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E G - V E R K L A R I N G  V A N  O V E R E E N S T E M M I N G  

(conform Bijlage II sub A van Richtlijn 2006/42/EG) 

 

De fabrikant: 

Breston B.V. 
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3244 AM Nieuwe-Tonge 
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verklaart hiermee dat de in deze handleiding beschreven Breston machine: 

Ordernummer 172059 
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Typenummer KVK 80 

voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG). 

 

De EG Verklaring van Overeenstemming is ondertekend te Nieuwe-Tonge, op 5 december 2017 

 

 

 

  

J. Abresch 

Directeur 
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1  V O O R W O O R D

Deze handleiding is opgesteld om u vertrouwd te maken met deze Breston machine. 

De Breston machine is ontwikkeld en geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek. Dit houdt in dat 

de machine voldoet aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid. 

De machine is voorzien van de CE-markering.  

De fabrikant is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades, die het gevolg (kunnen) zijn 

van:  

het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de machine of in de 

gebruikshandleiding of de plaatselijk voorgeschreven voorschriften; 

onvoldoende of onjuist onderhoud; 

gebruik van de machine voor andere toepassingen, voor ander product, door onbekwaam of niet-

professioneel personeel, op een vrij toegankelijke plaats, of onder andere omstandigheden dan 

beschreven in deze handleiding; 

wijzigingen aan de machine door derden, hieronder valt ook het toepassen van andere dan 

voorgeschreven vervangingsonderdelen en het wijzigen van het besturingsprogramma.  

Met nadruk wijzen wij u op de noodzaak om deze handleiding aandachtig door te lezen. Het is ten behoeve 

voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van de medewerkers en de levensduur van de machine noodzakelijk de 

beschreven instructies en aanwijzingen op te volgen. Breston kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er 

werkzaamheden, aanpassingen of uitbreidingen aan de machine uitgevoerd zijn of worden door anderen dan 

Breston. Wijzigingen op deze handleiding zijn voorbehouden.  

file://///DC-02/DATA/Breston%20documenten/handleidingen/3.%20Hallenvuller/www.breston.nl
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2  V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E

Het is niet mogelijk alle gevaarlijke situaties te beschrijven die tijdens het gebruik van de Breston machine 

aanleiding kunnen geven tot ongevallen. Verzeker u altijd van de veiligheid van uw medewerkers en uzelf. 

2.1 Veilig gebruik 

Als gebruiker van de machine draagt u een grote verantwoordelijkheid tegenover uw collega’s. Draag zorg 

voor uw eigen veiligheid en tevens de veiligheid van uw collega’s.  

Belangrijke veiligheidsopmerkingen en instructies worden in deze handleiding 

aangegeven door het hiernaast aangegeven symbool! 

Houd u zich zowel aan de veiligheidsvoorschriften zoals vermeld wordt in dit handboek als aan alle 

van toepassing zijnde (algemeen en plaatselijk) voorschriften en regels. 

Onverzorgd of roekeloos werken met de machine kan leiden tot verwondingen bij de werknemers 

en/of schade aan de machine. 

Onvoldoende of achterstallig onderhoud kan leiden tot beschadiging aan de machine of gevaarlijke 

situaties. 

Klim nooit op, in, tussen of onder de machine, begeef uzelf nooit onder een afstortpunt. Steek nooit 

delen van uw lichaam tussen delen van de machine.  

Als u de machine niet bedient, houd dan altijd meer dan 1,5 meter afstand tot de 

machine! 

Indien de machine op afstand of automatisch wordt gestart dan dient u er zeker van 

zijn dat er zich geen personen binnen een straal van 1,5 meter rondom de machine 

(willen) begeven! 

De volgende voorschriften zijn van belang voor een veilig gebruik van de machine: 

Het is verboden de machine in te schakelen indien er zich personen onder, tussen, in of op de 

machine bevinden of iemand voornemens is de machine te benaderen. 

Personeel dat met of aan de machine werkt dient minimaal te voldoen aan de opleidingseisen die 

gesteld zijn in deze handleiding. 

Zorg ervoor dat op de machine aangebrachte waarschuwingsstickers en- borden en plaatjes met 

machinegegevens schoon en onbeschadigd blijven, zodat deze instructies kunnen worden opgevolgd. 

Zorg ervoor dat alle schakelaars en noodstop(pen) schoon blijven, in goede staat zijn en/als dusdanig 

goed zichtbaar zijn en blijven. 
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2.1.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Draag alle vereiste en/of noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs). Draag in ieder geval 

veiligheidsschoenen en zorg ervoor dat u geen loshangend haar, kleding of sieraden draagt. 

Draag altijd de vereiste en/of benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen! 

2.1.2 Veilige omgeving 

Zorg altijd voor een schone en opgeruimde omgeving rondom de machine. Zorg ervoor dat de schakelkast en 

de noodstop(pen) van machine goed bereikbaar zijn, zodat de machine indien nodig zo snel mogelijk 

uitgeschakeld kan worden. Voorkom struikelen of vallen door obstakels of losliggende kabels rondom de 

machine door deze op te ruimen. 

Pas de machine niet toe in een explosiegevaarlijke zone of in een mogelijke 

explosiegevaarlijke zone! 

De machine mag alleen bediend worden door daartoe opgeleid professioneel personeel. 

Onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door deskundig personeel! 

2.1.3 Gebruik in samenstel met andere machines 

Als de machine in een lijn opgesteld staat of samen met een andere machine wordt opgesteld dan dient de 

opsteller van het samenstel de daardoor ontstane risico’s te beoordelen en weg te nemen.  

