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Inleiding

Dit document is gecreëerd om ervoor te zorgen dat de door Portafill
International Limited ontworpen en gebouwde uitrusting efficiënt en veilig
geïnstalleerd, in gebruik genomen en bediend wordt.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor correcte bediening en onderhoud
van deze machine.

Nalaten dit te doen kan tot persoonlijk letsel of beschadiging van de uitrusting
leiden.

Een exemplaar van deze handleiding moet op de werkplek aanwezig zijn om
te raadplegen.

BELANGRIJK � UWMACHINE IS SLECHTS ZO VEILIG ALS DE OPERATOR ZELF!

Controle van gevaren en ongevallenpreventie zijn afhankelijk van de
aandacht, zorg, voorzichtigheid, attentie en correcte opleiding van het
personeel dat belast is met de bediening, het transport, het onderhoud en de
opslag van de uitrusting. Zorg ervoor dat elke operator correct opgeleid en
goed vertrouwd is met alle toetsen alvorens de machine te bedienen.

Een reservehandleiding kan verkregen worden bij de bevoegde Portafill
dealer of door rechtstreeks contact op te nemen met Portafill International
Limited met behulp van de contactgegevens vermeld aan het begin van deze
handleiding. Gelieve het complete model en serienummer van uw Portafill
product aan te geven wanneer u reservehandleidingen aanvraagt.

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de nauwkeurigheid van de informatie in
deze handleiding te waarborgen, aanvaardt Portafill International Limited
geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen, of de gevolgen
daarvan.

Neem contact op met Portafill International Limited indien u met betrekking
tot de inhoud verdere verduidelijking nodig heeft.

Deze handleiding is verdeeld in secties, zoals aangegeven in de
inhoudsopgave. Deze secties dienen om u vertrouwd te maken met de
Portafill 5000CT en vooral om u te informeren over de veilige procedures voor
installatie, bediening en onderhoud.





Conformiteitsverklaring

Verklaring nr. CT 118

Ondergetekende vertegenwoordigt de volgende leverancier:

Portafill International Limited,
29 Farriter Road, Cabragh, Dungannon, Co Tyrone
Noord Ierland

En verklaart hierbij dat de volgende machine:

Model Portafill 5000CT

Type Mobiele, via een hydraulisch systeem/dieselmotor
aangedreven zeefmachine

Serienummer: CT 118

Voldoet aan de bepalingen van de volgende EG richtlijnen.

2006/42/EG Machinerichtlijn

2004/108/EG Richtlijn elektromagnetische
compatibiliteit

2005/95/EG Laagspanningsrichtlijn

Op basis van de volgende geharmoniseerde normen

BSEN 14121 1:2007

En derhalve voldoet aan de essentiële vereisten van deze richtlijnen.

Naam en functie van de ondertekenaar namens de fabrikant, of de gevolmachtigde
vertegenwoordiger

Ondertekend door:

Naam: Malachy Rafferty
Functie: Design Manager
Plaats: Portafill International Ltd



Datum: Jan 2011





De PORTAFILL machine is ontworpen en gebouwd door:

Portafill International Limited,
29 Farriter Road, Cabragh,
Dungannon, Co Tyrone,
N. Ireland, BT70 1TL.

http://www.portafill.com

t: +44 28 8776 9467

f: +44 28 8776 9468

e: support@portafill.com

Copyright

Informatie in dit document is onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande mededeling. De namen van ondernemingen, producten,
mensen, eigenschappen en/of gegevens die in dit document vermeld zijn, zijn
verzonnen en hebben in geen geval betrekking op rechte mensen,
ondernemingen, producten of gebeurtenissen, behalve indien anders
vermeld. Het naleven van alle van toepassing zijnde auteursrechtelijke wetten
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Geen enkel deel van dit
document mag gereproduceerd noch op eender welke wijze verspreid
worden, elektronisch noch mechanisch, zonder de voorgaande uitdrukkelijke
toestemming van Portafill International Ltd. Indien echter uw enige
toegangsmethode elektronisch is dan wordt hiermee de toestemming
gegeven om een kopie uit te printen.

© 2011 Portafill International. Alle rechten voorbehouden.

OPMERKING: lees deze handleiding zorgvuldig door voor correcte bediening
en onderhoud van de machine. Iedereen die deze machine bedient moet deze
handleiding gelezen en begrepen hebben.

http://www.portafill.com
mailto:support@portafill.com
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1
Veiligheid van de machine

Inleiding over veiligheid

Portafill International adviseert om tijdens de bediening en het onderhoud
van deze machine zeer voorzichtig te werk te gaan.

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen die dienen om lichamelijk of
dodelijk letsel tijdens bediening en onderhoud te voorkomen, is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

WAARSCHUWING: zorg dat alle personeel zich buiten het bereik van de
machine bevindt tijdens het bewegen of rijden van de machine, tijdens
onderhoud, afstellen of veranderen van instellingen van de machine.

De rupsaandrijving mag alleen worden bediend en onderhouden door
opgeleid en deskundig personeel. In het geval van onduidelijkheid over de
bedieningsprocedures, dient u contact op te nemen met uw lokale
distributeur voordat u de machine bedient.

Zie de sectie Veiligheid in de bedieningshandleiding van de machine.

Bedrijf

De in de fabriek gemonteerde veiligheidsschermen moeten aangebracht zijn
voordat de machine in bedrijf wordt gesteld. Voor onderhouds en
servicewerkzaamheden kan het nodig zijn om de veiligheidsschermen te
verwijderen.

