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1

ALGEMENE INFORMATIE

SYSTEEMOVERZICHT
Gedetailleerde afmetingen van de transportbaan kan u terugvinden in de tekeningen, verder in deze
handleiding.
Een technische tekening van de transportbaan kan u ook ten alle tijde opvragen bij FT Solutions.

1. Glijstrip
2. Baanprofiel
3. Ketting
1
2

3

4. Motor
5. Aandrijfsectie
6. Rechte sectie
7. Horizontale bocht sectie
8. Omloop sectie
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2

VEILIGHEID

2.1

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voordat u een transportsysteem opstart, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het totale systeem
voldoet aan de bepalingen van het EG-Machinerichtlijn 2006/42 / EG (29/06/2006) en de wettelijke bepalingen
omgezet in nationale wet.

ATTENTIE !

Werk nooit op een manier waarbij je de veiligheid van jezelf of anderen in

gevaar brengt !
BEDIENER : Een persoon die de gevaren van het gebruik van de transportband kent, op de hoogte is van de
inhoud van deze handleiding en ouder is dan 16 jaar.
MONTEUR : Iemand die gekwalificeerd is voor werken uit te voeren aan een machine. Enkel een monteur
mag onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verrichten.

PAS OP ! Gevaar voor ernstig letsel. Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding
van de transportband zorgvuldig, zodat U exact op de hoogte bent waarvoor
alle afstellingen en schakelaars dienen. Doe dit voordat u daadwerkelijk met de
machine gaat werken.

PAS OP ! Gevaar voor letsel. Bij onderhoudswerkzaamheden :

•
•
•
•
•

Raadpleeg de gebruikershandleiding
Schakel de hoofd- en werkschakelaars op de transportband op “UIT”
Druk de noodstopschakelaars “IN”
Neem de stekker uit het stopcontact
Plaats een bordje met “BUITEN GEBRUIK - ONDERHOUD” op de
hoofdschakelaar.

Zo voorkomt u gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan wanneer de
transportband terug plots begint te werken. Derden kunnen ook door toeval of
misverstand de transportband in werking zetten als de hoofd- en werkschakelaar
niet uitgeschakeld zijn.

PAS OP ! Gevaar voor letsel door bedelving of beknelling door aan- en afvoer van
de producten. Neem minstens 10 meter afstand van de aan- en afvoerstromen
van de transportband. Stop ALTIJD eerst de aan- en afvoerstromen alvorens u
zich in de aan- en afvoerlijnen begeeft.
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PAS OP ! Gevaar voor letsel bij weigering van de noodstopschakelaar. Gelieve
de noodstopschakelaar minstens 1x per week te testen.

PAS OP ! Men kan letsel oplopen als de elektrische aansluiting niet overeenkomt
met de aangegeven spanning op de type-plaat en als kabeldiameter, zekeringen,
aarde-aansluitingen, enz. niet volgens de lokale en landelijke voorschriften door
een erkend vakman zijn uitgevoerd.

PAS OP ! Gevaar voor ernstig letsel.

•

Indien u zich begeeft in directe nabijheid van de transportband, zorg er
dan voor dat u geen loszittende kleding draagt en dat lange haren goed
beschermd zijn.

•
•

Zorg ervoor dat de transportband NOOIT zonder toezicht werkt.

•

Verwijder NOOIT de bescherm- en veiligheidskappen. Indien u opmerkt dat
er geen bescherm- en veiligheidskappen aanwezig zijn of beschadigd zijn,
gelieve dan onmiddellijk de transportband uit te schakelen.

•

Zorg dat herstellingen en onderhoud ENKEL uitgevoerd worden door
erkende vakmensen.

•

Gelieve de transportband uitsluitend te gebruiken voor het geoogde doel.
Bij enige twijfel dient u uw leverancier te raadplegen.

•

Wijs iedereen die zich in de omgeving van de transportband begeeft op de
locatie van de noodstopschakelaar.

Zorg dat de waarschuwingsstickers steeds goed leesbaar blijven. Indien dit
niet het geval is, gelieve deze dan onmiddellijk te vervangen.