Bij het gebruik van de Breston machine in samenstel met andere machines alleen CE gemarkeerde machines 

toepassen. Gebruik de machine alleen in samenstel als dit geen extra gevaren oplevert ten opzichte van het 

gebruik van de afzonderlijke machines. 
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2.2 Veiligheidsaanduidingen  

 

Pas op voor draaiende delen. Nooit beschermkappen openen bij een draaiende machine. 

Steek nooit uw vingers, handen of hoofd tussen delen van de machine. 

 

Let op! Blijf buiten het bereik van de machine en hou een veilige afstand. 

 

Let op! Zet ten alle tijden de motor af en trek de stekker eruit voor onderhoud en 

reparatie werkzaamheden. 

 

Lees voor het inschakelen de handleiding. Volg de instructies uit de handleiding. 

 

Niet openen, gevaarlijke 

spanning! 

 

Waarschuwing, de machine start 

automatisch op! 
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2.3 Vereist opleidingsniveau 

De machine mag alleen bediend worden door daartoe geïnstrueerd professioneel personeel. Onderhoud aan 

de machine mag alleen uitgevoerd worden door deskundig personeel. Personen die zich in de buurt van de 

machine bevinden dienen bekend te zijn met de eigenschappen en de gevaren van bandtransporteurs.  

De gebruiker van de installatie dient: 

de inhoud van deze handleiding te begrijpen en te kennen; 

deskundig te zijn in het gebruiken van en omgaan met de in deze handleiding beschreven machine, 

bandtransporteurs en laagspanningsinstallaties; 

de gevaren van bandtransporteurs te kennen; 

bekend te zijn met de werking van deze machine en de installaties en/of machines die met deze 

machine samenwerken; 

bekend te zijn met het gebruik van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs). 

Alle personen die deze machine gaan bedienen of onderhouden dienen op de hoogte te zijn van de inhoud 

van deze handleiding ten behoeve van de veiligheid van uw medewerkers, uw eigen veiligheid en de 

levensduur van de machine. 

Tevens dient degene die de machine gaat bedienen of onderhouden op de hoogte te zijn van alle van 

toepassing zijnde (algemeen en plaatselijk) geldende (veiligheids-)voorschriften en regels.  

Onderhoud aan de machine mag alleen uitgevoerd worden door deskundig personeel. Onderhoudspersoneel 

dienen dezelfde instructies te hebben ontvangen als de gebruiker. Daarnaast moet dit personeel deskundig 

zijn in het onderhouden van de mechanische, elektrische en hydraulische systemen in het algemeen en 

bandtransporteurs in het bijzonder. Voor het verrichten van onderhoud aan de machine dient een 

werkvergunning te zijn verstrekt door de bedrijfsleiding. 

2.4 Veiligheidsvoorzieningen 

De volgende veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig op de machine: 

Hoofdschakelaar op de elektrische schakelkast. 

Thermische beveiliging van de aandrijfmotoren (in de elektrische schakelkast). 

Afschermende constructies bij bereikbare draaiende delen van de transporteurs. 

Waarschuwingsstickers en -borden op de installatie. 
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3  B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  M A C H I N E

3.1 Technische gegevens 

Specificaties KVK80 

Maximale stortgewicht 750 kg/m³ 

Maximale hoogte 1907 mm 

Maximale breedte 4062 mm 

Maximale diepte 1346 mm 

Totale hoogte in transportstand 1907 mm 

Totale breedte in transportstand 3132 mm 

Minimale kistlengte 140 mm 

Maximale kistlengte 2500 mm 

Maximale kisthoogte 1650 mm 

Bandprofielbreedte n.v.t.

Bandprofielhoogte n.v.t.

Bandbreedte 740 mm

Bandsnelheid 0,65 m/s

Trommelmotor TM160.30 Trl = 750 420 ZV

Elektra 

Schakelkast 600x600x300 mm 

Netspanning Europees 3 x 400 Vac-50Hz 

Bedieningspaneel Siemens Simatic HMI 

Draagrollen Ø50 mm, staal 

Retourrollen Ø50 mm, staal 

Stuurrollen Ø 42,4 mm, staal

Keerrollen Ø76,1 mm, staal

Totale massa 930 kg 
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3.2 Overzichtsschema 
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3.3 Algemene opbouw 

Bandtransporteurs bestaan uit de volgende onderdelen: 

Frame 

Rolframe 

Knikframe 

Draagrollen 

Retourrollen 

Band 

Schraper(s) 

3.3.1 Frame 

Het frame vormt het geraamte van de bandtransporteur. 

3.3.2 Rolframe 

Het rolframe heeft een aangedreven trommel. Deze kan inwendig voorzien zijn van een motor en reductie, 

zogenaamd een trommelmotor. De bevestiging van de aandrijving is voorzien van stelbouten waarmee de 

trommel loodrecht op het bandframe is te stellen. De spanrol bevind zich naast de trommelmotor. Hiermee 

wordt de band gespannen.  

3.3.3 Knikframe 

Door de bevestigingsbouten van de keerrol-as iets te lossen kan de rol met de moeren op de draadeinden 

worden gesteld. Na het stellen de bevestigingsbouten goed vastzetten.  

3.3.4 Draagrollen 

De draagrollen ‘dragen’ de band en zorgen voor een wrijvingsarme ondersteuning van de band. Door de 

draagrollen te verstellen is de bandloop te sturen.  

3.3.5 Retourrollen 

De transporteur is voorzien van meerdere retourrollen, deze ondersteunen het retourdeel van de band. Met 

de retourrollen kan de bandloop gestuurd worden. 