WERK NOOIT MET DE MACHINE TOTDAT ALLE VEILIGHEIDSSCHERMEN
AANGEBRACHT ZIJN EN GOED VASTZITTEN.

Zorg altijd dat u de bedieningshandleiding gelezen en begrepen hebt voordat
u begint met het gebruik of onderhoud van de machine
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Let op de veiligheidsstickers rond de mobiele zeef deze dienen voor uw
veiligheid. Deze veiligheidsstickers zijn aangebracht op plaatsen waar uw
veiligheid onmiddellijk gevaar loopt.

Houd personeel uit de omgeving van alle transporteurs. NIET ONDER DE
TRANSPORTEURS STAAN OF LOPEN en letten op plaatsen waar geladen en
gelost wordt. Deze plaatsen zijn zeer gevaarlijk wegens vallend materiaal en
bewegende uitrustingsstukken.

Onderhoud

Tijdens onderhouds en servicewerkzaamheden moet de Portafill 5000CT
worden uitgeschakeld en vergrendeld, zodat geen ongeautoriseerde start of
bedrijf kan plaatsvinden. Vóór onderhouds en servicewerkzaamheden moet
de contactsleutel worden verwijderd en de onderhoudsschakelaar van de
transporteur op slot worden gedaan.

Stop alle werkzaamheden voordat u aanpassingen maakt. Verwijder al het
verwerkingsmateriaal voordat u begint met het maken van aanpassingen.

Deze handleiding is een belangrijk deel van uw machine en moet bij de
machine blijven wanneer u de machine verkoopt.

Het lezen van uw bedrijfshandleiding zal u en anderen helpen om persoonlijk
letsel of materiële schade aan de machine te vermijden. De in deze
handleiding verstrekte informatie zal de operator de veiligste en meest
efficiënte manier uitleggen om de machine te gebruiken. Indien u weet hoe
de machine veilig en correct te gebruiken kunt u anderen in de bediening van
de machine instrueren.

Deze handleiding en de veiligheidssymbolen op uw machine kunnen eveneens
in andere talen beschikbaar zijn (zie uw bevoegde dealer voor bestellingen).

Delen in uw bedieningshandleiding zijn in een specifieke volgorde geplaatst
om u behulpzaam te zijn bij het begrijpen van alle veiligheidsinstructies en om
de knoppen te leren kennen om deze machine veilig te kunnen bedienen. U
kunt deze handleiding ook gebruiken om een antwoord te vinden op
specifieke bedrijfs of onderhoudsvragen. Een inhoudsopgave aan het einde
van dit boek zal u helpen om de vereiste informatie snel te vinden.

RECHTER en LINKER kanten worden bepaald door de richting van de
materiaalstroom door de machine.

LEES DEZE BEDIENINGSHANDLEIDING VOORALEER DE MACHINE TE STARTEN
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Waarschuwingssymbool

Dit symbool betekent �Pas op! Voorzichtig! Het gaat om uw veiligheid.� Het
symbool wordt gebruikt met de volgende signaalwoorden om uw aandacht op
veiligheidsberichten op de machine en in deze handleiding te trekken. Het
bericht dat na het symbool komt bevat belangrijke informatie over de
veiligheid. Om letsels en mogelijke dood te vermijden moet het bericht
aandachtig gelezen worden. Verzeker dat u de oorzaken voor mogelijke letsels
of dood goed begrepen hebt.

Signaalwoord

Het signaal is een woord dat aangebracht is op de machine en in de
handleiding dat de lezer op het bestaan en de relatieve graad van het gevaar
wijst.

Het signaalwoord �GEVAAR� geeft aan dat er sprake is van een zeer
gevaarlijke situatie op of in de buurt van de machine dat tot de dood of
onherstelbare schade zal leiden wanneer geen voorzorgsmaatregelen
genomen worden.

Het signaalwoord �WAARSCHUWING� geeft aan dat er sprake is van een
gevaar op of in de buurt van de machine dat tot letsels of de dood zou kunnen
leiden indien de passende voorzorgsmaatregelen niet genomen worden.
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Het signaalwoord �VOORZICHTIG� is een herinnering aan gevaren aan of op
de machine die tot letsels kunnen leiden indien de passende
voorzorgsmaatregelen niet genomen worden

Veiligheidsaanwijzingen en toepassingen

De Portafill machine is specifiek ontworpen om gebonden materialen te
scheiden, met inbegrip van zand en grint, vuil etc. De machine mag uitsluitend
voor het voorziene gebruik toegepast worden. Door een tweede
transportband toe te voegen kan de gebruiker een andere materiaalkwaliteit
gebruiken. Door een geïntegreerde delfinrichting toe te voegen zal de
operator de Portafill zelf kunnen laden. De Portafill and de optionele
uitrustingen mogen niet gewijzigd en alleen gebruikt worden voor de
voorziene toepassing, in overeenstemming met deze handleiding.
Onbevoegde veranderingen aan de machine of aan de uitrustingen, of het
gebruik van de Portafill voor andere toepassingen zal de door de fabrikant
verleende garantie annuleren. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade aan de Portafill, of voor persoonlijke letsels die het resultaat zijn
van het onbevoegde gebruik van de Portafill. Risico�s verbonden met het
misbruik van de Portafill zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de
eindgebruiker.

