
 
 
 
 

PALLETFRAME 
 

 

De door Pladdet BV geleverde palletframes zijn opgebouwd uit verschillende groottes en 
breedtes. Deze palletframes worden gezien als één familie en derhalve geldt deze 
gebruiksaanwijzing dan ook voor alle groottes en breedtes. 
 
Het palletframe is bedoeld om pallets met bouwmateriaal te transporteren op de bouwplaats 
met een hydraulische graafmachine.. 
 
Montage van het palletframe: 
 
Originele ophanging: 
D.m.v. de bij de graafmachine geleverde pennen wordt het palletframe aan de machine 
bevestigd volgens voorschrift van de graafmachinefabrikant. 
 
Snelwisselophanging: 
Afhankelijk van het soort en merk snelwisselsysteem dient goede aandacht te worden 
besteed aan de groottes van het palletframe die U aan Uw machine wilt koppelen in relatie 
tot het werk dat U gaat doen. De mogelijkheid bestaat, vooral door de grote 
uitwisselbaarheid bij een snelwisselsysteem, dat een te groot of een te klein palletframe 
gebruikt wordt.  
Voor verdere instructies verwijzen wij U naar de handleiding van de snelwisselsysteem. 
 
Richtlijnen voor veilig en goed gebruik: 
 
Het is verboden dat personen zich binnen het werkbereik van de graafmachine bevinden. 
 
Controleer bij het verwisselen van de vorken of de capaciteit van de vorken voldoet aan de 
capaciteit die op het typeplaatje staat van het palletframe. 
De capaciteit van de vorken is gemeten op 600mm vanuit de hiel van de vork. 
Hef nooit met één vork. 
Plaats de vorken zodanig dat de borgpen in de vergrendeling valt. 
Belast de vorken nooit zijdelings. 
Voorkom slijtage aan de vorken door ze tijdens het rijden niet over de grond te laten slepen. 
Als de dikte van de vork is gereduceerd tot 90% van de originele dikte, dient deze vervangen 
te worden. 
  
Vanwege de bepaling in de machinerichtlijn is het zonder schriftelijke toestemming van  
Pladdet BV niet toegestaan veranderingen en/of aanpassingen te doen aan onze 
palletframes. Bij veranderingen zonder toestemming van Pladdet BV vervalt de CE 
markering en wordt u gezien als fabrikant van de graafbak. 
 
Onderhoud: 
 
Het palletframe van Pladdet BV behoeft  weinig onderhoud. Regelmatig schoonhouden, 
regelmatig controleren (dagelijks) op scheurvorming en controle of de borgpennen nog goed 
passen en voorzien zijn van kettingen. 
Neem bij twijfel contact op met Uw leverancier of Pladdet BV. 
 
Garantiebepaling: 
 
Op de palletframes van Pladdet BV geldt een garantie van 12 maanden bij normaal en 
deskundig gebruik en bij gebruik volgens bovenstaande richtlijn. 


