen aan de zijkant 
van het voertuig vervangen. 

De kuip gaat niet omhoog 

1. Klep maximale druk stuk 

2. Pomp stuk 

3. Leiding stuk 

4. Snelkoppeling niet compati-
bel 

5. Overbelast 

6. Geen olie in de tank. 

1.  Hulpdienst opbellen; 

2.  Hulpdienst opbellen; 

3.  Hulpdienst opbellen; 

4.  Snelkoppelingen vervangen, 

5.  De kuip uitladen of de lading 
naar de achterkant verplaatsen; 

6.  Vullen. 

Bij het neerlaten blijft de kuip    
geblokkeerd in kippositie 

1.  Parachuteklep vuil of niet ge-
ijkt 

2.  Leiding stuk 

3.  Hefcilinder opgeblazen 

 Nagaan of er geen kapotte     
leidingen zijn; 

 Als de controle positief is, olie 
naar de hefcilinder sturen om de 
klep te deblokkeren en de kuip 
langzaam laten zakken,            
vervolgens hulpdienst opbellen; 

 Hulpdienst opbellen. 

De hefcilinder of een ander        
onderdeel verliest olie 

1. Pakkingen versleten 

2. Te hoge druk 

1.  Hulpdienst opbellen voor       
vervanging; 

2.  De lading controleren. 

De klep achteraan opent zonder 
commando 

 Kleppen ter blokkering vuil 

 Lucht in de cilinders 

 Vorm van de klep is niet goed 

 Klantendienst opbellen voor het 
schoonmaken van de kleppen; 

 Lucht in de cilinders spuiten 
met behoud van maximale druk 
voor enkele ogenblikken en in 
beide richtingen; 

 De juiste vorm resetten. 
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De zelfsturende as stuurt niet of 

komt niet op Teken D08: 

Geeft aan dat er een smeerpunt 
in de buurt is. 

Plaatsing: In de buurt van alle 
smeerpunten.  

zijn plaats terug 

1.  Mechanische blokkering 

2.  Olie geblokkeerd in de cilin-
ders 

3.  Schokdempers geblokkeerd 

4.  Snelkoppelingen niet compa-
tibel 

1.  De mechanische blokkering      
verwijderen; 

2.  Olie terugvorderen met de 
groep van de tractor tot het   
niveau waarvoor de blokkering 
zich heeft voorgedaan; 

3.  Schokdempers vervangen; 

4.  Snelkoppelingen vervangen. 

De zelfsturende as blokkeert niet 

1.  Olieleiding stuk 

2.  Pakkingen van de cilinder 
stuk 

3.  Snelkoppelingen niet compa-
tibel 

4.  Overbelast 

5.  Diameter en breedte van de 
band te groot 

1.  De leidingen controleren en de 
stukken eventueel vervangen; 

2.  De cilinder laten demonteren 
door de hulpdienst en de    
pakkingen of de volledige    
cilinder vervangen; 

3.  Het doorstromen van de olie in 
de snelkoppelingen nagaan en 
eventueel vervangen door    
andere die wel compatibel zijn; 

4.  De belasting terugbrengen 
naar normale waarden; 

5.  De afmetingen van de band 
nagaan en deze vergelijken 
met de aanbevolen                
afmetingen. 

Lek in band of ontploffing van 
band 

1.  Hobbelige ondergrond,  
scherpe stenen, spijkers of 
andere scherpe objecten 

2.  Te veel belast 

3.  Uitzonderlijke slijtage 

4.  Sterk versleten 

5.  Hoge snelheid ten opzichte 
van de belasting 

 Aan de kant van het lek of de  
ontploffing de as opkrikken,     
zodanig dat het voertuig      
stabiel wordt; 

 De band verwijderen; 

 De band laten repareren of 
vervangen door een andere 
met dezelfde omschrijving; 

 De band monteren; 

 De krik verwijderen. 

Dissel stuk 

1.  Hoge belasting 

2.  Hoge snelheid ten opzichte 
van het soort ondergrond 

3.  Trekken naar zijkant ten op-
zichte van rijrichting met voer-
tuig vast in de grond 

4.  Trekoog stuk 

 Hulpdienst inschakelen voor 
de vervanging of reparatie van 
de dissel. 
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Incorrect gebruik van de machine 

1. Het is verboden om het voertuig dat vast zit met één of meerdere tractoren te trekken die 
een orthogonale kracht uitoefenen ten opzichte van de rijrichting: enkel acties uitvoeren in 
de   richting van de as van het voertuig; 

2. Het is verboden zich van het leven te beroven of zich verwondingen toe te brengen door      
gebruik te maken van de machine in kwestie; 

3. De gebruiker mag de tractor niet verlaten voordat de actie dat door eender welk commando 
naar de machine werd gestuurd, is uitgevoerd (commando voor de cardanas, hydraulische, 
elektrische en mechanische commando’s). 