Blokkeringprocedure van het systeem

In deze handleiding is het mogelijk dat het systeem uitgeschakeld moet
worden. Soms moeten de volgende stappen genomen worden om uw
machine op correcte wijze stil te zetten

Alle hydraulische toetsen in de neutrale positie plaatsen

Verzekeren dat alle steunen correct gepositioneerd en bevestigd zijn

Verzekeren dat de machine uitgeschakeld is en dat de
ontstekingssleutel verwijderd is

Dat de deur van de vermogenseenheid met een hangslot afgesloten is
en dat het sleutel van het hangslot tijdens de uitschakeling bij de
persoon in kwestie blijft.
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Algemene veiligheidsmaatregelen

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen hangt in grote mate van uw kennis
en begrip van alle correcte bedieningsprocedures van deze machine af.

Personen die in de buurt of rond de machine werken moeten zich bewust zijn
van de potentiële risico's, met inbegrip van:

Vallende of door de machine weggeslingerde afvalstukken, vooral rond de
zone van het afwijsrooster en de lostransportbanden van de machine.

Letsels die veroorzaakt kunnen worden door het laden of lossen van de
machine, het transport van de machine, de opstelling van de machine en
reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan de machine.

Contact met gevaarlijke stoffen zoals hydraulische vloeistof, diesel en olie.

Deze lijst is niet beperkend en iedereen die rond de machine werkt moet zich
bewust zijn van de potentiële gevaarlijke omstandigheden en het risico voor
letsels.

NOOIT iemand deze machine zonder de passende instructies laten bedienen

NOOIT loszittende kleding dragen die in bewegende delen zou kunnen blijven
hangen. Voor uw veiligheid moeten lange haren samengeknoopt worden en
mogen geen juwelen (bv. ringen aan de vingers) gedragen worden.

ALTIJD veiligheidskleding dragen, met inbegrip van een harde hoed,
veiligheidsbril, laarzen met stalen punten, goed zichtbare vesten,
gehoorbescherming en handschoenen.

NOOIT op een Portafill klimmen terwijl de machine in bedrijf of in beweging
is.

NOOIT wijzigingen aan de machine aanbrengen die de veiligheid in gevaar
kunnen brengen.

ALTIJD verzekeren dat alle waarschuwingen op de machine zuiver blijven en
goed leesbaar zijn. In geval beschadigde waarschuwingen, onmiddellijk
vervangen.
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Veiligheidsmaatregelen tijdens het bedrijf

ALTIJD voorzichtig zijn wanneer rond zware uitrustingen gewerkt wordt. Op
de risico�s letten die verbonden zijn met het werk met zware uitrustingen.

NOOIT de machine bedrijven zonder alle in de fabriek aangebrachte
veiligheidsinrichtingen gemonteerd. Wanneer een veiligheidsinrichting defect
of beschadigd is, moet de inrichting in kwestie vervangen of gerepareerd
worden vooraleer de machine te bedrijven. Indien nodig, de machine tegen
gebruik beveiligen door middel van een machine �blokkering�. Voor details
over hoe een systeem te blokkeren, ga naar pagina Fout! Bladwijzer niet
gedefinieerd..

ALTIJD verzekeren dat alle noodstoppen op de machine correct werken
vooraleer de machine te bedrijven. Indien nodig, de machine tegen gebruik
beveiligen door middel van een machine �blokkering�. Voor details over hoe
een systeem te blokkeren, ga naar pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd..

ALTIJD de machine uitschakelen en het systeem blokkeren vooraleer
veiligheidsinrichtingen te verwijderen.

NOOIT in een onbeschermd deel van de machine grijpen. Hierdoor kunnen
ernstige letsels of de dood veroorzaakt worden.

ALTIJD de machine in goede staat houden. De machine elke dag op schade of
defecte componenten controleren vooraleer ze te bedrijven. Indien nodig, de
machine tegen gebruik beveiligen door middel van een machine �blokkering�.

ALTIJD veiligheidskleding dragen met inbegrip van een harde hoed,
veiligheidsbril, laarzen met stalen punten, zeer goed zichtbare jasjes en
handschoenen. Het veilig bedrijven van de uitrusting vereist de complete
aandacht van de operator. Geen radio of muziekkoptelefoons dragen terwijl
met de machine gewerkt wordt.
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ALTIJD een passende gehoorbescherming dragen zoals oordoppen als
bescherming tegen hoog of oncomfortabel lawaai. Langdurige blootstelling
aan hoog lawaai kan het verlies van het gehoorvermogen met zich

brengen.

Veiligheid tijdens onderhouds of servicewerken

Deze Portafill is gebouwd in overeenstemming met bestaande normen en met
alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en �specificaties. Wanneer
deze Portafill correct gebruikt en onderhouden wordt zult u er lang plezier van
hebben met minimale bedrijfsonderbrekingen. De machine mag niet
misbruikt worden. Wanneer de machine niet correct onderhouden en
gebruikt wordt dan kan hierdoor schade ontstaan, ook aan de machine zelf,
met ernstige persoonlijke letsels en de dood tot gevolg.

ALTIJD de machine in overeenstemming met de later in de handleiding
beschreven plannen onderhouden. Indien nodig, onderhoudswerken
uitvoeren.

NOOIT proberen om de machine te onderhouden of in het algemeen te
bedienen wanneer de machine in bedrijf is. De machine volledig uitschakelen
en de vereiste blokkeringprocedure toepassingen vooraleer met de machine
te werken. Voor details over het invoeren van een systeemblokkering, zie
pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd..

NOOIT veranderingen aan de veiligheidsinrichtingen op de machine
aanbrengen die de veiligheid van de machine in gevaar kunnen brengen.
Ernstige letsels of de door kunnen het gevolg hiervan zijn.
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NOOIT proberen met de machine te werken indien u niet volledig opgeleid en
bevoegd bent. Geen werken aan de hydraulische of elektrische systemen van
de machine uitvoeren, behalve indien u volledig opgeleid en bevoegd bent, en
over de vereiste kennis van de machine beschikt.