3.3.6 Band 

Op een transporteur is een gladde band gemonteerd. De band is vervaardigd van rubber of PVC en is 

voorzien van kunststof weefsels (inlagen) om de band sterker en meer vormvast te maken. 

3.3.7 Schraper 

De gladde banden zijn voorzien van een buitenschraper, een zogenaamde kopschraper, omdat deze meestal 

op of bij de kop gemonteerd wordt. 
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3.4 Signalering op de schakelkast 

Op de schakelkast zitten 3 optische indicators.  

 2 groene indicators 

 1 blauwe indicator/drukknop 

3.4.1 Groene indicator 

De groene indicator links op de schakelkast geeft de 

actuele status van de linkse kist aan. De groene indicator 

rechts op de schakelkast geeft de actuele status van de 

rechtse kist aan. Zodra de kist juist onder de knikband 

geplaatst wordt zal dit door de kistensensor worden 

waargenomen. De groene indicator zal continu blijven 

branden. Ook zal de kist op het ‘overzicht scherm’ van het 

bedieningspaneel worden weergegeven.  

Zodra de kist gevuld word zal de groene indicator langzaam gaan knipperen. Nadat de kist gereed is zal de 

groene indicator snel gaan knipperen ter indicatie dat de kist gewisseld kan worden.  

3.4.2 Blauwe indicator/drukknop 

De blauwe indicator/drukknop geeft de actuele status van de noodstop aan. Als de blauwe indicator/drukknop 

brand is de noodstop niet geactiveerd en zal de machine niet kunnen worden gestart. Zodra de noodstop is 

uitgetrokken zal na het indrukken van de blauwe ‘reset’ knop de noodstop worden geactiveerd en zal de 

blauwe indicator uitgaan. Zodra de blauwe indicator uit is dient u op het bedieningspaneel het alarm van de 

noodstop te resetten. Zodra het alarm gereset is kan de machine worden opgestart. 
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4  V E R V O E R  V A N  D E  M A C H I N E

De machine dient vervoerd te worden in de 

transportstand. Dit houd in dat beide knikbanden in 

de laagste stand gezet worden zodat deze zo min 

mogelijk ruimte in beslag nemen. In het frame van de 

kistenvuller bevinden zich lepelgaten hierdoor kan de 

machine eenvoudig met een geschikt werktuig op het 

voertuig worden geplaatst.  

U schakelt de transportstand in d.m.v. de button 

‘transportstand’. Deze button kunt u vinden op het 

scherm ‘overzicht’ in het midden van de pagina. Deze 

button wordt alleen weergegeven als de installatie is uitgeschakeld en er geen kisten meer onder de machine 

staan. Na het indrukken van de button zullen beide knikbanden naar de middelste stand rijden en de 

knikbanden zullen zakken naar de laagste stand.  

De machine dient deugdelijk te worden vastgezet. Beweegbare of losse delen dienen te worden vastgezet of 

afgenomen. Alle buiten de wettelijk toegestane breedte en hoogte stekende delen dienen te worden 

verwijderd of er dienen de juiste vergunningen en/of ontheffingen voor transport te worden aangevraagd. 

Begeef uzelf nooit onder de machine! 
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5  B E S T U R I N G  V A N  D E  M A C H I N E

De machine zal zich gedragen naar de gekozen instellingen en de kisten vullen met het product. De bediening 

heeft standaard instellingen echter kunnen deze klant specifiek worden aangepast. Instellingen welke door de 

gebruiker aan te passen zijn worden weergegeven in een gele tekst met een zwarte achtergrond.  

Indien er verkeerde instellingen worden gekozen kan dit ernstige schade aan de 

machine veroorzaken! 

5.1 Bedieningspaneel 

De gehele bediening van de kistenvuller wordt 

geregeld via de Siemens Simatic HMI. Het Siemens 

bedieningspaneel is een touch paneel. Het paneel mag 

uitsluitend worden bediend d.m.v. aanraking met uw 

vingers. Gebruik geen andere (harde) voorwerpen dit 

kan tot schade leiden aan het bedieningspaneel 

waardoor deze niet meer bruikbaar zal zijn. 

Alle opdrachten, instellingen en alarmen worden op 

het bedieningspaneel weergegeven. De bediening en 

visualisatie is onderverdeeld in diverse afzonderlijke 

categorieën. Onderin het scherm staan de buttons 

waarmee u tussen de categorieën kunt navigeren. De 

machine start altijd op met het ‘startscherm’ zoals 

hiernaast weergegeven. 
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5.1.1 Overzicht scherm 

Op het overzicht scherm wordt de actuele status van de machine weergegeven. Indien er door een engineer 

wordt ingelogd zullen er op het overzicht scherm meerdere gegevens zichtbaar worden. Deze gegevens 

worden gebruikt voor service doeleinden. Hieronder vind u een korte uitleg over de gegevens op het overzicht 

scherm. Op het overzicht scherm staan de actuele instellingen. 

1. Kist hoogte

2. Dikte kistbodem

3. Kist breedte

4. Horizontale afstelling van de kistaanslag

5. Verticale afstelling van de kistenvuller

6. Minimale hoek van de knikband

7. Kistdetectiesensor

8. Hoek van de knikband in graden

9. Rode cirkel is kop van de knikband

Groene cirkel is de productsensor

10. Horizontale positie van de transportband

11. Alarm weergave

12. ‘start/stop’ button

13. ‘pauze’ button

14. Systeemtijd

15. ‘volmelding’ button

16. Maximale vulhoogte

De minimale hoek van de knikband (nr. 6) wordt continue berekend. Dit ter voorkoming dat de 

knikband op of tegen de kist aan komt tijdens het zakken. Indien de knikband onder deze instelling 

komt zal de achtergrondkleur van het scherm veranderen van wit naar rood.  