4. Het is verboden om op terreinen te rijden waarop het voertuig met volle lading wegzakt tot 
aan de velgrand van de band; 

5. Het is verplicht, als het voertuig uitgerust is met een zelfsturende as, dat gedurende             
verplaatsingen op de baan deze orthogonaal met de richting mee, geblokkeerd blijft; 

6. Het is verplicht, wanneer het voertuig uitgerust is met een zelfsturende as, deze bij           
snelheden hoger dan 25 km/uur wordt geblokkeerd en er olie naar de cilinders wordt         
gestuurd met het bedieningsorgaan op de tractor; 

7. Het is verplicht, als het voertuig uitgerust is met een zelfsturende as, dat, gedurende de       
manoeuvres op terreinen met een lage wrijvingscoëfficiënt en in alle andere situaties waarbij 
de wrijving van de banden met het terrein verminderd blijkt ten opzichte van normale          
omstandigheden (bijvoorbeeld op een geasfalteerde baan met vuile banden vol modder        
rijden), men aandacht schenkt aan de snelheid waarmee dergelijke manoeuvres worden      
uitgevoerd, ten einde te voorkomen dat de banden uit het spoor raken; 

8. Het is verboden om te rijden met de kuip omhoog; 
9. Het is verboden om het voertuig tot boven de bovenrand van de kuip te vullen; 
10. Het is verboden om te kippen op een hellend vlak dat orthogonaal ligt ten opzichte van de   

rijrichting; 
11. Het is verplicht om de lading gelijkelijk over de kuip te verdelen, ofwel te verspreiden over 

de assen, maar nooit alleen maar naar de voorkant; 
12. Het beste is om niet te dicht langs de kant van de rijbaan te rijden, aangezien een verzakking 

van de ondergrond het omkantelen van de aanhangwagen kan veroorzaken; 
13. De snelheid van de trein, die bestaat uit de tractor en de aanhangwagen, moet worden       

aangepast aan het terrein en aan de lading; 
14. Het is verboden om het voertuig te laden, te lossen of te verplaatsen wanneer het niet         

gekoppeld is aan de tractor. 
15. Het is verboden om te kippen op ongeacht welk type terrein met een neerwaartse helling 

ten opzichte van de rijrichting dat een hellingsgraad van meer dan 10 % heeft. 

Haakbout ophanging of bladveer 
van dissel stuk 

1.  Hoge belasting 

2.  Slecht onderhoud 

3.  Te hoge snelheid op hobbeli-
ge ondergrond 

 Hulpdienst opbellen om de   
haakbouten te vervangen 

 Enkel met originele wisselstuk-
ken vervangen 

 De eventuele aanwezigheid 
van andere onregelmatighe-
den     gedurende de demonta-
ge nagaan 

 Nagaan of bij de montage alle 
onderdelen correct gemon-
teerd zijn, inclusief de rubbers. 
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6  ONDERHOUD, INSPECTIES EN CONTROLES, REPARATIE 

Tabel van periodiek onderhoud 

PROEFDRAAIEN: 

UIT TE VOEREN ONDERHOUD ACTIE FREQUENTIE 

Controle fixatie wielmoeren 

De moeren rechtsom              
aanschroeven met de juiste   
sleutel met aanspanmoment tot 
400 Nm 

 Na de eerste rit 

 Na 5 ritten of 20 km 

 Na 15 ritten of 50 km 

Controle van de moeren op de 
U-bouten van de assen 

De moeren rechtsom              
aanschroeven met een            
aanspanmoment tot 800 Nm 

 Na de eerste rit 

 Na 5 ritten of 20 km 

 Na 15 ritten of 50 km 

Controle van de moeren van de 
kantelpennen 

Nagaan of er op de pen geen  
buitengewone axiale speling zit. 

 Na 10 kantelbewegingen 

Controle van de moeren van de 
U-bouten van de bladveer van 
de dissel 

De moeren aanschroeven   
rechtsom met een                    
aanspanmoment tot 600 Nm 

 Na de eerste rit 

 Na 5 ritten of 20 km 

 Na 15 ritten of 50 km 

Hydraulische en pneumatische 
installaties 

Alle bouten van de verbindingen 
aanspannen 

 Na de eerste werkdag 

Smering 
De betreffende onderdelen      
invetten zoals in Fig. INGR-01 

 Na de eerste werkdag 

Controle van de moeren van de 
achterklep 

Nagaan of de moer en de      
borgmoer de klep met de twee 
laterale vleugels verbindt 

 Na de eerste werkdag 

Controle van alle pennen 

Nagaan of de moeren, de       
splitpennen of verschillende   
beveiligingselementen, op de 
juiste plaats zitten en dat de pen 
niet te veel slijtage vertoont 

 Na 10 kantelbewegingen 

NB: Alle handelingen moeten uitgevoerd worden zonder dat de kuip opgeheven is van het vlak 
van de langsliggers en in  ieder geval zoals aanbevolen in Hfdst. 5 
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Controle van de moeren 
van de U-bouten van de  
assen 

De moeren aanschroeven rechtsom 
met een aanspanmoment tot 800 Nm 

Visueel: wekelijks 

Operatief: maandelijks 

Controle van de                
kantelpennen om te kippen 

Nagaan of er op de pen geen             
buitengewone axiale speling zit. 