ALTIJD verzekeren dat alle onderhouds en servicewerken met een goed
genivelleerde machine uitgevoerd worden. Altijd verzekeren dat de machine
beveiligd is tegen plotselinge of onverwachte bewegingen of verplaatsingen.

NOOIT onder een nieuw beveiligde of niet ondersteunde machine werken.

ALTIJD passende werktuigen en hefwerktuigen gebruiken wanneer u aan de
machine werkt. Wanneer delen van de machine met een hefinrichting
verwijderd worden, verzekeren dat de hefinrichting in kwestie hiervoor
geschikt is. Hefwerken mogen alleen door hiervoor opgeleide personen
uitgevoerd worden.

NOOIT op de machine klimmen. Passende toegangsladders en platforms
gebruiken om zonder problemen toegang tot delen van de machine te krijgen.
Vallen van de machine brengt ernstige letsels of de dood met zich mee.

ALTIJD verzekeren dat veiligheidsinrichtingen die voor onderhouds of
servicewerken verwijderd werden op correcte wijze terug geïnstalleerd
worden vooraleer de machine weer in bedrijf te zetten.

ALTIJD de banden tot de correcte druk oppompen. De banden niet te sterk
oppompen en de aanbevolen druk niet overschrijden. Tijdens het oppompen
van de banden op een veilige afstand aan een kant van de band staan.

Veiligheid tijdens werken met chemische producten

ALTIJD chemische producten voorzicht behandelen. Directe blootstelling aan
gevaarlijke chemische producten kan ernstige letsels veroorzaken. Potentieel
gevaarlijke chemische producten die gebruikt worden met de Portafill
uitrusting bevatten onder andere smeermiddelen, koelvloeistoffen, verf, en
lijmen. Een veiligheidsinformatieblad verstrekt specifieke gegevens van
chemische producten: gevaren voor letsels en voor de gezondheid,
veiligheidsprocedures, en noodstoptechnieken. Controleer het
veiligheidsinformatieblad alvorens te werken met een gevaarlijk chemisch
product. Op deze wijze zult u precies weten wat de risico's zijn en wat u moet
doen om uw werk veilig uit te voeren. Daarna moeten de procedures en de
aanbevolen uitrusting in acht genomen worden.
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ALTIJD verzekeren dat afvoer tijdens onderhouds of servicewerken op
correcte wijze en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften
verwijderd wordt.

ALTIJD brandstof voorzichtig behandelen: brandstof is zeer ontvlambaar. De
machine niet bijvullen terwijl u rookt of in buurt van open vlammen of
vonken. De motor altijd stilzetten voordat u de brandstof bijvult. Brand
voorkomen door de machine vrij te houden van opgehoopt vet, en afval.
Gemorste brandstof altijd verwijderen.

ALTIJD voorbereid zijn wanneer een brand begint. Een EHBO kit en een
brandblusser binnen handbereik houden. Noodnummers voor artsen,
ziekenwagen, ziekenhuis en brandweer in de buurt van uw telefoon bereid
houden.

ALTIJD verf verwijderen vooraleer te lassen of te verwarmen. Potentieel
giftige rook en stof vermijden. Gevaarlijke rook kan gegenereerd worden
wanneer verf opgewarmd wordt door lassen, solderen of werken met een
fakkel. Alle werken buiten of in een goed verluchte ruimte uitvoeren. Verf en
oplosmiddelen op correcte wijze verwijderen. Verf verwijderen vooraleer te
lassen of te verwarmen: In geval van zand of grintverf, het stof niet
inademen. Een goedgekeurd ademhalingsapparaat gebruiken. Indien u oplos
of afbijtmiddelen gebruikt, het afbijtmiddel met zeep en water verwijderen
vooraleer te lassen. Oplos en afbijtmiddelen of ander ontvlambaar materiaal
uit de buurt verwijderen. De rook gedurende minstens 15 minuten laten
ontsnappen vooraleer te lassen of te verwarmen.
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Veiligheid tijdens het werken met batterijen

PAS OP: Batterijgas kan ontploffen. Vonken en vlammen van batterijen
verwijderd houden. Een zaklantaarn gebruiken om het elektrolytenniveau van
de batterij te controleren.

De lading van de batterij nooit controleren door een metalen voorwerp rond
de posten te plaatsen. Een voltmeter of hydrometer gebruiken. Altijd eerst de
geaarde ( ) batterijklem verwijderen en deze als laatste weer aanbrengen.

PAS OP: Zwavelzuur in batterijelektrolyt is giftig. Het is sterk genoeg om de
huid te verbranden, gaten in kleren te maken, en blindheid te veroorzaken in
geval van contact met de ogen.

Het gevaar vermijden door:

Batterijen in een goed verluchte ruimte te vullen.

Oogbescherming en rubberen handschoenen te dragen.

Te vermijden dat rook ingeademd wordt wanneer elektrolyt
toegevoegd wordt.

Te vermijden om elektrolyt te morsen of te laten vallen.

Een passende opstartprocedure toe te passen.

WAARSCHUWING: Batterijklemmen, en aanverwante accessoires bevatten
koper en koperverbindingen. Na gebruik de handen wassen.