De kistdetectiesensor (nr. 7) zal groen kleuren wanneer de kist op de juiste plaatst staat. Tevens zal de 

kist zichtbaar worden op het scherm.  

De productsensor (nr. 9) zal groen kleuren wanneer deze het product detecteert. 

De actuele horizontale positie van de transportband (nr. 10) is gemeten vanuit het midden van de 

machine (vanaf de ‘homing sensor’). De afstanden rechts van het midden zijn positief en de afstanden 

links van het midden zijn negatief.  

De zoemer (nr. 11) zal rood kleuren wanneer er actieve alarmen zijn.  

De maximale vulhoogte (nr. 16) kan tijden het vullen van een kist worden aangepast. Echter zal deze 

hoogte niet worden doorgevoerd in de instellingen van het recept.  
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5.1.2 Instellingen scherm. 

Via het instellingen scherm kunt u diverse instellingen wijziging m.b.t. de werking van de machine. Deze 

instellingen kunnen tijdens het gebruik van de machine worden aangepast en hebben dan ook direct invloed 

op de werking van de machine.  

Instellingen scherm 1/2 

‘Productdetectie kist links/ rechts, bovenin de box’: de sensoren meten de actuele afstand tot het 

product in de kist. De knikband zal hijsen en/of rijden op de ingestelde afstand.  

De maximale meetafstand tot het product is 80cm! 

‘Productdetectie kist links/ rechts, onderin de box’: de sensoren meten de actuele afstand tot het 

product in de kist. De knikband zal hijsen en/of rijden op de ingestelde afstand.  

De maximale meetafstand tot het product is 80cm! 

‘Pulstijd hijsen, horizontaal vullen, bovenin de box’: indien bij het afvullen van de kist is gekozen voor 

‘horizontaal afvullen’ zal de knikband bij productdetectie bovenin de box de ingestelde tijd de 

knikband hijsen en een nieuwe laag product afvullen in de kist.  

‘Pulstijd hijsen, horizontaal vullen, onderin de box’: indien bij het afvullen van de kist is gekozen voor 

‘horizontaal afvullen’ zal de knikband bij productdetectie onderin de box de ingestelde tijd de 

knikband hijsen en een nieuwe laag product afvullen in de kist. 

‘Afstand onder instelling ‘maximale vulhoogte’ start afvullen’: indien de keuze ‘horizontaal afvullen’ is 

gemaakt zal de knikband de kist laag voor laag vullen in een S-patroon. De knikband zal geen nieuwe 

laag starten zodra de knikband binnen de ingestelde afstand komt t.o.v. de maximale vulhoogte. De 

knikband zal de kist nu verticaal afvullen tot de maximale vulhoogte en vanaf deze positie de kist 

horizontaal gaan afvullen. Om te voorkomen dat het product over de rand van de kist komt zal de 

knikband zich altijd op de ingestelde tijd terugtrekken zodra de knikband op de hoogste stand staat.  

 ‘Start toevoer tijdens het zakken in de kist’: indien deze optie ‘aan’ gezet wordt zal de toevoerband 

gestart worden terwijl de knikband nog in de kist moet zakken. De button zal groen worden zodra de 

functie is aangezet. Voordeel: tijdens het overschakelen van kist naar kist zal enkel de toevoerband 

kortstondig wordt stil gezet om te schakelen van draairichting. De band staat dus niet stil tot de knikband 

onderin de kist is.  

‘Dodeband verticale verstelling tijdens het afvullen’: tijdens het afvullen van de kist zal de besturing de 

vulband op de ingestelde afvulhoogte houden. Als de knikband buiten de dodeband komt t.o.v. de 

maximale vulhoogte zal de knikband hijsen of vieren.  
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‘Tijd band terugtrekken als opvulhoogte is bereikt’: zodra de band de maximale vulhoogte heeft 

bereikt zal de knikband in de ingestelde tijd terugtrekken richting de machine. Dit voorkomt dat het 

product over de rand van de kist gestort wordt zodra de knikband in de horizontale stand aan het 

afvullen is.  

Instellingen scherm 2/2 

‘Pulstijd knikband hijsen bij productdetectie’: zodra de productsensor het product detecteert zal de 

knikband hijsen met de ingestelde tijd. Het hijsen stopt als de ingestelde tijd is verstreken of als de 

productsensor geen product meer detecteert. 

‘Pauzetijd knikband hijsen’:na het hijsen van de knikband bij productdetectie zal de knikband de 

ingestelde ‘pauzetijd’ wachten met hijsen. Pas nadat de ingestelde ‘pauzetijd’ voorbij is kijkt de 

productsensor of de knikband moet hijsen. 

‘Pulstijd rijden bij productdetectie’: zodra de knikband op de maximale vulhoogte, zit en er wordt 

product gedetecteerd op de productsensor, zal de knikband rijden naar de machine. Het rijden stopt 

als de ingestelde tijd is verstreken of als de productsensor geen product meer detecteert.  

‘Pauzetijd rijden bij productdetectie’: zodra de knikband op de maximale vulhoogte, zit en er wordt 

product gedetecteerd op de productsensor, zal de knikband naar de machine rijden. Aan het einde 

van de kist wacht de knikband de pauzetijd af en zodra er weer product wordt gedetecteerd zal de 

knikband verder naar de machine rijden. 

‘Uren tellers hydropomp en toevoerband’: weergave van de actuele draaiuren van de hydropomp en 

toevoerband. De urentellers kunnen enkel gerest worden door daartoe bevoegde personen (Breston 

B.V. en Reijnhout Elektro B.V.).

