
Korte handleiding vacuümunit 

Transport 

Tijdens transport de machine op haar steunpoten opstellen, zodat de rubbers van de grond komen. 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. 
 Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 
 Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende 

afkoelen alvorens deze aan te raken. 
 Dit toestel is gekeurd door een erkende instantie. Ook alle kettingen en hijsbanden voor de 

bevestiging moeten gekeurd zijn. 
 Respecteer steeds het hefvermogen van de zuignap 60 x 80: 1800 kg 
 Het oppervalk van het object moet schoon, droog en vetvrij zijn. De zuignap moet in het 

midden van de last komen, enkel horizontaal te gebruiken. De last mag niet doorbuigen. 
 Het vacuüm moet min. 70 % bedragen om te tillen: zie de manometer en de lampindicaties. 
 De unit is enkel te bedienen in het gezichtsveld van de kraanman. Respecteer de 

gevarenzone onder en rondom de last, verbiedt personenverkeer in die zone. 
Personenvervoer op de last is verboden. 

 Bij kraanhef: unit enkel bevestigen aan het hijsoog met gekeurde ketting of hijsband 
 Bij heftruckhef: de unit beveiligen tegen afschuiven van de lepels dmv ketting aan de hefmast 

Gebruiksaanwijzingen 

Hef de unit van de grond, de zuignap moet vrij zjin. 
1. Motorcontact aanleggen, zonder de motor te starten. 
2. Druk op “ON” op de afstandsbediening om de stuurklep open te 

zetten. Controleer ook dat de manuele klep (zwart handvat onder 
luchtfilter) openstaat door deze naar rechts te schuiven. 

3. Start de motor: C: Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet 
de chokeklep in de stand “gesloten“ (links). Zet de keuzeschakelaar 
op de motor op de stand ON (B). Draai de sleutel om de motor te 
starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand 
“open” (rechts) zetten.  Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de 
posities staan zoals op foto C weergegeven. 

4. De manometer geeft een onderdruk aan van -0.2 tot -0.3 bar. De rode lamp brandt. Laat de 
motor even warmlopen. 

5. Druk op “OFF” op de afstandsbediening om de stuurklep te sluiten. De buffertank wordt nu 
vacuüm getrokken. De manometer geeft -1.0 bar aan. De rode lamp brandt. Nu ben je klaar 
om de last te heffen. 

6. Plaats de unit op de vloerplaat: druk op “ON”. De manometer geeft tussen -0.7 en -1.0 bar 
aan. De groene lamp brandt en de plaat kan opgetild worden. 

7. Om het object te lossen herhaal stap 5. 
Stopzetten 

 Zet de stuurklep open door op de afstandsbediening “ON” in te drukken. 
 Zet de motor uit. 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


