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Voorwoord 
 
 
Om u vertrouwd te maken met het gebruik van uw Breston machine werd dit handboek 
opgesteld. Dit handboek bevat naast de technische informatie van de machine de belangrijkste 
veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik en onderhoud, welke voor u als 
gebruiker van belang zijn. (Wijzigingen voorbehouden). 
 
 
Met nadruk vragen wij u voor het in gebruik nemen van de machine deze handleiding 
aandachtig door te lezen, instructies en aanwijzingen op te volgen ten behoeve van uw eigen 
veiligheid, de veiligheid van uw medewerkers en de levensduur van de machine. 
 
 
Breston kan niet aansprakelijk worden gesteld zodra door u of door derden zonder 
schriftelijke toestemming onzerzijds werkzaamheden, aanpassingen of uitbreidingen aan de 
machine zijn verricht.  
 
 
De machine is geleverd volgens de “Metaalunievoorwaarden”.   
 
 
Blijken er na het lezen van dit handboek nog vragen  te zijn neem dan gerust contact op met 
Breston B.V. 
 
 
 
 
 
Veel succes! 
 
 
 
 
 



Belangrijke veiligheidsinformatie 

U, als bediener van de machine, draagt een grote verantwoordelijkheid tegenover uw 
medewerkers. U dient niet alleen uw eigen veiligheid maar zeer zeker de veiligheid van uw 
medewerkers zo veel mogelijk te waarborgen.  

Houdt u zich zowel aan de veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in dit handboek als aan de 
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften. 

Gelet moet worden op de aanduidingen voorafgegaan door één van de hieronder  afgebeelde 
symbolen.    

* Onverzorgd of roekeloos werken met de machine kan leiden tot
verwondingen van personen en schade aan de machine!

* Onvoldoende smering of achterstallig onderhoud kan de oorzaak zijn
van beschadiging van de machine!

* Onvoldoende smering of achterstallig onderhoud kan aanleiding
geven tot gevaarlijke situaties!

Voor ons is het onmogelijk alle gevaarlijke situaties te beschrijven die aanleiding kunnen 
geven tot ongevallen. Mocht u volgens een andere procedure te werk gaan dan welke in dit 
handboek vermeld staat, verzeker uzelf dan van de veiligheid van uzelf en uw medewerkers. 
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1 Beschrijving van de stortbak 

1.1 Algemene beschrijving 

De Breston stortbak wordt gebruikt als instortbak, buffer, doseer- en sorteerunit om de  
discontinue aanvoer van aan en afrijdende kippers om te zetten in een continu afvoer voor 
inschuurlijnen, waslijnen, verwerkingslijnen of om het product in kisten op te slaan.  

De stortbak is alleen bedoeld voor het doseren, transporteren, sorteren en reinigen van 
veldproducten.   

De stortbak bestaat uit een kettingtransporteur (de bak zelf), een doorvoerband en een 
reiniger, dit alles geplaatst op een onderstel. Dit onderstel is aan de uitstortzijde voorzien van 
wielen waardoor de stortbak door middel van een heftruck verplaatst kan worden. 

De kettingtransporteur of bak dient als instortpunt en buffer, het product wordt in de bak 
gestort en kan gecontroleerd gestort worden op de doorvoerband. De doorvoerband draait 
sneller dan de bak, zodat het product uit elkaar getrokken wordt en de laagdikte verkleint. De 
doorvoerband stort 
op de rollenreiniger / sorteerder. De rollenreiniger / sorteerder haalt de tarra uit het product. 
De tarra valt door de reiniger op de grondband en wordt naar de zijkant afgevoerd. Het 
product gaat over de reiniger op de productband en wordt eveneens naar een zijkant 
afgevoerd. 

Op de volgende bladzijde(n) zijn de technische specificaties van de geleverde stortbak 
weergegeven.  



1.2 Technische specificaties 

  
Opdrachtnummer 
Opdrachtdatum 
Stortbak type  
Chassisnummer  
Tekeningnummer 

1.2.1 Bak 

Instortbreedte  
Instorthoogte  
Bijzonderheden instortzijde 

:02-0322 
:20-11-2002 
:NB 10-280 
:0301 
:02 1117-001 

:3.000 
:700 
:onderzijde trekboom minimaal 300 mm 

In hoogte verstelbaar rubber :geen 
Inrijdstokken  :ja, rood /wit 
UNP instort  :80 
Hoogte instortrubber :300 

UNP frame  :160 
UNP tussenliggers frame :100 
UNP chassis  :160 L=6.642 mm 

Opvoerbreedte :2.800 
Opvoerlengte  :5.970 
Type meenemers :standaard 
Aantal meenemers :32 
Type ketting  :207  
Kettinglengte  :2x 12.800 
Kettingwielen  :207 Z=8 
Diameter onderas :60 
Lengte onderas :2.960 mm 
Diameter kopas :80 
Lengte kopas  :3.270 mm 
Lagers  :SNL 518-615 

Aandrijfmotor  
Positie  :rechts 
Type  :Elsto 
Vermogen :4 kW 
Toerental :9.5 omw/min 
Koeling :Geforceerd, 3fasen  
Rem  :Ja, met handremlichter, 3 fasen   

Overbrenging 
Kettingwiel motor :1” duplex Z=13 As diam.=60 
Kettingwiel kopas :1” duplex Z=36 As diam.=80 

Tussenas :geen 
Terugloopsper  :geen 



Uitloop breedte :2.800 mm 
Hoogte hart kopas  :2.015 mm  
Hoogteverstelling bak : geen (wel onder doorvoerband ) 

Opdraaipoten : 2x vierkant 60 
: 2x Kramp 
: 2x Jost trailerpoten t.b.v. hoogte verstelling 

doorvoerband 
Banden : 11.5/80-15.3/16 PR AW BKT 
Astappen : vierkant 70  

Zijwanden 
Hoogte bij instort :1.800 mm 
Hoogte bij uitstort :750 boven de mat 

Bijzonderheden 
Deuren  :geen 

Trappen 
Aantal :1 
Positie :rechts, standaard positie 

Smeerpotten :geen 
Doseermolen  :geen 

Extra Laagdiktetaster :ja (met ultra-sonore sensor / Antha capaciteitsregeling) 

1.2.2 Schakelkast 

Positie  :links 
Frequentieregelaar :2x ABB 
Kabellengte stroomtoevoer :15 mtr 
Stekker type :Plat 32 A 

Extra 1 meeschakelende contactdoos voor grond afvoerband 
Extra 1 niet-geschakelde contactdoos voor kistenvuller 
Extra 1 ingang voor signaal van kistenvuller 
Extra Fasevolgorde beveiliging 
Extra Laagdiktetaster met ultra-sonore sensor / Antha capaciteitsregeling 
Extra Afstandbediening met start-stop en potmeter voor baksnelheid 
(vaste afstandbediening, start-stop ook op de kast, potmeter alleen op afstandbediening) 
Extra  Verlichting: complete achterverlichting, zijmarkeringsverlichting, breedtelichten en 