De bediener bepaalt de grenzen voor “veilig werken” met de transportband. Neem geen risico ! Pas vooral
op bij verstoppingen en dergelijke. Stop altijd eerst de transportband alvorens de verstopping te verhelpen.
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2.2

ALGEMENE VEILIGHEIDSRISICO’S

Het transportsysteem, is een machine met bewegende delen. Het roteren van de modulaire band kan
mechanische gevaren met zich meebrengen. Alle ruimtes van het transportsysteem die een gevaar voor
personen kunnen betekenen moeten voldoende worden afgeschermd. Tevens moet er worden voldaan aan
toepasselijke internationale normen en nationale regelgeving inzake veiligheid en preventie van ongevallen.

•

Potentieel gevaarlijke zones moeten worden afgeschermd en ontoegankelijk worden gemaakt voor
personen. Dit d.m.v. het plaatsen van beschermende hekken rondom het systeem of het monteren van
beschermende afschermingen daar waar er gevaar tot stand kan komen.

•

Indien gevaarlijke zones niet kunnen afgeschermd worden, dienen deze zones gemarkeerd te worden
met duidelijke markeringen die wijzen op potentieel gevaar.

De belangrijkste risico’s bij het gebruik van de transportband zijn:

•
•

Beknellingsgevaar tussen profiel en schakelband
Schakelbanden met meenemers, vingers, accumulatierollen en/of meeneemrollen, evenals schakelbanden
voorzien van klant-specifieke componenten:
-- Risico om mee getrokken te worden
-- Beknellingsgevaar tussen reling en schakelband in het boven pad
-- Beknellingsgevaar tussen poot bevestiging en schakelband in het onderpad
-- Bij het gebruik van deze schakelbandtypes, dienen de aandrijf- en omloopsectie ontoegankelijk te
worden gemaakt voor personeel. Dit d.m.v. het onderpad van de schakelband af te schermen daar
waar er aan de transportband word gewerkt.

•

Lijnovergangen (indien aanwezig) : Risico op beknelling en pletten.
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2.3

BOVENHOOFDSE INSTALLATIE

Als transportbanden boven een vrije hoogte van ongeveer 1,6 m zijn geïnstalleerd, dient een gevarenzone
onder de transportband te worden aangebracht. Eventueel kan deze ook afgeschermd worden door
passende veiligheidsinrichtingen. Producten kunnen van de transportband vallen. Als loop/heftruckpaden
de gevarenzone kruisen, dienen veilige doorgangen te worden gemaakt op het terrein van de eigenaar.

ATTENTIE ! Wanneer in gebruik, dient personeel buiten de afgeschermde gevarenzones
te blijven. Veiligheidshelmen moeten worden gedragen door zowel het bedienings-, serviceen schoonmaakpersoneel die de gevarenzone betreden voor onderhoud, reparatie,
reiniging en overige werkzaamheden.

2.4

TOEGEPASTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Speling tussen bewegende en statische onderdelen is tot een minimum beperkt waar mogelijk om de pak
kans tussen hen zoveel mogelijk te beperken.
De gebruikte schakels hebben een glad oppervlak. Tussen de schakels onderling bevind zich een minieme
ruimte. Ondanks de nauwe aansluiting kan het toch voorvallen dat kleine objecten hier kunnen tussen vallen.
De noodstop functie is gelegen op een goed bereikbare positie (behalve indien uitdrukkelijk anders gevraagd).
Wanneer de transportband als inbouwdeel bedoeld is, dan is de leverancier van de totale machine verplicht
noodstopfuncties en veiligheidsafschermingen te voorzien conform toepasselijke machine-richtlijn en
nationale regelgeving en standaarden.

2.5

VOORZORGSMAATREGELEN

De gebruiker / exploitant van de transporteur, dient minimaal de volgende voorzorgsmaatregelen te
nemen:
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•
•
•

De transportband enkel te gebruiken waarvoor deze bedoeld is. (Zie §1.1).

•
•
•
•
•
•

Voor het opstarten van de transportband kijken of er geen onvoorziene objecten op de band liggen.

Deze handleiding moet altijd beschikbaar zijn op de plaats waar de transportband wordt gebruikt.
Bediening, service en onderhoud van de transportband mogen enkel uitgevoerd worden door
gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.
Kijk tijdens het bedienen van de transportband uit voor andere mensen in de buurt van de transportband.
Voor onderhoud of reparatie dient de hoofdschakelaar steeds uitgezet te worden.
Voer alle handelingen gecontroleerd, bedachtzaam en langzaam uit.
Niet met uw handen en/of vingers op of in de buurt komen van de transportband wanneer deze draait.
Alle potentieel geïdentificeerde gebreken die een veilige werking kunnen belemmeren dienen gemeld te
worden aan de eigenaar of verantwoordelijke.