Veiligheid tijdens het werk aan het elektrische systeem

ALTIJD de aardingskabel van de batterij ( ) ontkoppelen vooraleer
aanpassingen aan elektrische systemen of laswerken aan de machine uit te
voeren.
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NOOIT elektrische werken aan de machine uitvoeren, behalve indien u
hiervoor bevoegd en opgeleid bent. Alle werken moeten uitgevoerd worden
in overeenstemming met de van toepassing zijnde elektrische engineering
voorschriften.

Veiligheid tijdens werken aan het hydraulische systeem

ALTIJD voorzichtig zijn wanneer met het hydraulische systeem en onder hoge
druk staande vloeistoffen gewerkt wordt. Ontsnappende onder druk staande
vloeistof kan de huid binnendringen en ernstige Letsels veroorzaken. Het
gevaar vermijden door de druk af te laten vooraleer de hydraulische of andere
leidingen te ontkoppelen. Alle aansluitingen goed vastmaken vooraleer druk
aan te brengen.

NOOIT naar lekken met uw handen zoeken. Een stuk karton gebruiken om
lekken te zoeken. Uw handen en uw lichaam tegen onder hoge druk staande
vloeistoffen beschermen. Bij een ongeval onmiddellijk een arts opzoeken. In
de huid ingespoten vloeistof moet binnen enkele uren chirurgisch verwijderd
om gangreen te vermijden.

ALTIJD vermijden om te verwarmen in de buurt van onder druk staande
vloeistofleidingen. Ontvlambare spray kan gegenereerd worden door
verwarming in de buurt van onder druk staande leidingen, aldus ernstige
brandwonden voor uzelf en omstaanders veroorzakend. Niet verwarmen door
te lassen, te solderen, of door een fakkel in de buurt van onder druk staande
leidingen of andere ontvlambare materialen te gebruiken. Onder druk
staande leidingen kunnen per ongeluk barsten wanneer de verwarming de
zone van de vlam bereikt.
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Veiligheid tijdens het transport

ALTIJD verzekeren dat tijdens het transport van de machine het gebruikte
voertuig geschikt is om het bruto gewicht van de machine te dragen. Wanneer
hiervoor een voertuig gebruikt wordt dat niet geschikt is kunnen ernstige
persoonlijke letsels of dood veroorzaakt worden.

ALTIJD de van toepassing zijnde plaatselijke en nationale voorschriften met
betrekking tot het transport van dergelijke machines naleven. Indien nodig,
verzekeren dat alle vergunningen, licenties en certificaten verkregen worden
van de bevoegde instanties.

ALTIJD verzekeren dat er voldoende vrije ruimte is wanneer u onder bruggen,
tunnels of laaghangende kabels rijdt.

ALTIJD de machine transporteren met de hoofdtransportband en
roosterplaten gevouwen in de transportpositie.

NOOIT de machine laden/lossen met behulp van de radiogestuurde draadloze
stuurkast (optioneel). Gebruikers worden aanbevolen om de standaard
handheld stuurkast te gebruiken met de standaard geleverde contactdoos.
Wanneer de standaard handheld stuurkast met contactdoos niet gebruikt
wordt dan kan de PORTAFILl tijdens laad /loswerken beschadigd worden of
kunnen persoonlijke letsels of de dood veroorzaakt worden.

ALTIJD verzekeren dat alle accessoires van de machine stevig bevestigd zijn
vooraleer de machine te transporteren.

ALTIJD verzekeren dat voor het transport van de versie met wielen van de
Portafill dat de rem , signalisatie en verlichtingsystemen correct werken.
Verzekeren dat de banden in goede staat zijn en dat zij de juiste druk hebben.

NOOIT de machine met aangesloten tweede transportband transporteren. De
arreteerringen altijd voor transport verwijderen. De machine nooit als
transportmiddel voor andere uitrustingen gebruiken.

Veiligheid tijdens het werken met de sporen van de machine

Sommige Portafill machines worden met een onderstel met sporen geleverd.
Deze machines kunnen op de site verplaatst worden met behulp van een
afstandbediening. Er zijn twee verschillende soorten afstandbedieningen
verkrijgbaar, een afstandsbediening met radio en een afstandsbediening met
draad. Deze veiligheidsaanwijzingen zijn voor beide versies van toepassing.
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Een akoestisch alarm en een flitslamp zal andere personen in de buurt van de
machine ervoor waarschuwen dat de machine zich aan het voorbereiden zich
om zich te verplaatsen of zich al verplaatst.

NOOIT proberen de machine te verplaatsen indien deze
waarschuwingsinrichtingen niet correct werken. De
waarschuwingsinrichtingen op de machine nooit buiten werking zetten.

ALTIJD verzekeren dat u een duidelijk zicht hebt in de richting waarin de
machine zich verplaatst voor en tijdens de verplaatsing van de machine.

ALTIJD verzekeren dat de grond waarop de machine zich verplaatst het
gewicht van de machine kan dragen.

NOOIT proberen een machine op een helling te verplaatsen. Hierdoor kan de
machine omkantelen, en ernstige letsels of de dood veroorzaken. De machine
is uitgerust met hydraulische remmen om te vermijden dat zij achteruit rol.
Deze hydraulische remmen worden automatisch geactiveerd wanneer de
tracks uitgeschakeld worden.

NOOIT een niet opgeleide operator de afstandsbediening laten bedienen en
de machine laten bedrijven.

NOOIT proberen om rolstenen of grote voorwerpen met de machine te
verplaatsen.

ALTIJD verzekeren dat de machine een zuiver pad heeft, vrij van brokstukken,
om zich te verplaatsen.