Zwaailamp 
Extra Voorzien van slipbewaking met sensor op keerrol doorvoerband 
Extra Voorzien doorlaatvergroter 



1.2.3 Doorvoerband 

Bandbreedte  :2.800 mm 
Bandlengte  :1.600 mm h.o.h. 3800 eindloos 
Band  :PVC voorzien van stuursnaren 
Aandrijving  :Opsteekmotor 
Positie  :Rechts 
Type  :SEW KA 67 DT 90 S4, 16 rpm, 1.1 kW 
Hoogte onderzijde band :verstelbaar 
Extra Voorzien van slipbewaking met sensor op keerrol doorvoerband 

1.2.4 Rollenreiniger 

Rollengte :2.800 
Roldiameter :1x114   en  7 x 88,9   
Rolwanddikte :standaard, 6.3 (114) en 5.5 mm 
Roltype :staal 
Aantal rollen :8 
Verstelling 

Min. Doorlaat  :10 
Max. Doorlaat  :60 

Levers :lang type (250) 
Aandrijving rollenreiniger 

Type  :D 112 MY –6 SN 
Vermogen :3 kW 
Toerental :955 t/min 

Snarenschijf op motor :2 B –   90 – B65 
Snarenschijf op tussenas :2 B – 280 – B65 

LET OP, aandrijving vaste rol links 
Extra Voorzien van tapse verdeelplaat RVS aan laatste lever 
Extra Voorzien doorlaatvergroter 

Aandrijving doorlaatvergroter :Elsto Wormwielkast MVF 0.18 kW, 30 rpm 

1.2.5 Grondafvoerband 

Bandbreedte :990 mm 
Bandlengte :3.250 mm 
Band  :2T3365 vzv stuursnaren, L=7.000 mm 
Aandrijving 

Vermogen :0,75 kW 
Type  :TM 160 A30 L=950 
Snelheid :0,70 m/sec 
Positie  :rechts 

Hoogte onderzijde band :1.300 mm 

1.2.6 Produktband 

Bandbreedte :740 mm 



Bandlengte :3.250 mm 
Band  :2T3365 vzv stuursnaren, L=7.000 mm 
Aandrijving 

Vermogen :0,75 kW 
Type  :TM 160 A30 L=700 
Snelheid :0,70 m/sec 
Positie  :rechts 

Hoogte onderzijde band :1.300 mm 

1.2.7 Overige bijzonderheden 

Kleur  :standaard 
Verstelling afvoerbanden :LOCK tandheugelaandrijving 51351.0521 slag 600 

Afstorthoogte compensatie :Kramp, topstang: L= 425 tot 625, M30, ogen rond 25.7, 



1.3 Algemeen overzicht van de Breston stortbak 

Aan het eind van deze paragraaf ziet u een algemene overzichtstekening van de Breston 
stortbak waarop de belangrijkste positienummers zijn aangegeven. De verklaring van de 
positienummers ziet u hieronder. Uw stortbak kan uitgevoerd zijn met een of meerdere van 
alle getoonde opties. Eventuele klantspecifieke systemen worden behandeld in hoofdstuk 2. 

1 Coördinatiestaaf t.b.v. het positioneren van de wagen 
Deze dienen bij het achteruit rijden van de kipper ter oriëntatie van de 
plaats van de stortbak. 

2 Deur 
De deuren in de stortbak maken het mogelijk om deuren van 
loscontainers in de stortbak te openen. Zitten er in de stortbak geen 
deuren, dan moet men om de deuren van de kipper volledig te openen, 
uit en weer in de stortbak rijden. 

3 Niveautaster 
Hiermee wordt de laagdikte in de stortbak gemeten. Deze taster zorgt in 
samenwerking met de snelheidsregeling voor een constante 
produktstroom. 

4 Fijnafstelling niveautaster 
Om de capaciteit in te stellen. 

5 Automatische smeerunit 
Voor het smeren van de transportketting 

6 Verdeelunit of doseer haspel 
In de produktstroom kunnen grote hoogte verschillen optreden, zowel in 
de richting van de stroom als in de breedte van de produktstroom. De 
verdeelunit maait de koppen eraf, vooruit of terug de bak in, zodat een 
meer constante stroom ontstaat.  

7 Koprol 
 Deze drijft de transportketting aan 

8 Rollenreiniger 
Een rollenreiniger bestaat uit draaiende rollen met een bepaalde 
doorlaat. Door de draaiende beweging wordt het product gereinigd. 
Tevens kan door de doorlaat in te stellen de ondermaat eruit gehaald 
worden. 

9 Trekboom 
De demontabele trekboom dient om de stortbak met behulp van een 
heftruck te verplaatsen. Bij verplaatsen wordt de trekboom in de 
stortbak bevestigd en zo kan de stortbak middels een heftruck verplaatst 
worden. 

10 Kettingwiel en onderas 
11 Instortrubber 

Het instortrubber kan vast of instelbaar worden uitgevoerd. Bij de 
verstelbare uitvoering wordt het instortrubber aan een verplaatsbare 
spanband bevestigd die in hoogte is te verstellen. 

12 Afscherming 
Veiligheidsvoorziening. 

13 Kettinggeleiding 



14 Transportketting 
Trekt m.b.v. tussen gelaste meenemers het doek omhoog. 

15  Elektrische schakelkast 
Hierop bevinden zich de bedieningsknoppen en eventueel 
indicatielampen van de bediening van de complete stortbak. In de kast 
zijn de elektrische componenten gebouwd. 

16   Aandrijving stortbak 
Deze onafhankelijk geforceerd gekoelde motorreductor drijft middels 
een kettingoverbrenging de kop-as aan. 

17     Tussenas 
Via de tussen-as wordt de kop-as aangedreven 

18    Transportwielen 
Voor het verplaatsen van de stortbak 

19    In hoogte verstelbare steunpoot 
Om de stortbak stabiel op te stellen 

20    Trommelmotor 
De dwarsafvoerbanden worden aangedreven door trommelmotoren 

21    Grondafvoerband 
Verzameld de tarra van de reiniger en voert dit af in een kist of op een 
doorvoerband 

22    Productafvoerband 
Gereinigd product komt op deze band en kan afgevoerd worden in 
kisten, naar een doorvoerband of een was- of sorteerlijn. 

23    Handwiel voor verstelling van de verstelbare rollen van de rollenreiniger 
Door het handwiel te verdraaien wordt de doorlaat van de reiniger 
ingesteld. 





1.4 Algemeen overzicht van de Breston transportbanden 
 
 
In combinatie met de stortbak worden diverse transportbanden toegepast afhankelijk van 
uitrusting en toepassing zoals bijvoorbeeld: 
 

• brede doorvoerband of uittrekband,  
• productafvoerbanden, 
• tarra-afvoerbanden, 
• verzamelbanden. 

