
Handleiding transportband 3m elektrisch 

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 PBM’s zoals aangegeven in de bovenstaande pictogrammen.  
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder dat obstakels onder de 

rubberen band komen. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met de motor aan. Leg de machine bij elke 

bewerking stil. 
 Transporteer geen vloeibare, corosieve, te grote of schadelijke producten en zeker geen 

personen. 
 Draag de transportband met twee personen, het toestel weegt 75 kg. 
 Er mogen maximaal 6 transportbanden (eventueel in serie) aangesloten worden op één 

elektrische kring. 
 Enkel in de lengterichting kunnen de transportbanden onder een hoek opgesteld 

worden. In de breedte moeten ze steeds waterpas liggen om het schuinlopen van de 
band te vermijden. 

 De transportbanden kunnen zowel in stijgende en in dalende lijn opgesteld worden. 

Opstarten 

 Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. 
Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een 
differentieel van 16A/300 mA. 

 Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een 
min. doorsnede van 2,5 mm². 

 Zorg dat de noodstop uitgetrokken is (aan de andere 
kant dan de star- en stopknop) en druk op startknop. 

 
Werken 

 Start de transportband enkel leeg op. Bij het opstarten 
met last kan de thermische veiligheid uitvallen. In dit 
geval moet je afwachten tot de veiligheid afgekoeld is en 
het knopje terug indrukken en opnieuw starten. 

 Het te verplaatsen product kan over een langere afstand 
verplaatst worden door meerdere toestellen na elkaar te 
plaatsen. Gebruik daarvoor de ondersteuningsset 
(inbegrepen in de huurprijs) en de trechter (optioneel). 
Laat de ene transportband nooit op de andere 
transportband rusten. 

 De hellingshoek waaronder er kan gewerkt worden hangt 
af van het product dat er getransporteerd wordt. 

 
Stopzetten 

 Stop de transportband pas nadat die helemaal leeg is.  
 Nadat de elektriciteit afgekoppeld is de machine 

met een waterslang afspuiten en grondig reinigen. 
 
 
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. 


