
GEBRUIKSAANWIJZING
ELEMENTENSTELLER 

WB7/WB6/HLK150/HLK450

Technieker

Indien U na het overlopen van onderstaande stappen nog
problemen heeft, graag dan onze technieker contacteren.

Stap 1:  Aansluiting. Sluit de kraan aan op het stroom net 380V. Indien nodig 
een verloopstuk van 32A 5 polig naar 32A 4 polig gebruiken. Vervolgens de 
knoppenkast aansluiten op de electrokast aan de zijkant.Op front kast kan men 
de fazen wisselen met de knop stand 1 of 2, het lampje op de stroombewaker 
moet branden in kast (groen of oranje)
Stap 2: De kraan in werkstand zetten
Maak de valkabels los op "vervoerstand" op arm van de kraan, verplaats deze 
naar de "uitschuifstand' en maak daar vast. Laat de mast weer aftoppen tot de 
mast in valkabel rust. Verwijder de borgpen en ontspan hijs- en optopkabel. 
Schuif arm uit tot het eerste en/of derde gat naar gelang nodig, middelste gat 
wordt niet gebruikt. Top een beetje op zodat de valkabel ontspant en verplaats 
deze van "uitschuifstand" naar "werkstand. maak weer vast op arm kraan, U bent 
nu klaar om te starten.
Stap 3:  Onderhoud Men dient elke dag de lijmresten en het slijpstof te 
verwijderen van de kraan met borstel en water. Zorg dat de optop- en hijskabel 
niet over elkaar op het spoel ziten( dit kan leiden tot breuk). Indien ze over elkaar 
zitten, rol deze weer netjes op de haspel.
Kijk elke dag na of er geen kabelwielen beschadigd zijn. Indien dit zo is, moet 
men dit laten vervangen door onze technieker. éénmaal per maand dient de 
draaikrans gesmeerd te worden.
Stap 4: Storingen en oorzaken Beveiligingen haperen: kijk of de wieltjes niet 
blijven hangen van optop-, hijs- en aftopkabel en/of overbelasting van 
beveiliging. Druk op de blauwe knoppen van motor beveiliging in van F1,F2,F3 en 
F4. Kijk naar de zekering of deze aanstaat, ook deze van 2A. Wanneer het lampje 
op de stroombewaker niet brand (oranje of groen), dan heeft U geen stroom, 
probeer andere verlengkabel en/of verloopstuk.
Stap 5: einde werken en afhaling Zorg dat de kraan weer in "vervoerstand" 
staat zoals in stap 2 uitgelegd en dat alle gehuurde toebehoren weer bij de 
kraan liggen, STUURSTANG PEN EN BORGPENNEN ook. Zorg dat alles proper is, 
en bij voorkeur dat er een kraanman aanwezig is.

Contact technieker : tel +32 (0) 465 07 30 83 

english/deutsch/Polskie/
Romana/francais