 
 
Op de volgende bladzijde is een algemene overzichtstekening weergegeven van een 
transportband. Hierop is te zien uit welke delen de transportband onder andere is opgebouwd. 
Hieronder de verklaring van de positienummers.  
 
 
 
1  Keerrol 
2  Instortbak 
3  Span-element 
4  Binnenschraper 
5  Draagrol 
6  Band 
7  Frame 
8  Retourrol 
9  Aandrijfmotor 
10  Kopschraper 





1.5 Opbouw van de transportband 

De bandtransporteur bestaat uit verschillende delen te weten: 

a Frame  
b Aandrijfsectie 
c Keerrolsectie 
d Band 
e Ondersteuning 

1.5.1 Frame 

Afhankelijk van de toepassing en gebruik wordt het frame gemaakt van gezette stalen plaat of 
geconstrueerd van profielen. In of op het frame worden de draagrollen geplaatst. De 
uitvoering van de draagrollen is afhankelijk van het te transporteren product en de capaciteit. 

De draagrollen worden zo gemonteerd dat deze te verstellen zijn, haaks op de looprichting 
van de band zodat een goede bandloop gewaarborgd kan worden. Er kan ook gekozen worden 
voor een glijplaat ondersteuning.  

Aan de onderzijde van het frame worden de retourrollen gemonteerd. Deze zijn ook instelbaar 
en kunnen eventueel worden voorzien van rubber ondersteuningsringen om vervuiling te 
voorkomen.  

1.5.2 Aandrijfsectie 

De aandrijfsectie bestaat uit; 

• de aandrijfrol, wel of niet bekleed met antislip materiaal,
• de lagering van de aandrijfrol, (vervalt bij toepassing van een trommelmotor),
• de overbrenging (vervalt bij toepassing van een trommelmotor),
• de aandrijving.

Als er geen trommelmotor is toegepast is de aandrijfrol bevestigd op de as, deze as is gelagerd 
t.o.v. het frame. Aan één eind van de as bevindt zich de overbrenging die de aandrijving
koppelt met de as, of de motorreductor is doormiddel van een holle as diraect met de as
verbonden.

Het is mogelijk dat de rol, de lagering, de overbrenging en de aandrijving zijn samengevoegd 
tot een onderdeel, de trommelmotor. In de dwarsafvoerbanden worden meestal 
trommelmotoren toegepast. 

1.5.3 Keerrolsectie 

De keerrolsectie bestaat uit een; 

* keerrol,
* lagering,
* spaninrichting.



De lagers van de keerrol kunnen op spansledes worden geplaatst die d.m.v. een schroefspindel 
te verstellen zijn. Een andere mogelijkheid is dat de lagers aan de rol zijn bevestigd en de as 
direct verbonden is met de schroefspindels. Door deze schroefspindels te verdraaien kan men 
de band op de gewenste voorspanning brengen. Tevens kan men met deze spindels de 
bandloop bijsturen. Het spannen en sturen mag alleen gebeuren door bekwaam personeel.  
 
1.5.4 Band 
 
De band is leverbaar in rubber of in PVC, al dan niet voorzien van meenemer profielen, 
stuursnaren, en/of golfranden, dit is afhankelijk van het product, capaciteit en de 
opvoerhoogte van de transportband. 
 
Bij toepassing van een gladde band wordt de transportband voorzien van een kopschraper aan 
de afstortzijde en een ploegschraper ter plaatse van de keerrol. 
 
Als de gladde band is voorzien van stuursnaren vervalt de ploegschraper aan de binnenzijde 
van de band. 
 
1.5.5 Ondersteuningen 
 
De banden aan de stortbak kunnen zodanig uitgevoerd zijn dat deze verschuifbaar of in hoek 
instelbaar zijn. De ondersteuning is geïntegreerd in het frame van de stortbak. Voor het 
verstellen van de banden zie hoofdstuk 2. 
 
 



 
2 Specifieke componenten 
 
Hieronder  ziet u een specifieke tekening van uw Breston stortbak met daarop aangegeven de 
speciale systemen. Een korte verklaring van de positienummers ziet u daaronder.  
 
 
 
 

 
 
 
2.1 Verschuiven van afvoerbanden 
 
De afvoerbanden kunnen haaks op de bandrichting verschoven worden om ervoor te zorgen 
dat de laatste rol van de reiniger boven het schot tussen tarra en productband blijft. De rol 
verplaatst zich als de doorlaat versteld wordt of als de hellingshoek van het bed gewijzigd 
wordt. 
 
Door het handwiel (nummer 1) te verdraaien schuiven de banden naar links of naar rechts en 
kunnen ze gepositioneerd worden. De dubbele tandheugel aandrijving zorgt ervoor dat het 
verschuiven zeer licht gaat. Tevens zijn de tandheugels zelfremmend en de banden hoeven 
niet vastgezet te worden in de te verschuiven richting. 
 
De afvoerbanden kunnen tevens verschoven worden in bandrichting zodat ze verder uit de 
stortbak steken. Hiervoor zijn in de oplegging van de band twee bouten aangebracht. Door 
deze los te draaien kan de band worden verschoven. Na het plaatsen in de juiste stand de 
bouten weer vastzetten. 
 

 
Bij het verschuiven van de afvoerbanden altijd controleren of de 
laatste lever het schot van de afvoerbanden niet raakt!  
 
 

 



 
2.2 Hoekverstelling rollenbed 
 
De stortbak is uitgerust met een hoekverstelling van de rollenreiniger (nummer 2 in 
voorgaande figuur). Door het in en uitschuiven van de trailerpoten zal de rollenreiniger 
vlakker of steiler gaan staan. Let er op, dat bij het verstellen van de hoek, de laatste lever niet 
het schot tussen de afvoerbanden, of de afvoerbanden raakt!  

 
Bediening van de trailerpoten 
 
Door de slinger rechtsom te draaien, schuift de poot 
uit, linksom schuift de poot in. Met de as waaraan de 
slinger zit, kan de gewenste vertraging worden 
ingeschakeld.  Wordt de as indrukt, dan is de 
vertraging groot, met weinig handkracht wordt een 
grote kracht gerealiseerd, de poot gaat zeer langzaam 
in of uit. Als de as uitgetrokken wordt, is de vertraging 
klein en gaat de poot met weinig slagen in of uit. 
Tussen de twee standen kan de as vrij draaien en blijft 
de poot in dezelfde stand  
 
 
 

 
 
Bij het verstellen van de trailerpoten altijd controleren of de 
laatste lever de band of het schot van de afvoerbanden niet 
raakt!  
 