De eigenaar dient ervoor te zorgen dat :

•
•

Het systeem enkel gebruikt wordt waarvoor het daadwerkelijk dient (zie punt 2 voor details).

•

Het vereiste persoonlijke beschermingsmateriaal is voorzien en wordt gebruikt bij het gebruik, het
onderhoud en de reparaties.

•

De montage-instructies ten allen tijde duidelijk leesbaar zijn. De instructies dienen beschikbaar te zijn ter
inzage op de plaats daar waar de machine in gebruik is.

•

Het systeem mag enkel gebruikt, onderhouden en gerepareerd worden door geschoold en bevoegd
personeel.Deze personen worden regelmatig op de hoogte gehouden over alle aangelegenheden met
betrekking tot veiligheid op het werk alsook de bescherming van het milieu en zijn ook op de hoogte van
de montage-instructies en meer specifiek de veiligheidswaarschuwingen die ze bevatten.

•

De hoofdschakelaar van het systeem is uitgeschakeld en beveiligd tegen opnieuw inschakelen zonder
toestemming, dit voor het uitvoeren van onderhouds-, reparatie- of reinigingswerkzaamheden.

Het systeem enkel gebruikt wordt als het in goede staat is en dat de veiligheidsvoorzieningen regelmatig
worden gecontroleerd op hun effectieve werking.
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3

TRANSPORT EN OPSLAG

Tijdens het laden/lossen en transport dient men ervoor te zorgen dat :

•
•
•
•
•
•

De schakelband niet komt vast te zitten
De machine beschermd is tegen de elementen
Er niet aan de machine geduwd of getrokken wordt, daar de kunststof poten hier niet voor geschikt zijn.
De machine vrij is van zware trillingen.
De machine niet in hoge mate wordt blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid
De machine niet in hoge mate wordt blootgesteld aan stof

Zorg ervoor dat het transportsysteem is geïnstalleerd of opgeslagen in een propere en droge omgeving. De
beste bedrijfstemperatuur is een kamertemperatuur van rond de 20°C. De toegelaten temperatuurszone ligt
tussen -15°C en 75°C.

ATTENTIE ! Trek altijd de voedingskabel uit het stopcontact en leg de kabel en stekker
op de transportband alvorens deze te verplaatsen.
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4

MONTAGE EN INSTALLATIE

Een transportband wordt in principe voorgemonteerd. Het installeren van het transportsysteem in de
werkruimte is eenvoudig. Toch moeten alle montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel. Gedetailleerde montage-instructies met foto’s kan u verder in deze handleiding
terugvinden.
Installatie stappen:

•

Plaats de transportband of monteer de afzonderlijke componenten van het transportsysteem volgens de
montage-instructies.

•
•

Het transportsysteem kan worden verhoogd door de stelpoten te verzetten d.m.v. moersleutel.
Sluit de transportband aan op het electriciteitsnet, en zorg ervoor dat de band in de juiste richting loopt.
Indien dit niet het geval is dienen de fases omgedraaid te worden.

ATTENTIE !

Kans op elektrische schok!
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4.1

INSTALLATIE INSTRUCTIES

De volgende informatie geldt voor alle breedtes van het CS85-120VC.INOX systeem. Alle onderdelen worden
voorgemonteerd in secties. Hoe deze secties aan elkaar dienen bevestigd te worden, zal verder beschreven
worden in dit hoofdstuk. Zorg ervoor dat alle bouten en moeren goed vastgedraaid zijn. Dit verminderd o.a.
het geproduceerde geluid.

AANSLUITEN SECTIES
Secties worden aan elkaar verbonden d.m.v. de meegeleverde ‘strekkeverbinders’ (1). Deze zijn voorzien van
draadgaten. Hierdoor zijn er geen moeren nodig. Zorg ervoor dat de secties nauwkeurig tegen elkaar worden
gehouden voor men de bouten gaat aandraaien. Hiervoor kan men gebruik maken van een spanbandje
tussen de dwarstravers van verschillende secties.