NOOIT de machine duwen of slepen dit kan de rupstandwielkast
beschadigen.

Voorzorgsmaatregelen voor afstandsbediening

NOOIT proberen om de afstandsbediening te gebruiken tijdens
explosiewerkzaamheden.

ALTIJD zorgen dat de afstandsbediening voor en tijdens
explosiewerkzaamheden is uitgeschakeld
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Indeling van de machine en locatie van de noodstopknop

Zorg alvorens de machine te bedienen dat u weet waar de noodstop zich
bevindt zie tekening

LOCATIE VAN NOODSTOP

Wanneer de noodstoptoets ingedrukt wordt zal de machine alle in bedrijf
zijnde componenten, zoals de motor, uitschakelen en zal de transportband
stoppen. Het zal echter enkele momenten duren voordat de trillende stortbak
volledig tot stilstand komt. De noodstoptoetsen kunnen gereset worden door
ze in de richting van de wijzers van de klok te draaien.

Zorg alvorens de machine te bedienen dat u weet waar de noodstop zich
bevindt zie tekening hierboven

Locatie van noodstop

Zwaailicht

Locatie van noodstop
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Veiligheidslabels op de machine

Deze stickers zijn voor uw veiligheid op de machine aangebracht, om gevaren
te benadrukken en te identificeren. De toestand van de stickers moet
regelmatig worden gecontroleerd en alle onleesbare of ontbrekende stickers
moeten worden vervangen, voordat de machine wordt gebruikt.

Elk label heeft een onderdeelnummer en is aangebracht zoals hieronder
getoond. Voor het bestellen van vervangingslabels/ stickers dient u contact
op te nemen met uw plaatselijke dealer. Deze zijn altijd verkrijgbaar in de taal
van het land waarnaar de machine wordt verzonden.
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P.001DH

P.002DH

P.003DH

P.004DH
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P.006DH

P.008DH

P.009DH

P.010DH

P.011DH

P.014DH



19

P.018DH

P.026DH

P.027DH

P.029DH

P.040DH
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P.032DH P.052DH

Kenplaat van de machine

Elke machine is voorzien van een kenplaat, die zich bevindt opzij van het
achterstuk van de hoofdtransporteur. De kenplaat bevat het serienummer /
de fabricagedatum Bij het bestellen van vervangingsonderdelen dient u het
serienummer te vermelden.
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2

Vertrouwd raken met de machine en technische
informatie

Specificaties en identificatie van de machine

Deze sectie van de handleiding helpt u om de diverse bedieningsorganen en
functies van de verschillende delen van de machine te identificeren en helpt u
om de terminologie, die gebruikt wordt in de handleiding en de handleiding
voor reserveonderdelen, te leren kennen.

Lees deze sectie zorgvuldig door.
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Hoofdonderdelen van de machine

Nummer Machinesectie

1 Overkorrel transporteur

2 Zeef

3 Fijne korrel transporteur

4 Middelgrote korrel transporteur

5 Aggregaat

6 Rupsbanden
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7 Toevoerinrichting
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Aangebracht in de motorruimte

Regelkleppen

Bediening middelgroot & toevoerinrichting Bediening zeef, fijne korrel en overkorrel

Middelgrote korrel transporteur
Snelheidsregeling

Snelheidsregeling
overkorrel transporteur

Toevoertransporteur
Snelheidsregeling

Bed panel van
machine

Gashendel van motor

Drukmeters
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Gedetailleerde specificatie / Identificatie van onderdelen

ZEEF

MET BOUTEN 2 DEKS, 2 LAGERS 2400 X 1200 ZEEFBOX
8MM TRILLING.
ZEEFSNELHEID 1235 OMW/MIN,
ZEEFMOTOR 36 CC/OMW ALUM. HUIS, CONISCHE AS

TRANSPORTEURS

Toevoertransporteur
1000MM BREDE EP 500/3 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 3 KOORDLAGEN, 8MM + 2MM AFDEKKING
MOTOR 80CC
REGGIANA TANDWIELKAST
TROMMELSNELHEID 23,5 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 21,5 M/MIN (±
VARIABEL TOERENTAL

Zijtransporteur Middelgrote korrel
750MM BREDE EP 250/2 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 2 KOORDLAGEN, 3MM + 1,5MM AFDEKKING C15
CHEVRON
HYDRAULISCH OPVOUWBAAR MET INTREKBARE VOORSTE TROMMEL VOOR
TRANSPORT
AFVOERHOOGTE 2880MM
MOTOR � 315CC
TROMMELSNELHEID 145 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 96 M/MIN (±)
VARIABEL TOERENTAL

Zijtransporteur Fijne korrel
750MM BREDE EP 250/2 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 2 KOORDLAGEN
HYDRAULISCH OPVOUWBAAR MET INTREKBARE VOORSTE TROMMEL VOOR
TRANSPORT
AFVOERHOOGTE 2880MM
MOTOR � 315CC
TROMMELSNELHEID 145 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 96 M/MIN (±)

Overkorrel transporteur
1000MM BREDE EP 400/3 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 3 KOORDLAGEN, 8MM + 2MM KWALITEIT �X�
AFDEKKING
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HYDRAULISCH OPVOUWBAAR VOOR TRANSPORT
AFVOERHOOGTE 2524MM
MOTOR � 400CC
TROMMELSNELHEID 105 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 73,5 M/MIN (±)
VARIABEL TOERENTAL

VERMOGEN

DEUTZ D20011L04 (VOLDOET AAN NIVEAU III) DIESEL 39,9KW (53PK)
@ 2350 OMW/MIN DRIJFT HYDRAULISCHE TANDEMPOMP AAN

Inhoud dieseltank 100 L (±)
Inhoud hydraulische tank 380 L (±)

ZEEFVERMOGEN
CIRCA 300 400 TON/UUR*
HOPPERINHOUD 4 M3 (±)

NB: Alle snelheden en volumestromen zijn berekende waarden bij optimale
werkomstandigheden en 95% hydraulische pompopbrengst en motorrendement
deze gegevens uitsluitend te gebruiken als richtsnoer. De werkelijke meting kan
variëren.