 
 
2.3 Afstorthoogte compensatie rollenreiniger 
 
De stortbak is uitgerust met topstangen in de ophanging van de rollenreiniger aan de 
afstortzijde. Hiermee is het mogelijk de afstorthoogte te verkleinen zodat de val van het 
product minimaal wordt. Bij een heel kleine of juist heel grote doorlaat zal de laatste rol 
namelijk omhoog bewegen. Door het verstellen van de topstangen zal echter ook de 
hellingshoek van de rollenreiniger wijzigen, dit is te corrigeren met behulp van de 
trailerpoten. Het verdraaien van de trailerpoten zal echter ook weer effect hebben op de 
hoogte van de laatste rol. Zodat deze weer aangepast dient te worden. Daarom is het 
verstandig bij verstellen van de hellingshoek om en om bij te stellen, dus zowel de topstangen 
als de trailerpoten. Door de borging uit te klappen is deze als handvat te gebruiken en kan de 
topstang in of uit worden gedraaid, daarna de borging over het nokje terug plaatsen. 
 
Is de wens voor een kleine valhoogte niet zo belangrijk kunnen de topstangen ingesteld 
worden, door de trailerpoten volledig in te draaien en de laatste lever verticaal te stellen. Draai 
nu de topstangen in totdat deze net vrij zijn van het schot op de band. Behoud men deze 
instelling dan hoeven alleen de trailerpoten bediend  voor het verstellen van de hoek van het 
rollen bed. De valhoogte is dan groter dan bij het gebruiken van de topstangen. 

 



 
 
Bij het verstellen van de topstangen altijd controleren of de 
laatste lever de band of het schot van de afvoerbanden niet 
raakt!  
 

 
 
2.4 Doorlaatvergroter 
 
De verstelling van de doorlaat van de rollenreiniger is uitgevoerd met een kruk/sleuf 
aandrijving aangedreven door een motorreductor. Na een instelbare tijd zal de motorreductor 
een omwenteling maken, hierdoor draait de kruk in de sleuf en wordt de doorlaat vergroot, 
zodat het product verdwijnt.  
 
Tijdens het maken van een omwenteling beweegt het handwiel voor de doorlaatverstelling, 
daarom tijdens bedrijf het handwiel niet vast pakken of tegen het handwiel leunen. 
 
Bij een vast geslagen steen eerst de machine uitschakelen middels de hoofdschakelaar dan pas 
met behulp van een latje de steen verwijderen. Nooit  met de handen in de rollenreiniger 
grijpen! Altijd eerst de machine uitschakelen en uzelf ervan verzekeren dat de machine niet 
ingeschakeld (kan) wordt (worden) alvorens een steen te verwijderen. 
 
De tijd tussen het lossen van de doorlaatvergroter is in de kast instelbaar door het verdraaien 
van de schroefjes op timer K4. Bijstellen mag alleen gebeuren als de hoofdschakelaar uit is, 
door elektrotechnisch bekwaan en bevoegd personeel. (Overige tijdsinstellingen niet 
wijzigen) 
 
 
 

 
Altijd de rollenreiniger uitschakelen en voorkomen dat deze 
ingeschakeld kan worden alvorens stenen (met behulp van een 
latje) van tussen de rollen te verwijderen! 
 

 

 



3 Gebruik van de stortbak 

3.1 Opstellen 

Bij het in gebruik nemen van stortbak dienen de onderstaande punten doorlopen te 
worden. 

1 Stortbak in de juiste positie brengen met een daartoe geschikt werktuig, zoals 
beschreven in paragraaf  3.3. 

2 Draai de  steunpoten zo ver omlaag dat deze volledig dragen.  
3 Controleer of de stortbak stabiel is opgesteld. 

3.2 Inschakelen 

1 Controleer of de elektrische installatie en alle dragende en bewegende delen zich in 
goede staat bevinden. Beschadigingen eerst repareren. 

2 Controleer of er zich geen personen in de stortbak, op de banden of tussen de diversen 
delen bevinden of begeven. 

3 Zet de hoofdschakelaar in stand 0 en maak dan de elektrische verbinding tussen de 
voedingskabel en het drie fasen net (380V, 50 HZ). 

4 Draai de hoofdschakelaar in stand I. Gaat de oranje lamp “fase volgorde verkeerd” 
branden, dan in de kast de omkeerschakelaar (ongeveer in het midden) in andere stand 
zetten (I of II).  

5 Schakel alle op de machine gemonteerde banden  in (I of II). De productband en de 
grondband kunnen twee kanten op draaien, kies de juiste richting. Stand 1, knop naar 
links, draait de band naar links (gezien met het gezicht naar de E-kast), stand II, knop 
naar rechts draait de band naar rechts.   

6 Controleer of alle banden ingeschakeld zijn. Schakel de stuurspanning in door het 
indrukken van de witte startknop. Dit kan op de kast op op de afstandbediening. Na het 
inschakelen van de stuurspanning, gaat op de kast een groene lamp branden en zullen 
de banden in volgorde starten: eerst de meeschakelende contactdoos (links, gezien met 
je gezicht naar de E-kast), grondband, productband, rollenreiniger, doorvoerband en 
als laatste de bak. Als een band verder in de lijn nog uitgeschakeld is zal de band 
welke daarop stort niet starten. (De rechter contactdoos (gezien met je gezicht naar de 
E-kast) is niet geschakeld en krijgt altijd spanning als de hoofdschakelaar ingeschakeld
is)

7 Snelheidsinstelling van de stortbak: Er kan gekozen worden voor een handingestelde
snelheid van de stortbak, onafhankelijk van de laagdikte. Hiervoor de schakelaar in de
interface van de capaciteitsregelaar "uit" schakelen. Nu kan men met behulp van de
potmeter "snelheid" de snelheid van de bak regelen.

8 Wil men een constante productstroom, dan dient er gekozen te worden voor de stand
“aan”. Bij een hoge laagdikte wordt nu de snelheid lager en bij een kleine laagdikte
hoger, zodat een constante stroom ontstaat.

9 Bij de automatische capaciteitsregeling dienen er twee waarden te worden ingesteld.
Met behulp van de potmeter "snelheid" (op de afstandbediening) kan de snelheid van
de bak ingesteld worden als de producthoogte nul (of zeer klein) is. (Deze potmeter
heeft dus een dubbelfunctie: is de automatische capaciteitsregeling uit dan wordt met
de potmeter de snelheid van de bak ingesteld, is de regeling aan dan wordt de



maximale snelheid ingesteld) Met de potmeter "instelpunt" op de interface kan de 
producthoogte gekozen worden waarboven de de snelheid van de bak minimaal is (dit 
is een in de frequentieregelaar geprogrammeerde snelheid) 

10 Uitlezing van de interface: Op de interface zitten twee led-balken. Op de linker led-
balk wordt de gemeten producthoogte weergegeven. Op de rechter led-balk wordt het 
instelpunt weergegeven welke met de potmeter in de interface veranderd kan worden. 
Zodra de capaciteitsregeling wordt ingeschakeld gaat de aktief-led knipperen.  