5.1.3 Horizontaal of verticaal afvullen 

De kistenvuller kan op 2 manieren afvullen horizontaal en verticaal. Bij het opstarten van de machine dient u 

een keuze te maken uit de manier van afvullen. De keuze kan alleen worden aangepast als de kistenvuller is 

uitgeschakeld.  

Horizontaal afvullen : tijdens het afvullen van de kist, zal de knikband van beneden naar boven een S-

patroon volgen. Zodra de productsensor product detecteert zal de knikband eerst horizontaal 

verplaatsen naar voren of naar achteren (afhankelijk van de actuele positie). Zodra de kop van de 

knikband in de buurt van de kist komt, zal deze een ingestelde tijd hijsen en de volgende horizontale 

slag maken. De hoogte van het hijsen wordt bepaald door de instellingen ‘Pulstijd horizontaal vullen, 

bovenin de box’ en door ‘Pulstijd horizontaal vullen, onderin de box’ 

Verticaal afvullen: tijdens het afvullen van de kist zal de knikband hijsen bij product detectie tot de 

instelling ‘Maximale vulhoogte’ is bereikt. Als tijdens het hijsen de knikband tegen de kist dreigt aan te 

komen, dan zal deze een klein stukje richting de kistenvuller rijden. Bij het bereiken van de maximale 

vulhoogte zal de knikband de kist horizontaal afvullen richting de kistenvuller. 



 

Datum 21-11-2017  

Versie 1.0  18 

5.1.4 Recepten  

In de besturing van de kistenvuller kunnen diverse 

‘recepten’ worden ingevoerd. Een recept is een type kist 

met de daarbij behorende instellingen. Deze recepten 

kunnen in één keer worden ingeladen. Het is niet 

mogelijk een recept te laden terwijl de machine draait. 

Mocht u dit toch willen proberen dan verschijnt er een 

foutmelding op het scherm en zal het recept niet worden 

geladen.  

Er kunnen maximaal 15 recepten worden ingevoerd! 

Aan de bovenkant van het scherm worden de instellingen weergegeven van het actuele recept. De gele letters 

kunnen gewijzigd worden terwijl de machine draait. Maar deze wijzigingen worden niet opgeslagen in het 

recept!  

 Grijze achtergrond + zwarte letters: deze instellingen kunnen niet gewijzigd worden terwijl de machine 

draait. 

 Zwarte achtergrond + gele letters: deze instellingen kunnen wel gewijzigd worden terwijl de machine 

draait. 

 
Aanpassingen in de recepten hebben direct in vloed op de werking van de machine!  

5.1.4.1 Recepten aanpassen 

 Om recepten te kunnen aanpassen dient u het recept 

te selecteren. Er verschijnt een pop-up melding in het 

scherm met daarop de vraag ‘Wilt u het recept laden, 

bewerken of kopiëren?’. Om het recept te kunnen 

aanpassen kiest u voor de optie ‘bewerken’. Het 

geselecteerde recept zal worden geladen en alle 

instellingen kunnen worden aangepast. Zodra u klaar 

bent met de aanpassingen drukt u op de button 

‘opslaan’. 

5.1.4.2 Recepten laden 

Om recepten te kunnen laden dient u het recept te 

selecteren. Er verschijnt een pop-up melding in het 

scherm met daarop de vraag ‘Wilt u het recept laden, 

bewerken of kopiëren?’. Om het recept te kunnen laden kiest u voor de optie ‘laden’. Het geselecteerde recept 

zal worden geladen in de besturing.  
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5.1.4.3 Recepten kopiëren 

Om recepten te kunnen kopiëren dient u het recept te 

selecteren. Er verschijnt een pop-up melding in het 

scherm met daarop de vraag ‘Wilt u het recept laden, 

bewerken of kopiëren?’. Om het recept te kunnen 

kopiëren kiest u voor de optie ‘kopiëren’. Links staan de 

instellingen van het recept dat u wilt kopiëren en rechts 

staan de instellingen waar u naartoe wilt kopiëren. Geef 

in de rechterkolom het nummer in waar de instellingen 

naartoe gekopieerd moeten worden. Zodra u klaar bent 

met de aanpassingen drukt u op de button ‘kopieer’. 

Om recepten te visualiseren drukt u op de 

knop ‘Visualisatie actueel recept’.  

Op de pagina zijn alle actuele recept 

instellingen zichtbaar. Het scherm wordt 

weergegeven zoals hierna.  
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5.1.5 Handbediening 

Alle componenten kunnen d.m.v. handbediening 

worden aangestuurd. Drukt op het component 

dat u wenst te bedienen. De handbediening 

werkt niet als de machine gestart is.  

5.1.6 Alarmen 

Alle alarmen worden met een datum en tijd 

weergegeven in het bedieningspaneel. De 

alarmen worden op chronologische volgorde 

weergeven. Zodra er een actueel alarm is, zal de 

alarmzoemer in de kast geactiveerd worden. Op 

het paneel zal de zoemer verkleuren van grijs 

naar rood en de alarmindicator zal knipperen en 

het actueel aantal alarmen weergeven. 

5.1.7 Systeem scherm 

Op het systeem scherm kan de actuele datum en 

tijd van de besturing aangepast worden. Tevens 

kan een service engineer hier in- en uitloggen 

voor het vrijgeven van de specifieke systeem 

parameters en functionaliteit. De button 

‘fabrieksinstellingen’ wordt gebruikt om het 

systeem te resetten. Hierdoor gaan alle 

instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. 