1

2

MONTEREN GLIJSTRIPS
De glijstrips worden gemonteerd op de boven en onderzijde van het baanprofiel en secties. Deze dienen om
slijtage en overbodig geluid te voorkomen. In RVS conveyors zijn de gaten reeds voorgeboord en hoeft u na
het met de hand opdrukken van de strip enkel d.m.v. de bijgeleverde inserts (kunststof boutjes) de strips vast
te zetten. Het makkelijkst gaat dit door het gebruiken van een waterpomp tang. Belangrijk hierbij is dat de
inserts glad gemaakt worden d.m.v. een stanley mesje en schuurpapier. Bij een aandrijf- en omloopsectie is
het aangeraden om de strips over de secties te laten overlappen. Zorg ervoor dat een strip nooit onderbroken
wordt in een bocht of aandrijf/omloop sectie.

3
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UITLIJNEN VAN TANDWIELEN EN SCHAKELBAND
Schakelbandwielen worden altijd voorgemonteerd in de betreffende secties. Meestal wordt er één enkel
schakelbandwiel vastgezet op de as voor sturing (dit betreft de middelste).
Het is belangrijk dat de schakelband en schakelbandwielen in de juiste richting zijn gemonteerd. De pijlen op de
schakels dienen in dezelfde richting te wijzen als de looprichting. Voor het uitlijnen van de tandwielen dienen
de tanden in de aangewezen inkepingen van de modulaire riem bevestigd te worden. Schakelbandwielen
horen te drukken op de pen die de schakels verbindt. Plaats geen schakelbandwielen in de buitenste nokjes
van de schakelband.
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4.2
•
•
•
•
•
•

DEMONTEREN VAN DE SCHAKELBAND

Lijn een pen uit die de schakels verbind met de uitsparing (positie 2 - onderstaande afbeelding)
Gebruik een schroevendraaier en hamer om de pen voorzichtig uit de ketting te tikken
Verwijder de twee M6 bouten (positie 1)
Trek de ketting weg van het kunststofblok zodat deze verwijderd kan worden
De ketting kan nu worden gedemonteerd
Voor montage, volg de omgekeerde instructies

1
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5

ONDERHOUD

De transportband dient regelmatig te worden gecontroleerd op een goede werking. Afhankelijk van de
lengte/layout van de transportband, alsook het gewicht van het product is het aangeraden om een controle
op slijtage/goede werking uit te voeren tussen 500 - 1000 bedrijfsuren.
Het is belangrijk om de transportband regelmatig te onderhouden om een langere levensduur te garanderen,
alsook tussentijdse pannes te voorkomen.
Het volgende dient te worden uitgevoerd tijdens onderhoud:

•
•

Controleer de glijstrips op slijtage

•
•
•
•

Reinig de volledige transportband, maar let op dat u geen elektrische componenten nat maakt

•

Een motor mag best warm worden sterker nog, een motor in zijn ideale bereik is erg warm

Controleer of de lagers bij de aandrijf- en omloopsectie nog soepel lopen en geen vreemde geluiden
maken
Gebruik enkel reinigingsmiddelen met een pH tussen 5,0 en 8,0.
Controleer de band op beschadigingen
Controleer de rekbaarheid van de transportband. De band zal vooral door een zware last na verloop wat
uitrekken. Indien dit het geval is kan de band verder aangespannen worden.

Het reinigen van de transportbaan:
Verwijder stof en andere vuilresten wekelijks. In principe hoeft de ketting hier niet voor gedemonteerd te
worden. Het stof zal meestal afkomstig zijn van het product zelf of van de werkomgeving.
Afhankelijk van de omgeving dient er minimaal om de 2 jaar één grondige reinigingsbeurt te worden
uitgevoerd. Dit betekent dat de ketting gedemonteerd alsook gereinigd dient te worden. Wanneer u de
ketting weer monteerd, zorg er dan voor dat de band goed droog is. Instructies om de ketting te monteren
zijn toegevoegd aan deze handleiding.
Smeren van de ketting:
Het transportsysteem draait perfect zonder smeren van de ketting, dit dank zij de uitstekende materiaaleigenschappen van de glijstrippen.
Olie verversen reductoren:
Standaard gebruiken wij WA(F) motoren van SEW. Bij dit type motor is het overbodig om olie bij te vullen.
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6
•
•
•
•
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RESERVEONDERDELEN
Glijstrippen
Inserts
Kettingwielen
Kogel lagers
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