11 Bij de automatische capaciteit regeling zijn er dus drie trajecten in producthoogte: 
12 Producthoogte nul of zeer klein: Snelheid : maximaal (ingesteld maximum mbv 

potmeter) 
13 Producthoogte meer dan nul en kleiner dan instelpunt : Snelheid is omgekeerd 

evenredig met de product hoogte,  bij hoogte nul, snelheid maximaal en aflopend tot 
snelheid minimaal  bij het instelpunt. 

14 Producthoogte boven instelpunt: Snelheid minimaal   
15 De stortbak is tevens voorzien van een drukknop "bak voldraaien". Deze functie heeft 

tot doel de bak de maximale snelheidsinstelling van de frequentie regelaar te laten 
draaien. Dit kan alleen als de bak leeg is en duurt tot de sensor product signaleert. 
Deze snelheid kan dus groter zijn dan ingesteld met de potmeter, zodat de potmeter na 
instelling niet meer verdraaid hoeft te worden.       

16 Stel de snelheid van de doorvoerband naar wens in met behulp van de potmeter op de 
afstandbediening, een hogere bandsnelheid geeft een kleinere laagdikte, de 
volumestroom blijft gelijk. Stel de snelheid niet te laag in. 

17 Naar wens kan de doorlaatvergroter aan of uit geschakeld worden. 
18 De tijd tussen het lossen van de doorlaatvergroter is in de kast instelbaar door het 

verdraaien van de schroefjes op timer K4. Bijstellen mag alleen gebeuren als de 
hoofdschakelaar uit is. (Overige tijdsinstellingen niet wijzigen) 

Stoppen of pauzeren kan doormiddel van de zwarte stopknop. Doormiddel van de witte 
startknop kan de hele machine weer in een keer opgestart worden.   

De doorvoerband is voorzien van een slipbeveiliging: 
Als de aandrijftrommel in de doorvoerband slipt, zal de doorvoerband en de bak stoppen.  Op 
de slipwachter is de oranje controle lamp uit. Stop de gehele machine met de zwarte stopknop 
en start opnieuw met de witte startknop. Als de trommel weer slipt, probeer dan de oorzaak te 
achterhalen (te lage bandspanning, vervuilde trommel, te veel product op de band, band loopt 
aan ) en  neem deze weg.  Opnieuw opstarten. (De groene lamp op de slipwachter brandt 
altijd, tijdens de aanloopfase knippert de oranje controle lamp. Na de opstartfase gaat de 
oranje lamp continu branden bij normaal bedrijf. 

De machine kan na het stoppen worden uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. Niet de 
machine stoppen met behulp van de hoofdschakelaar, of aansluiten op een geschakelde 
contactdoos, uitschakelen zonder stoppen (zwarte stopknop) kan beschadigingen geven aan de 
frequentie regelaar. 

Onderhoud en reparatie aan het elektrisch systeem mag alleen 
gebeuren door bevoegd en gekwalificeerd personeel.  



 
Schakel de stortbak pas in als u er zeker van bent dat er zich 
geen personen in de bak of tussen de diverse delen bevinden of 
begeven!  
 

 



3.3 Verplaatsen van de stortbak 

Als de stortbak uitgevoerd is met wielen kan deze met behulp van een heftruck verplaatst 
worden. Dit kan alleen als de stortbak leeg is en de steunpoten volledig zijn ingedraaid. 
Ontkoppel voor het verplaatsen de stroomvoorziening van de stortbak! Stortbakken mogen 
alleen verplaatst worden als de leeg zijn. 

In het gat van de lepel van de heftruck dient dan een pen geplaatst te worden die in het oog 
van de trekstang van de stortbak wordt gestoken. De stortbak kan dan gelicht worden waarna 
deze verplaatst kan worden (zie onderstaande tekening). Let erop dat de trekboom op de lepel 
geborgd is. 

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en eventuele andere 
koppelingen met de stortbak ontkoppeld zijn voordat de stortbak 
verplaatst wordt! 

Zorg ervoor dat de steunpoten voldoende omhoog geplaatst zijn 
voordat de stortbak verplaatst wordt! 



3.4 Vervoer van de stortbak 
 
De stortbak kan vervoerd worden op een voldoende laag vervoermiddel. De (lege) stortbak 
kan door middel van een hijswerktuig op het vervoermiddel worden geplaatst.  
 
Tijdens transport op een vervoermiddel dienen de steunpoten uitgedraaid te zijn of indien de 
stortbak vaste steunpoten heeft dienen deze ondersteund te zijn. Verder dient de stortbak 
voldoende tegen verschuiving op het vervoermiddel tijdens transport te zijn beveiligd. 
 

 
Plaats de stortbak stabiel op het transportmiddel en zet hem 
deugdelijk vast, beweegbare en losse delen vastzetten! 
 
 

 
Als de maximale transporthoogte en breedte dit vereisen dienen alle delen welke de maximale 
toegestane hoogte en breedte overschrijden vóór transport te zijn gedemonteerd. 
 

 
Begeef uzelf nooit onder de stortbak als deze op het 
vervoermiddel wordt geplaatst! 
 
 
 
Indien de stortbak is uitgevoerd met draaideuren dienen deze 
mechanisch te zijn vergrendeld tegen openklappen tijdens 
transport! 
 

 
 
4 Rijden met de stortbak 
 
Als er met de stortbak wordt gereden, dient een maximale snelheid aangehouden te worden 
van 25 km/uur als de omstandigheden en de verkeersregels dit toelaten. Als er over de 
openbare weg wordt gereden, dienen alle verplichte voorzieningen aangebracht te worden 
(o.a. markeringen, lampen) en dient U te houden aan alle geldende (verkeers)regels en 
voorschriften. Er mag alleen met de stortbak gereden worden als deze leeg is. De steunpoten 
dienen volledig te zijn ingedraaid. Het trekkend voertuig dient geschikt te zijn om deze 
machine gecontroleerd en veilig te trekken. U dient zelf ten allen tijde te controleren of de 
stortbak voldoet aan alle eisen voordat u ermee de weg op gaat. 
 
Pas de snelheid aan omstandigheden aan, minder vaart bij obstakels, slecht wegdek, bochten 
en bij andere verkeersdeelnemers. 
 

 
Houd U aan de geldende verkeersregels en voorschriften, pas uw 
snelheid aan de omstandigheden aan. MAXIMALE SNELHEID 
25 km/h, mits toegestaan. 

 

 

 

 



Controleer of de trekboom deugdelijk met de stortbak is verbonden, controleer of de boom 
deugdelijk met het trekkende voertuig is verbonden. Controleer of alle dragende delen vast 
zitten en in goede staat bevinden en alle bewegende delen geborgd zijn tegen openklappen of 
draaien. 

Controleer of de trekboom deugdelijk met de stortbak en met 
het trekkend voertuig is verbonden, controleer of alle dragende 
delen vast zitten en in goede staat bevinden. Controleer of alle 
beweegbare delen geborgd zitten. 