*Zeefmateriaal aangenomen als zand en grind met 1650kg/ M3. Andere materialen
zullen variëren. De zeefcapaciteit kan ook afhangen van de
materiaalomstandigheden (vochtgehalte) en de zeefmaat (opening).
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Werkafmetingen van de machine (achteraanzicht)
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Werkafmetingen van de machine (zijaanzicht)
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GEWICHT
13.000Kg (±)

*Alle maten op tekeningen zijn bij benadering en in millimeters. Portafill
International behoudt zich het recht voor om de specificatie van de machine
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gedetailleerde maatschetsen kunnen rechtstreeks bij de fabrikant worden
besteld.

Geluidsdrukniveaus

De geluidsmetingen zijn verkregen m.b.v. een type 1 instrument dat voor en
na het gebruik is geijkt. De geluidsmetingen zijn verricht tijdens vrije
veldomstandigheden, bij droog, rustig weer en bij een kleine windkracht. De
zeven waren in normaal bedrijf en de geluidsniveaumeter was opgesteld op
1.5 hoogte op een vlakke, verdichte bodem. De metingen werden verricht op
een afstand van 1m en 5m van elk van de zeven. Het geluidsniveau in de
omgeving was minstens10dB beneden de gemeten geluidsniveaus, terwijl de
machine in bedrijf was, en had geen invloed op de vastgelegde
geluidsniveaus.

Gemeten op 1m en 5m dBL(A) 5min (niet op schaal)
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Conclusie

De gemeten geluidsniveaus zijn de geluidsdruk op elke locatie gedurende een
periode van 5 minuten. De geluidsniveaumeter Cirrus type 1 en de kalibrator
voldoen aan de fabrieksijking en de geluidsniveaumeter is voor en na de
verrichte metingen geijkt. Er waren geen andere significante geluidsbronnen
in de omgeving, zoals werkende laadschoppen of transporteurs, die het
resultaat zouden kunnen beïnvloeden.

Bijlage 1 � Uitleg van geluidstermen

De definities van termen m.b.t. omgevingslawaai staan vermeld in ISO1996
(BS7445), Beschrijving en meting van omgevingslawaai.
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De volgende verklaringen van de voor deze beoordeling gebruikte termen
dienen om de aard en het gebruik van elke term te verduidelijken, waarbij
wordt verwezen naar de verklarende woordenlijst in PPG24.

LA Geluidsdrukniveau met A weging (in decibel, dB)

De gemeten geluidssterkte met een logaritmische basis en systeem
voor weging, dat dient om de manier waarop geluid door de mens wordt
waargenomen te benaderen. Een toename met 10 dB komt ongeveer overeen
met een verdubbeling van de geluidssterkte.

LAeq,T Equivalent continu geluidsdrukniveau met A weging (in decibel, dB),
over een bepaalde tijdsinterval

Het gemiddelde van de energie in verband met het lawaai op een
locatie over een bepaalde tijdsinterval. Indien geen tijdsinterval is gegeven,
wordt het geluidsniveau als continu beschouwd.

Wijst op het geluidsniveau van een bron van activiteit. Typische
beschrijvingen van de bron zijn onder andere "omgevingslawaai", "specifiek
lawaai" en "restlawaai", zoals gedefinieerd in BS4142.

LA10,T Geluidsdrukniveau met A weging (in decibel, dB) verkregen via een
"snelle" tijdweging die gedurende 10% van de gegeven tijdsinterval is
overschreven.

Duidt op de bovengrens van een fluctuerende geluidsbron,
bijvoorbeeld wegverkeer. Voor wegverkeer wordt dit normaliter uitgedrukt
voor een piekuur, of als het rekenkundig gemiddelde van de LA10 waarden per
uur tijdens een dag van 18 uur (06:00 24:00).

LA90,T Geluidsdrukniveau met A weging (in decibel, dB) verkregen via een
"snelle" tijdweging die gedurende 90% van de gegeven tijdsinterval is
overschreven.

In BS4142 gedefinieerd als het achtergrondgeluid op een locatie.

LAmax Het hoogste geluidsdrukniveau met een A weging (in decibel, dB) die
gedurende een meting is waargenomen.

Kan worden verkregen via een "langzame" tijdweging (zoals
opgenomen in PPG24) of "snelle tijdweging (zoals opgenomen in de
Guidelines for Community Noise (richtlijnen tegen geluidsoverlast) van de
WHO en BS8233)



32

SEL Het geluidblootstellingsniveau wordt gedefinieerd als het constante
geluidsniveau met dezelfde hoeveelheid energie in één seconde als de
oorspronkelijke geluidspiek. Dit is een zinvolle methode voor het beschrijven
van geluidspieken.
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3
Toepassingen en functies

De Portafill 5000CT is een hydraulisch bediende onafhankelijke rupsmobiele
zeef, die is ontworpen om bestand te zijn tegen de veeleisende
omstandigheden die zich voordoen in afgravingen en in de bouwsector. De
machine kan een groot aantal productmaten produceren. De zeefbox kan op
verzoek van de klant worden voorzien van diverse zeefcombinaties met
verschillende maten.