Let op! ook de recepten worden terug gezet. 
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6  I N G E B R U I K N A M E

Voordat u de machine in gebruik neemt dient u ervoor te 

zorgen dat de machine op een vlakke en horizontale bodem 

geplaatst wordt. Controleer de machine op defecten en/of 

beschadigingen indien er defecten en/of beschadigingen zijn 

dient u deze voor gebruik te repareren! Zorg ervoor dat de 

producten in het midden van de toevoerband terecht 

komen voor een gelijkmatige vulling van de kisten. 

6.1 Inschakelen van de machine 

Koppel de stekker van de machine met een 3 fasen 

krachtnet 400 V en 50 Hz. Schakel hierna de 

hoofdschakelaar op de schakelkast in. Reset de 

noodstoprelais d.m.v. de blauwe ‘reset’ knop. Zodra de 

noodstop is ingeschakeld zal de blauwe indicator uitgaan. 

Mocht de indicator blijven branden controleer dan de noodstop, mogelijk is deze nog ingedrukt. Ook is het 

mogelijk dat het draaiveld van de krachtvoeding niet in orde is. Draai de draairichting van de pennen om 

d.m.v. de pennen in de stekker of de omkeerschakelaar in de kastdeur (afhankelijk van het type machine).

Nadat de machine is ingeschakeld kunt u op het bedieningspaneel het juiste recept selecteren en laden. Na 

het selecteren van het juiste recept verschijnt er een pop-up scherm. Hier kunt u de keuze maken tussen 

‘horizontaal’ en ‘verticaal’ vullen van de kisten. Nadat u de keuze heeft gemaakt tussen horizontaal of verticaal 

vullen kunt u de machine starten d.m.v. de ‘start/stop’ button op het bedieningspaneel. De machine is nu 

gereed voor gebruik u kunt nu een kist onder knikband plaatsen. Zodra er een kist onder de knikband staat 

zal de knikband automatisch in de kist zakken en hierna zullen de toevoerbanden opstarten.  

Indien de installatie tijdelijk uitgeschakeld moet worden kan de installatie gepauzeerd worden d.m.v. 

de button ‘pauze’ . De knikband blijft in de kist echter zullen de toevoerbanden worden gepauzeerd. 

Wanneer u nogmaals op de ‘pauze’ button drukt zullen de toevoerbanden weer worden opgestart. 

Indien er geen productaanvoer meer is en de kist nog niet volledig is gevuld kunt u op de button 

‘volmelding’ drukken. De knikband zal automatisch uit de kist komen zodat de kist kan worden 

weggehaald.  

6.2 Uitschakelen van de machine 

Om de machine te kunnen uitschakelen dient u op het bedieningspaneel op de button ‘start/stop’ te drukken. 

Hierdoor stopt de machine met de toevoer en kunnen de kisten worden weggehaald. Zodra de kisten zijn 

weggehaald zet u de machine in de transportstand. Nadat de machine in de transportstand staat zet u de 

hoofdschakelaar uit en kunt u de stekker van het krachtnet ontkoppelen.  
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7  O N D E R H O U D

7.1 Algemene instructies voor onderhoud en reparatie 

Voordat er aan de machine gewerkt wordt moet deze eerst stabiel worden opgesteld. Schakel voor het plegen 

van onderhoud de spanning uit en voorkom dat de spanning ingeschakeld kan worden tijdens de 

werkzaamheden aan of bij de machine. Verwijder de stekker uit de contactdoos. 

De elektrische installatie moet altijd in goede staat zijn. Eventueel beschadigde kabels, niet meer 

functionerende sensoren of slechte contacten moeten vervangen worden voordat de machine weer in 

gebruik wordt genomen. Controleer regelmatig of alle pen- en boutverbindingen nog goed vast zitten. 

Controleer of alle penverbindingen geborgd zijn. 

Alle draaiende en dragende delen moeten in goede staat te zijn, repareer beschadigingen voordat de 

machine weer in gebruik genomen wordt. 

Draag bij het onderhoud en werken met de machine geen loshangende kledingstukken, loshangend haar en 

sieraden of iets dergelijks. Zorg voor een schone en opgeruimde vloer rondom de machine. Houd u aan alle 

(ter plaatse) geldende veiligheidsvoorschriften en waarschuwingsborden. 

Reinig regelmatig de machine, verwijder alle ontstane vervuilingen. Vervuiling kan schade veroorzaken aan de 

machine of aanleiding geven tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Laat geen natte grond opdrogen aan 

schrapers, band, bandframe en rollen.  

Tijdens het afstellen van de machine tijdens bedrijf (alleen indien strikt noodzakelijk), let op draaiende delen. 

Begeef u niet op of tussen de machine en zorg ervoor dat anderen niet bij de machine (kunnen) komen als 

deze in bedrijf is. 
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7.2 Inspectie 

7.2.1 Dagelijkse inspectie 

Controleer dagelijks voor de ingebruikname of: 

de installatie geen gebreken heeft of vertoond; 

alle afschermingen aanwezig zijn en vast zitten; 

alle noodzakelijke pennen met borging aanwezig zijn; 

de aandrijvingen geen sporen van olielekkage vertonen; 

de eventuele bandafdichtingen bij het overstorten goed afdichten en in goede staat zijn; 

de schrapers van de (retour)rollen in goede staat zijn; 

er geen vuil en stofophopingen op of in de machine zijn; 

er geen obstakels zijn die de loop van de band kunnen verstoren; 

alle veiligheidsaanduidingen zoals stickers en waarschuwingsborden nog aanwezig en onbeschadigd 

zijn. 

Controleer als gebruiker dagelijks visueel tijdens bedrijf: 

de installatie op geluidsproductie, overmatig geluid kan duiden op verlies van olie of vet; 

versleten of vastzittende lagers, draag- of retourrollen; 

vervuiling van de machine; 

of de machine geen product morst.  