Wielmoeren natrekken na ca 30 km en na ca 300 km, regelmatig 
controleren of de wielmoeren vastzitten. 



5 Opties 

5.1 Mogelijke opties 

Uw stortbak is uitgerust met onderstaande opties 

Doorvoerband 
Rollenreiniger 
Doorlaatvergroter 

5.2 Brede doorvoerband 

Achter de stortbak is een brede doorvoerband worden gemonteerd. De breedte van deze band 
is gelijk aan de breedte van de opvoermat van de stortbak. De bandsnelheid van deze 
transportband is hoger dan de snelheid van de opvoermat van de stortbak. Door het verschil in 
snelheid wordt het product uit elkaar getrokken en gelijkmatig verdeeld over de breedte van 
de transportband. Hieronder is de doorvoerband weergegeven tussen de stortbak en de 
rollenreiniger. Door de trailerpoten te bedienen is de hellingshoek van de band in te stellen en 
daarmee ook de hellingshoek van de rollenreiniger. 



 
5.3 Rollenreiniger 
 
De rollenreinigers reinigen het product van grond, loof en eventueel de ondermaat.  
 
De rollenreiniger bestaat uit de volgende componenten: 
 
 Eén vaste rol 
 Verstelbare rollen 
 Grond/tarra afvoerband 
 Product afvoerband 
 Krielband (indien gewenst) 
 
Het vuil, grond en het ondermaatse product worden afgevoerd door middel van een dwars 
onder de stortbak geplaatste afvoerband. Het is ook mogelijk dat onder het rollenbed een 
brede verzamelband in langs richting ligt die het op de dwarsafvoerband stort. Hierdoor kan 
de dwarsband smal blijven waardoor makkelijk op een doorvoerband of in een kist gestort kan 
worden.  
 
 
Het product dat van de rollenreiniger afkomt wordt doorgevoerd door middel van een 
transportband welke parallel ligt aan de afvoerband.  
 
 
De draairichting van de rollen is kijkend op de overzichtstekening rechtsom. Eén rol is vast 
opgesteld. De overige rollen (of een deel van de overige rollen) hebben een variabele 
doorlaatopening die door middel van het handwiel is in te stellen. Als de doorlaat versteld 
wordt, verplaatst de laatste rol zich. De afvoerbanden dienen dan bijgesteld te worden in het 
horizontale vlak, zodat de laatste rol boven de scheiding tussen grond en productband blijft. 
 
 
De constructie van de verstelbare rollen is dusdanig dat deze stenen en harde voorwerpen 
doorlaat welke eigenlijk net niet door de opening tussen de rollen kunnen waardoor 
klemlopen voorkomen wordt. Als er een hard voorwerp tussen de rollen ligt kan het gebeuren 
dat deze door de rollen wordt gegrepen en tussen de doorlaatopening wordt geklemd. De 
rollen kunnen dan ten opzichte van elkaar wijken waardoor de opening tussen de rollen zo 
groot wordt dat het harde voorwerp er tussendoor kan. Direct nadat de steen is doorgelaten 
zullen de rollen de ingestelde stand weer innemen.  
 
 
De rollenreiniger is zodanig uitgevoerd dat de hellingshoek van het rollenbed instelbaar is. Bij 
verandering van de hellingshoek van het rollenbed zullen de afvoerbanden op dezelfde hoogte 
ten opzichte van de vloer blijven liggen. Deze dienen wel horizontaal verschoven te worden 
zodat de laatste rol van de rollenreiniger recht boven het schot tussen de banden ligt.  
 
 
5.4 Doorlaatvergroter 
 
De verstelling van de doorlaat van de rollenreiniger is uitgevoerd met een kruk/sleuf 
aandrijving aangedreven door een motorreductor. Bij het signaleren van een vast slaande rol 
zal de motorreductor een omwenteling maken, hierdoor draait de kruk in de sleuf en wordt de 



doorlaat vergroot. blijft de rollenreiniger vastzitten, dan zal dit enige malen worden herhaald. 
Mocht het vergroten van de doorlaat de rollen niet los krijgen dan zal de machine stoppen. 

Tijdens het maken van een omwenteling beweegt het handwiel voor de doorlaatverstelling, 
daarom tijdens bedrijf het handwiel niet vast pakken of tegen het handwiel leunen. 

Als de machine stopt  t.g.v. vast slaande rollen eerst de machine uitschakelen middels de 
hoofdschakelaar dan pas met behulp van een latje de steen verwijderen. Nooit  met de handen 
in de rollenreiniger grijpen! Altijd eerst de machine uitschakelen en uzelf ervan verzekeren 
dat de machine niet ingeschakeld (kan) wordt (worden) alvorens een steen te verwijderen. 



6 Onderhoud van de stortbak 

6.1 Algemeen 

De elektrisch installatie dient 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.  

Alle draaiende en dragende delen dienen in goede staat te zijn, beschadigingen dienen eerst 
gerepareerd te worden voor de machine weer in gebruik genomen wordt. 

Alle draaiende delen (zoals lagers, kettingen en assen) dienen regelmatig gecontroleerd en zo 
nodig gesmeerd te worden. De regelmaat van smering en controle hangt af van het aantal 
bedrijfsuren van de transporteur. 

Draag bij het onderhoud en werken met de machine geen loshangende kledingstukken, 
loshangend haar en sierraden. Zorg voor een schone vloer rondom de stortbak. Houdt u aan 
alle (ter plaatse) geldende veiligheidsvoorschriften en waarschuwingsborden. 

Schakel voor het plegen van onderhoud de spanning uit en 
voorkom dat de spanning ingeschakeld kan worden tijdens 
werkzaamheden aan of bij de stortbak. Indien mogelijk de 
voedingskabel van de stortbak ontkoppelen! 

Voordat er aan de machine gewerkt wordt dient deze eerste stabiel te worden opgesteld. 
Tijdens het afstellen van de machine in bedrijf dient er gelet te worden op draaiende delen. 
Begeef uzelf niet in de stortbak en zorg ervoor dat anderen niet in de stortbak (kunnen) komen 
als deze in bedrijf is. 

Stel de machine tijdens onderhoud stabiel op en let tijdens het 
afstellen van de machine op draaiende delen!  

Begeef uzelf nooit in de stortbak als deze in bedrijf is of als deze 
aangesloten is (of kan worden) op het krachtnet!

De beschermkasten van de aandrijvingen mogen niet worden 
geopend als de machine in bedrijf is! 



6.2 Onderhoud van de aandrijfkettingen 

De aandrijfketting vanaf de aandrijving naar de tussen-as en van de tussen-as naar de 
kettingtransporteur dient regelmatig ingevet te worden met (ketting)vet. Tevens dient ook de 
ketting van de verdeelunit (optie) en de kettingen van de rollenreiniger (optie), de 
doorvoerband en andere ketting-aangedreven transporteurs(optie) regelmatig ingevet te 
worden met (ketting)vet. De regelmaat van het smeren van de aandrijfketting is afhankelijk 
van de omstandigheden waaronder de stortbak gebruikt wordt.  