Maandelijks 

Controle van de moeren 
van de U-bouten van de 
bladveer van de dissel 

De moeren aanschroeven rechtsom 
met een aanspanmoment tot 600 Nm 

Visueel: wekelijks 

Operatief: maandelijks 

Smering 
De betreffende onderdelen invetten 
zoals in Fig. INGR-01 

Maandelijks 

Controle van de                 
hydraulische leidingen 

Eventuele lekken en verliezen           
controleren 

Maandelijks 

Controle van de moeren 
van de achterklep 

Nagaan of de moer en de borgmoer de 
klep met de twee laterale vleugels      
verbindt 

Maandelijks 

Controle van de druk van de 
banden 

Nagaan of de druk van de banden   
overeenkomt met de druk die          
aanbevolen wordt door de fabrikant 
ervan, met  inachtneming van de    
snelheid, de lading en eventueel de 
aard van het terrein. 

Maandelijks 

Smeren van de wiellagers 

Het wieldeksel van de naaf verwijderen 
met een   schroevendraaier en een    
hamer, de naaf vullen met vet en het 
deksel terugplaatsen 

Driemaandelijks 

Controle van alle pennen 

Nagaan of de moeren, de splitpennen 
of verschillende beveiligingselementen, 
op de juiste plaats zitten en dat de pen 
niet te veel slijtage vertoont 

Wekelijks 

NB: Alle handelingen moeten uitgevoerd worden zonder dat de kuip opgeheven is van het vlak 
van de langsliggers en in  ieder geval zoals aanbevolen in Hfdst. 5 

NA HET PROEFDRAAIEN: 

UIT TE VOEREN ONDER- ACTIE FREQUENTIE 

Controle van de fixatie van 
de wielmoeren 

De moeren aanschroeven rechtsom 
met de juiste sleutel met een            
aanspanmoment tot 400 Nm 

Maandelijks 
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SOSPENSIONI TANDEM = TANDEM OPHANGINGEN 

Fig. INGR-01: Smeerpunten 

7  BUITENWERKINGSTELLING EN DEMONTAGE 

 
7.1  BUITENWERKINGSTELLING EN DEMONTAGE 

 

ALLE HANDELINGEN MOETEN UITGEVOERD WORDEN MET DE KUIP IN TRANSPORTPOSITIE: 
HANDELINGEN UITVOEREN OP DE HYDRAULISCHE CIRCUITS MET DE KUIP OMHOOG HOUDT, 
HET RISICO IN DAT DEZE NAAR BENEDEN VALT MET RISICO OP AMPUTATIES VAN DE ARMEN OF 
VAN HET BOVENLICHAAM VAN DE BEDIENER. 

De buitenwerkingstelling omvat de volgende fases: 

 

 De aftak tussenas verwijderen en het ijzer en plastiek van elkaar scheiden en ook de vaste     
bescherming van de pomp, indien van toepassing, van het voertuig verwijderen. 

 De olie verwijderen uit de hefinstallatie, wanneer het voertuig beschikt over een pomp om te 
kippen, met het kraantje aan de zijkant van het reservoir, bij de aanzuigfilter; 

 De wielen van het voertuig verwijderen met een kraan of een krik welke het voertuig stabiel 
houdt gedurende de handeling, of het voertuig op 4 steunen zetten onder de uiteinden van 
de assen, welke makkelijk het gewicht van het voertuig kunnen dragen: zo komen de wielen 
van de grond en is het makkelijker om het werk uit te voeren. Om de wielen te verwijderen, 
moeten de bouten losgedraaid worden die de wielen op de naven van de assen fixeren. 