Verwijder dagelijks na gebruik alle ontstane vervuiling. 

7.2.2 Maandelijkse inspectie en onderhoud 

Controleer naast de dagelijkse inspectie, maandelijks of: 

elke draagrol en elke retourrol op vervuiling, stilstand, vetlekkage, slijtage en of ze soepel draaien; 

de hele installatie op sporen van slijtage en op beschadigingen; 

de afdichtingen en slijtvaste platen in de overstort; 

de staat van de gehele machine; 

de elektrische en hydraulische installatie en hun werking; 

of alle wielmoeren/-bouten goed vast zitten; 

of de bandenspanning nog voldoende is. 

Trek na ongeveer 1 maand alle bouten en moeren na. 

Daarna dient dit elk half jaar te gebeuren. 

Alle beschadigingen of versleten delen dienen eerst vervangen te worden voordat de machine weer in gebruik 

wordt genomen.  
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7.3 Smering 

Alle scharnieren en draaipunten smeren. Bij voorkeur de jaarlijkse inspectie uit laten voeren door Breston BV. 

7.3.1 Smeerschema en onderhoud lagers 

Hieronder zijn de (belangrijkste) smeerpunten weergegeven.  

Controleer de lagers op geluidsproductie, warmlopen en ontstane speling, zo nodig lagers en/ of as 

vervangen. 

7.4 Onderhoud van de transportband 

Het spannen en sturen van transportbanden mag alleen gebeuren door deskundig personeel. De 

transportband moet ten alle tijden in goede conditie zijn. Als er een beschadiging aan de band optreedt moet 

door een deskundig persoon vastgesteld te worden of de band vervangen of gerepareerd moet worden 

voordat de machine weer gebruikt wordt.  

Als een band slipt moet deze gespannen worden door de keerrol van het binnen- of buitenframe. Span de 

band niet te strak, maar zo strak dat de band net niet onder de aandrijfrol door slipt. Te strak gespannen 

banden zorgen voor onnodige belastingen op de lagers en op de band wat de levensduur van beiden verkort. 

Controleer de loop van de band regelmatig, corrigeer indien noodzakelijk. De band moet recht over de 

aandrijfrol, keerrol, draag-, en retourrollen lopen.  

Door de stand van de rollen te veranderen is de loop van de band te beïnvloeden. Bepaal de stand van de 

rollen praktisch. Bij het sturen van de band door middel van de keerrol, niet alleen spannen aan één zijde 

maar ook ontspannen aan de andere zijde. Dit voorkomt dat de band te strak gesteld wordt. 

Scheeflopen kan onder andere ontstaan door: 

vervuiling van rollen; 

bulk storten op de band onder een hoek of uit het midden; 

slijtage van rolbekleding; 

beschadiging van de band; 

slijtage van een lager van een rol. 

Zorg alvorens het sturen ervoor dat alle rollen haaks op het frame zijn gemonteerd en dat de rollen schoon 

zijn en dat de band, de bekleding en de lagering van de rollen in goede staat zijn. Laat de band onbelast 

draaien en stuur als eerste met de retour- of spanrollen. Indien dit niet het gewenste effect heeft dan de 

keerrol of aandrijfrol verstellen. Vervolgens de band met product laten draaien. Gaat de band in dit geval 

scheeflopen, corrigeer dan de bandloop. Zoals hierboven beschreven is de loop van de band sterk afhankelijk 

van de stand van elke te passeren rol. De verstelling van een van deze kan invloed hebben op de loop van de 

band over de andere. De juiste afstelling dient proefondervindelijk vastgesteld te worden. 

Het spannen en sturen van een band mag alleen uitgevoerd worden door deskundig 

personeel! 

Plaats Lagertype Smeerinterval of minimaal 

Lagers aandrijf- of keerrol: 

indien trommelmotor Voor levensduur gesmeerd 

indien gelagerde rol Kogellagers Voor levensduur gesmeerd 

Draagrol Kogellagers Voor levensduur gesmeerd 

Retourrol Kogellagers Voor levensduur gesmeerd 
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De transportbanden van de machine mogen alleen vervangen te worden door personeel van Breston B.V. Als 

het vermoeden bestaat dat vervanging nodig is, neem contact op met Breston B.V. Houd het chassisnummer 

van uw machine binnen handbereik.  

7.5 Onderhoud van de rollen 

Als de aandrijfrol, keerrol, knikrol, draagrollen of de retourrollen met vuil zijn aangelopen kan het voorkomen 

dat de band niet meer recht over de rollen loopt. Reinig de vervuilde rollen om een goede loop van de band 

te behouden.  

Voor reiniging dient de machine altijd uitgeschakeld te worden en dient de stekker uit 

de contactdoos te worden genomen. 

7.6 Onderhoud van de schraper 

De schrapers van de banden moeten in goede conditie te zijn. Pas eventueel de stand van de schraper aan 

om de band optimaal te reinigen. De schraper dient bij beschadiging of grote slijtage te worden vervangen. 

Afstellen dient te gebeuren door deskundig personeel, als de machine uitgeschakeld is. 

7.7 Onderhoud van de aandrijvingen 

De onderhoudsvoorschriften voor de toegepaste trommelmotor zijn als losse bijlage bijgevoegd. De 

trommelmotoren zijn bij aflevering met de vereiste hoeveelheid olie gevuld. Let bij het vervangen of opnieuw 

aansluiten van motoren erop dat deze de juiste draairichting hebben. De toegepaste (trommel)motoren 

kunnen voorzien zijn van een terugloopsper (zie technische specificaties). Onjuiste aansluiting kan schade aan 

de motor veroorzaken. De elektrische installatie moet te allen tijde in goede staat te zijn. Eventueel 

beschadigde kabels, niet meer functionerende sensoren of slechte contacten dienen eerst vervangen te 

worden voordat de machine weer in gebruik wordt genomen. 