De beschermkasten van de aandrijvingen dienen niet te worden 
geopend als de machine in bedrijf is!

6.3 Onderhoud van de transportketting 

De ketting van de kettingtransporteur kan automatisch worden gesmeerd door middel van een 
smeerunit welke constant gevuld dient te zijn. Als de ketting niet automatisch gesmeerd wordt 
dient deze handmatig te worden gesmeerd, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de 
stortbak gebruikt wordt. Indien de schakels van de transportketting niet soepel ten opzichte 
van elkaar scharnieren kunnen deze worden behandeld met speciaal kettingvet. Of de schakels 
van de transportketting goed ten opzichte van elkaar scharnieren is te zien als de ketting over 
de hoofdbalk van het bovendeel van de stortbak omhoog loopt. Als de ketting niet met elke 
kettingrol over de hoofdbalk loopt dan scharnieren de kettingschakels niet goed. 

Indien het retourpart van de transportketting slap staat wat te zien is aan toegenomen 
doorhanging van de transportketting kan deze gespannen worden door middel van de span-
elementen aan de kant van de instort van de stortbak. Beide kanten van de transportketting 
dienen dan evenveel gespannen te worden. Zie onderstaande tekening. 

Spannen van de transportketting dient alleen te gebeuren als de 
machine buiten werking is. Het spannen mag alleen  gebeuren 
door bekwaam personeel, ondeskundig en te veel spannen kan 
schade aan de machine veroorzaken! 



6.4 Onderhoud van de lagers 

Enkele lagers van de stortbak dienen regelmatig gesmeerd te worden.  De kettingwielen aan 
de kant van de instort van de stortbak zijn gelagerd door middel van zelfsmerende bussen. 
Deze zijn echter niet onderhoudsvrij en hebben dus regelmatig smering nodig. De 
smeernippels vindt u aan het einde van de as. Zie de overzichtstekening in de vorige 
paragraaf. Aanbevolen wordt  de kettingwielen iedere 100 bedrijfuren te smeren.  

De lagers in de meenemers hebben geen smering nodig om reden dat dit voor de levensduur 
gesmeerde lagers zijn. 

Alle lagerblokken worden standaard geleverd gevuld met een roestwerend lithium zeepvet. 
Bij normale toerentallen en bedrijfsomstandigheden behoeven ze niet nagesmeerd te worden. 
Wanneer de lagers echter bij zeer vochtige of vuile omstandigheden werken, of voor lange tijd 
met een hoog toerental belast worden, wordt nasmering aanbevolen. Het is alleen mogelijk 
lagers na te smeren die smeergaten in de buitenring hebben en alleen indien ze in een 
gietijzeren huis zijn gemonteerd. Het vet moet mengbaar zijn met het originele vet, dat wil 
zeggen een lithiumzeepvet (of eventueel een calciumzeepvet). In geen geval mag een 
natriumzeepvet gebruikt worden. De vetnippel van het lagerhuis moet zorgvuldig 
schoongemaakt worden voor gebruik en het vet moet langzaam ingebracht worden, terwijl het 
lager ronddraait, totdat vers vet uit het lager komt. Er mag geen overmatige druk gebruikt 
worden, omdat anders de lagerafdichtingen beschadigd kunnen worden. Smeerintervallen 
variëren erg naar gelang van de bedrijfsomstandigheden en het is moeilijk om algemene 
regels te geven, ervaring is meestal de beste maatstaf. Echter waar machines en werktuigen 
alleen gedurende een bepaald seizoen worden gebruikt wordt aangeraden de lagers aan het 
einde van de gebruiksperiode na te smeren, dus voordat de werktuigen worden opgeslagen. 
Wanneer de bedrijfstemperatuur voor het lager ongeveer 100°C en is het toerental hoog, de 
omgeving erg stoffig of vochtig is wordt frequent nasmeren aangeraden, bijvoorbeeld een in 
de twee weken 

6.5 Onderhoud riemoverbrenging 

Als een riemoverbrenging is toegepast dient deze regelmatig gecontroleerd te worden. Men 
dient hierbij te letten op de uitlijning van de schijven, de spanning in de snaren, vervuiling, 
beschadiging of slijtage van de snaren of schijven. Een indicatie van slechte snaaraandrijving 
is het slaat of piepen van de snaren en het warm lopen van de lagers. Als de snaarspanning 
niet goed is, de spanning bij stellen. De juiste spanning van een snaar, is die waarbij de snaar 
onder maximale belasting net niet slipt. Eventueel versleten of beschadigde snaren of schijven 
dienen eerst vervangen te worden. Voor het plaatsen van een nieuwe snaar, de motor 
verstellen, zodat de riem er eenvoudig omgelegd kan worden, nooit met een hefboom de riem 
om de schijf trekken of al draaiend erop te rollen. Vervang altijd alle riemen op een 
overbrenging tegelijk en met riemen van hetzelfde merk, type en lengte. Controleer of de 
schijven juist zijn uitgelijnd. Span de snaar op de juiste spanning, controleer en stel de 
spanning bij, na 15 minuten draaien, en dikwijls op de eerste dag, daarna regelmatig. 



6.6 Vervanging van het transportdoek 

Indien de band van de kettingtransporteur beschadigd is dient het beschadigde gedeelte 
vervangen te worden. Enkel het beschadigde deel tussen twee meenemers hoeft dan 
vervangen te worden. Vervanging van de band dient te gebeuren door daartoe bekwaam 
personeel.  

6.7 Onderhoud van de rollenreiniger 

Indien de motor van de rollenreiniger na bijvoorbeeld onderhoud opnieuw wordt aangesloten 
dient de draairichting van de rollen gecontroleerd te worden. De draairichting dient zo snel 
mogelijk te worden vastgesteld door de rollen kortstondig te laten draaien. Indien de 
draairichting dan niet goed is kunnen twee van de drie fasen (380 V) verwisseld worden zodat 
de draairichting omkeert.  

De onderstaande punten dienen regelmatig gecontroleerd te worden op slijtage, vervuiling of 
functioneren.  
* Lagers van de rollen
* Kettingspanners
* Rolschrapers

De lagers van de rollen kunnen door middel van een vetspuit worden ingevet. De regelmaat 
hangt af van het aantal bedrijfsuren en de bedrijfsomstandigheden.  

De kettingspanners dienen de ketting de juiste voorspanning te geven. Eventuele versleten 
geleidingen dienen eerst vervangen te worden.  

De rolschrapers dienen de rollen goed te reinigen van grond en vuil. Eventueel versleten 
afstrijkers dienen vervangen te worden. De stand van de afschrapers dient regelmatig 
gecontroleerd en zo nodig aangepast te worden. 