 Alle hydraulische circuits demonteren en de ijzeren en rubberen onderdelen van de flexibele 
leidingen of van de antispatbeschermingen van de leidingen, scheiden. 
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8  HET SCHEIDEN EN VERNIETIGEN VAN DE MATERIALEN 

8.1  HET SCHEIDEN VAN DE MATERIALEN 

De hieronder opgesomde soorten materialen worden gescheiden en opgeslagen om eventueel 
gerecycled of verwerkt te worden volgens de milieunormen: 

 

 IJzerhoudende materialen (chassis van het voertuig) 

 Plastic en rubberen materialen (bescherming van de aftaktussenas, vaste bescherming van 
de aftaktussenas, banden, bescherming van leidingen van hydraulische en pneumatische     
circuits, leidingen van hydraulische en pneumatische installaties, elektrische kabels, visuele 
signalisatieapparatuur) 

 Smeeroliën en –vetten (olie van het hefcircuit, vet in de naven van de assen en in de          
ingevette onderdelen) 

 Elementen die deel uitmaken van de pneumatische reminstallatie: aangezien dergelijke    
materialen niet uit ijzer bestaan, wordt het aangeraden om deze apart te verzamelen en op te 
slaan. 

8.2   VERNIETIGING 

Voor een correcte verwerking van de materialen waaruit de installatie bestaat, wordt gebruik   
gemaakt van firma’s die gespecialiseerd zijn in en geautoriseerd zijn voor het inzamelen en het 
behandelen ervan: niet in het milieu verwerken. 

9   TABEL VAN DE VERBRUIKSMATERIALEN 

De verbruiksmaterialen bestaan uit: 

 

1. Olie om bij te vullen voor de hefinstallatie, in het geval dat het voertuig uitgerust is met een 
hefinstallatie met pomp; 

2. Smeervet om alle in de handleiding aangegeven punten mee in te smeren. 

Hieronder worden producten van een bepaald merk genoemd die echter wel vervangen mogen 
worden door producten van andere merken, indien ze dezelfde kenmerken hebben. Voor wat  
betreft de olie voor de hefinstallatie is het verboden om oliën te gebruiken met andere              
kenmerken, aangezien het hier gaat om biologische, plantaardige olie die voor 95% afbreekbaar 
is. Deze olie hoeft niet geregistreerd te worden bij het laden en lossen voor opslag (geldt alleen 
voor Italië). Vanwege de grote biologische afbreekbaarheid is het risico, bij eventuele lekkage van 
de hydraulische installaties, op vervuiling van het milieu zeer beperkt. Indien gebruikt in          
combinatie met andere hydraulische, synthetische oliën, kan er intolerantie en vervolgens verval 
van de functionaliteit van het systeem optreden. 
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TABEL VAN VERBRUIKSMATERIALEN 

BENAMING MERK EN TYPE 

Olie voor hefinstallatie FINA Biohydran RS 38 

Smeervet FINA Finagrease C 

13   SCHEMA’S VAN DE HYDRAULISCHE INSTALLATIES MET LIJST VAN DE        
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 

13.1 Schema RMI-01: Hefinstallatie van de kuip met pomp: 

Al portello posteriore di scarico: naar de losklep achter 

All’avvisatore acoustico: naar de geluidshoorn 

Fine corsa meccanico: mechanische eindschakelaar 

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN: 

 

1. Enkelwerkende telescoopcilinder 

2. ‘Parachute’ veiligheidsklep 

3. Hydraulische pomp met gebalanceerde tandwielen 

4. Aanzuigfilter 

5. Oliereservoir 

6. Schakelventiel 

7. Drukregelaar 
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13.2 Schema RMI-01A: Hefinstallatie van de kuip zonder pomp 

Al portello posteriore di scarico: naar de losklep achter 

All’avvisatore acustico: naar de geluidshoorn 

Fine corsa meccanico: mechanische eindschakelaar 

Alla trattrice: naar de tractor 

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN: 

 

1. Enkelwerkende telescoopcilinder 

2. ‘Parachute’ veiligheidsklep 

3. Snelkoppeling 

4. Automatisch te resetten eindklep 

5.   

6. Schakelventiel 

7. Drukregelaar 
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al circuito di sollevamento: naar het ophefcircuit 

al avvisatore acustico: naar de geluidshoorn 

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN: 

 

1. Dubbelwerkende hydraulische cilinder 

2. Gestuurde dubbele terugslagklep 

3. Snelkoppelingen 

4.   

5.   

6. Schakelventiel 

7. Drukregelaar 

13.3  Schema RMI-03: Installatie van de hydraulische losklep achteraan 
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13.4   Schema RMI-04: Installatie ter blokkering van de zelfsturende as met  

 enkelwerkende cilinder 

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN: 

 

1. Enkelwerkende cilinder 

2. Snelkoppeling 
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13.5  Schema RMI-04: Installatie ter blokkering van de zelfsturende as met                    
dubbelwerkende cilinder 

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN: 

 

1. Dubbelwerkende cilinder 

15.6 – Schema RMI-05: Hydraulische steun voor met voeding door de tractor 

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN: 

 

1. Dubbelwerkende cilinder 

2. Gestuurde dubbele terugslagklep 

3. Snelkoppelingen 
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