Eventueel stof in de besturingskast niet schoon blazen met perslucht, alleen schoon 

zuigen! 

Onderhoud, reparatie en werkzaamheden aan de elektrische installatie mag alleen 

uitgevoerd worden door deskundig personeel aan een spanningsloos systeem. 

Ondeskundigheid kan leiden tot schade en/of letsel! 

Levensgevaarlijk: Na uitschakelen van de spanning kan er door de frequentieregelaar 

gevaarlijke spanning op bepaalde delen blijven staan, wacht daarom altijd 5 minuten 

na het uitschakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de elektrische 

installatie! 
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7.8 Onderhoud van de hydraulische installatie 

De machine is voorzien zijn van een hydraulisch systeem ten behoeve van verstelling van de machine. In de 

handleiding hydrauliek is hier meer over te vinden.  

Onderhoud, reparatie en werkzaamheden aan de hydraulisch installatie mag alleen 

uitgevoerd worden door deskundig personeel. Ondeskundigheid kan leiden tot schade 

en of letsel! 

7.9 Reparatie 

Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door deskundig personeel, gebruik altijd 

originele Breston onderdelen. 

7.10 Monteren en demonteren 

De machine wordt gemonteerd geleverd. Het is niet toegestaan de machine in eigen beheer te demonteren. 

Demontage dient door personeel van Breston uitgevoerd te worden.  

7.11 Reiniging 

Reinig regelmatig de machine, verwijder alle ontstane vervuilingen. Controleer ook of er zich geen vuil 

ophoopt tussen en/of onder de machine. Vervuiling kan gevaarlijke situaties en schade aan de machine 

veroorzaken. Laat geen natte grond of product opdrogen aan schrapers, band, bandframe en rollen.  

Schakel de machine uit voor reiniging. Neem de stekker uit de contactdoos. 

De machine bij voorkeur droogreinigen met zachte bezem en borstel. Zo nodig reinigen met niet-agressief 

schoonmaakmiddel, na reinigen goed laten drogen. Gebruik nooit natte schoonmaakmiddelen op elektrische 

componenten, lagers, keerringen, en aandrijvingen. Gebruik nooit een hogedrukreiniger om de machine te 

reinigen. Schade veroorzaakt door een hogedrukreiniger valt buiten de garantie!  

7.12 Opslag 

De machine dient na gebruik schoon, droog en geheel gesmeerd in de transportstand weggezet te worden op 

een droge plaats uit direct zonlicht.  

7.13 Milieu en energie 

Beperk zo veel mogelijk de belasting van het milieu tijdens gebruik en onderhoud van de machine. Gebruik bij 

voorkeur biologisch afbreekbare producten voor smering en onderhoud. Schakel de band uit als deze niet 

gebruikt wordt. Volg voor het afdanken van gebruikte olie of delen van de machine de (plaatselijk) geldende 

regels. Voor het afdanken van de machine kunt u contact opnemen met Breston B.V. Het grootste gedeelte 

van de machine is uit staal gefabriceerd en is volledig recyclebaar.  
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8  M O G E L I J K E  S T O R I N G E N

8.1 Mogelijke elektrische storingen 

Hieronder enkele mogelijke storingen waarvan de oorzaak in het elektrische circuit kan liggen. De stroom is 

ingeschakeld maar de machine draait bij het inschakelen van de schakelaars niet: 

Het draaiveld van de krachtvoeding is niet in orde. Draai de draairichting van de pennen om d.m.v. de 

pennen in de stekker of de omkeerschakelaar in de kastdeur (afhankelijk van het type machine)  

Een of meerdere zekeringen van het krachtnet zijn doorgebrand.  

De stuurstroom in de schakelkast is onderbroken. Reset het automaat of vervang de (glas)zekering. Er 

is een reserve zekering is bijgesloten.  

Verbinding tussen het voedingsnet en de machine is onderbroken. 

In een van de (voeding-)kabels van de machine is een breuk ontstaan. 

De frequentieregelaar geeft fout code op het display. Zie hiervoor bijgevoegde handleiding.  

Een ingeschakelde veiligheid heeft de stroom onderbroken. 

De machine is in een lijn geschakeld en krijgt geen extern startsignaal, of de verbinding is verbroken. 

De bovenstaande punten kunnen worden nagelopen. Voor storingen van frequentieregelaar verwijzen wij u 

naar de apart bijgeleverde handleiding op de USB stick voor de frequentieregelaar. De storingslijst kunt u ook 

vinden in het schema. Mocht u de storing niet zelf op kunnen lossen neem dan contact op met Breston B.V.  

8.2 Mogelijke mechanische storingen 

Een mogelijke storing is het slippen van de transportband. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

Belemmering van de loop van de band door vervuiling. Reinig alle rollen en de band. 

Te lage bandspanning van de transportband. Span in dit geval de band met behulp van de spanners 

bij de keertrommel. Let op of de band daarna nog recht in het midden over de rollen loopt. 

De transportband loopt niet recht over de rollen. Dit kan worden verholpen door band te sturen door 

middel van de rollen. 

Alarmen zullen ook zichtbaar zijn in het bedieningspaneel zoals beschreven in 6.1.6. Alarmen. 

Mocht u de storing zelf niet op kunnen lossen neem dan contact op met Breston B.V. 

Houd het chassisnummer van uw machine in handbereik.  
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