6.8 Onderhoud van de transportband 

Het spannen en sturen van transportbanden mag alleen gebeuren door bekwaam personeel. De 
transportband dient in goede conditie te zijn. Als er een beschadiging aan de band optreedt 
dient door een deskundig persoon vastgesteld te worden of de band vervangen of gerepareerd 
moet worden voordat de machine weer gebruikt wordt.  

Een eventueel slippende band dient gespannen te worden door verstelling van de keerrol. 
Spannen dient niet te gebeuren door middel van de aandrijfrol. De mogelijke verstelling van 
de aandrijfrol is enkel bedoeld voor het sturen van de band. De band dient niet te strak 
gespannen te worden. Deze dient echter zo strak gespannen te worden dat deze net niet onder 
de aandrijfrol door slipt. Te strak gespannen banden zorgen voor onnodig belastingen op de 
lagers en de band wat de levensduur verkort. De loop van de band dient regelmatig 
gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd te worden. De band dient recht over de aandrijfrol, de 
keerrol, de draagrollen en de retourrollen te lopen. Door de stand van de deze rollen te 
veranderen is de loop van de band te beïnvloeden. Praktisch dient de stand van de rollen 



bepaald te worden. Tijdens het sturen van de banden d.m.v.. de keerrol dient er op gelet te 
worden dat de keerrol niet enkel zo versteld wordt dat de band gespannen wordt. Het is aan te 
raden tijdens het sturen van de band dit niet enkel te doen door het spannen van één zijde 

maar ook door het ontspannen van de andere zijde. 
De band dient recht in het midden over de aandrijfrol, de 
keerrol, de draagrollen en de retourrollen te lopen! 

Het kan zijn dat de band recht over de keerrol loopt maar niet recht over de aangedreven rol 
en/of draag- en retourrollen. Proefondervindelijk dient dan de standen van de aandrijfrol, de 
keerrol en/of de draag- en retourrollen aangepast te worden. Als de band recht over de keerrol 
en de aandrijfrol loopt maar niet recht over de draagrollen dan dienen de draagrollen versteld 
te worden zodat de band weer recht over deze rollen loopt. Het kan dan echter zijn dat na het 
verstellen van de draagrollen de band echter niet meer recht over de aandrijfrol, de keerrol of 
de retourrollen loopt. De standen van de aandrijfrol/keerrol en/of de retourrollen dienen dan 
weer aangepast te worden wat echter weer invloed kan hebben op de loop van de band over de 
draagrollen. 

Zoals boven beschreven is de loop van de band sterk afhankelijk van de stand van elke te 
passeren rol. De verstelling van één van deze kan dus invloed hebben op de loop van de band 
over de andere. De juiste afstelling dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.  

6.9 Onderhoud van de aandrijf, keer, draag en retourrollen 

Als de aandrijfrol, keerrol, draagrollen of de retourrollen met vuil zijn aangelopen kan het 
voorkomen dat de band niet meer recht over de rollen loopt. De aangelopen rollen dienen dan 
gereinigd te worden om een zo goed mogelijke loop van de band te behouden.  

De lageringen van de aandrijfrol en de keerrol dienen regelmatig gesmeerd te worden. Als de 
aandrijfrol een trommelmotor is kan en hoeft de lagering niet gesmeerd worden. De draag- en 
retourrollen zijn voorzien van levensduur gesmeerde lagers.  

De draag en retourrollen zijn voorzien van kogellagers die voor de levensduur zijn gesmeerd. 
De aandrijf- en keerrollen smeren zoals beschreven in paragraaf 6.4. 

De kopschraper aan de afvoerzijde van de transporteur en de ploegschraper die aan de 
binnenzijde van de band aan de aanvoerzijde kunnen zijn bevestigd dienen in goede conditie 
te zijn.  

Indien nodig dienen de standen van deze schrapers aangepast te worden om een optimale 
reiniging van de band te verkrijgen. Als de stand van de ploegschraper of kopschraper niet 
goed is dient deze zo spoedig mogelijk aangepast te worden om beschadiging van de band en 
vervuiling van de trommel, respectievelijk de retourrollen te voorkomen. Afstellen dient te 
gebeuren als de machine buiten bedrijf is. 



6.10 Onderhoud van de aandrijvingen 

Indien er trommelmotoren zijn toegepast zijn de onderhoudsvoorschriften als losse bijlage 
bijgevoegd. De trommelmotoren zijn bij aflevering met de vereiste hoeveelheid olie gevuld.  

De onderhouds- en veiligheidsvoorschriften van eventueel toegepaste motorreduktoren zijn 
als bijlage genaamd Veiligheid en voorschriften  en/of Bedrijfsvoorschrift Bege 
(motor)reductor los bijgevoegd. 

Bij het vervangen of opnieuw aansluiten dient men er op te letten dat de motoren de juiste 
draairichting hebben. Opvoerbanden kunnen voorzien zijn van een terugloopsper. Bij het 
toepassen van een losse terugloopsper dient eerst de draairichting goed te zijn waarna de 
terugloopsper kan worden gemonteerd. Als de motor is uitgerust met een ingebouwde sper 
dient voor het aansluiten gecontroleerd te worden of de draairichting goed is. Als de 
draairichting van de motor niet goed is en de motor wordt aangesloten dan zal de motor direct 
doorbranden. 

6.11 Elektrische installatie 

De elektrisch installatie dient 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. 

6.11.1 Mogelijke storingen in het elektrische circuit 

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.  

Mogelijke oorzaken; 

• één of meerdere zekeringen van het krachtnet zijn doorgebrand,
• thermische en/of maximaal beveiliging in de elektrische schakelkast heeft de

stuurstroom onderbroken, te zien aan opgelicht lampje op de elektrische schakelkast.
De betreffende beveiliging (in de schakelkast) is weer te activeren door het indrukken
van de rode omhoog gekomen knop. Zet hiertoe eerst de hoofdschakelaar uit en
verhelp eerst de oorzaak van de stroomonderbreking.

• verbinding tussen het voedingsnet en de machine is onderbroken,
• in één van de (voedings)kabels van de machine is een breuk ontstaan,
• de frequentieregelaar is ontregeld,
• een ingeschakelde veiligheid heeft de stroom onderbroken,
• er staat een noodstop-knop ingedrukt.
• de slipbeveiliging  heeft de stroom onderbroken
• de fasevolgorde schakelaar staat in stand 0
• de stekker van de afstandbediening is uit de contactdoos.



De bovenstaande punten kunnen worden nagelopen. Voor storingen met betrekking tot de 
frequentieregelaar verwijzen wij u naar de apart bijgeleverde handleiding voor de 
frequentieregelaar. Mocht u de storing niet zelf op kunnen lossen neem dan contact op met 
Breston B.V. 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie dienen alleen te 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd en bevoegd personeel. 
De spanning dient dan uitgeschakeld te zijn! 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie dienen te 
worden uitgevoerd door daartoe bekwaam personeel! 
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