Het kantelrooster wordt gevuld met materiaal en gaat rechtstreeks op de
hoofdtransporteur via het tapse stavendek, dat overmaats materiaal afwijst.
De hoofdtransporteur voert het materiaal naar de zeefbox, waar sortering op
maat plaatsvindt.

De gesorteerde producten worden via een voortransporteur en twee
zijtransporteurs opgestapeld.
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Materialen die de machine kan verwerken

De Portafill 5000CT kan worden gebruikt voor het uitzeven van de volgende
materialen:

Zand Klei

Grind IJzeroer

Graniet Teelaarde

Kalksteen Slakken

Zandsteen Puin

Kolen Graan

Neem voor materialen die niet op deze lijst voorkomen contact op met de
geautoriseerde distributeur.

Opmerking:

De prestatie van de Portafill 5000CT kan variëren, afhankelijk van de
materiaalsoort en het vochtgehalte van het materiaal. Het kan noodzakelijk
zijn om voor uw specifieke toepassing contact op te nemen met de
geautoriseerde dealer of rechtstreeks met de fabrikant.
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Gebruikstechnieken

Voor optimale efficiency en productie van de Portafill 5000CT moet rekening
worden gehouden met een aantal factoren:

Efficiënt laden van toevoerinrichting
Snelheid van toevoerinrichting
Maat en soort zeefmateriaal
Zeefsnelheid

Efficiënt laden van toevoerinrichting

Tijdens toevoer van materiaal op de toevoerinrichting van de Portafill 5000CT:
om beschadiging van de toevoerinrichting te voorkomen het materiaal nooit
vanaf een hoge emmerhoogte in de toevoerinrichting laten vallen. Het
materiaal moet op de toevoerinrichting worden "gerold" van een zo klein
mogelijke hoogte.

Snelheid van toevoerinrichting

De snelheid van de toevoerinrichting kan door de operator worden geregeld.
Hoe hoger de snelheid van de toevoerinrichting, hoe meer materiaal wordt
overgebracht naar de zeef. Draai de snelheidsregeling (onder de kap van het
aggregaat) zoals aangegeven op de sticker om de snelheid van de
toevoerinrichting aan te passen.

Zeefgaas selecteren

Selecteren van het juiste zeefmateriaal, de zeefgaasmaat en het type is de
belangrijkste factor voor een efficiënte productie. Kiezen van de juiste
zeefmaat kan de productie met zoveel als 50% verhogen of verlagen.

Als het merendeel van het product van het bovendek glijdt, moet een grotere
opening in het bovendek worden overwogen. Dit geldt vooral voor kleverig
materiaal, zoals klei en vochtige teelaarde. Als de zeef van het bovendek te
groot is voor de maat van het onderdek, ontstaat een soortgelijke situatie op
het tweede dek waar teveel gewenst product niet door de onderste zeef valt.
De gebruikelijke methode voor het kiezen van zeefmaten is de opening in de
onderste zeef te kiezen op basis van de uiteindelijk gewenste maat en daarna
een bovenste zeef te kiezen die het onderdek voldoende beschermt, zonder
dat teveel product wegrolt.
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Als zich tijdens de productie problemen voordoen en een andere
zeefcombinatie noodzakelijk lijkt, aarzel dan niet om contact op te nemen met
uw geautoriseerde distributeur.

Diverse bovendek en onderdek zeefopties zijn beschikbaar voor de 5000CT.

Bovendek opties:

Taps staafzeefdek
Vingerdek
Geperforeerde plaat
Zeefgaas bovendek

Onderdek opties:

Gewoven zeefgaas

Zeefsnelheid

De snelheid van de zeef van de Portafill 5000CT is in de fabriek ingesteld. Als
een verandering van de zeefsnelheid wordt geconstateerd, is dit waarschijnlijk
te wijten aan een hydraulisch of mechanisch defect. Dit moet onmiddellijk
worden gecorrigeerd. Een te hoge snelheid kan structurele moeheid en
schade veroorzaken. Raadpleeg de sectie Onderhoud in de handleiding voor
informatie over controleren van de zeefsnelheid.
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4

Bediening en opstelling

Dit deel van de handleiding geeft belangrijke informatie over het veilig,
correct en efficiënt gebruik van de Portafill 5000CT. Het naleven van deze
instructies zal gevaren verminderen, het doeltreffende bedrijf van de machine
aanzienlijk verhogen en onderbrekingen reduceren.

Deze bedrijfsaanwijzingen moeten altijd tijdens het bedrijf van de Portafill
5000CT gevolgd worden.

Zie het deel over de veiligheid in de handleiding voor belangrijke informatie
over het veilige bedrijf en onderhoud van de machine. Probeert niet om deze
machine te bedienen vooraleer eerst alle veiligheidswaarschuwingen gelezen
en begrepen te hebben.

.
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De motor starten

1. Alle veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen in acht nemen vooraleer
de machine te bedrijven.

2. Vooraleer de machine te starten de Dagelijkse Onderhouds (10 huur)
controle op de machine uitvoeren.

3. Zet de handgashendel (bevindt zich onder de kap van het aggregaat) op
stationair, zoals aangegeven door het teken � �.

4. Om de machine te starten, de ontstekingsknop in de richting van de
wijzers van de klok draaien. Een waarschuwingssirene weerklinkt,
waardoor andere gebruikers in de buurt van de machine weten dat de
machine op het punt staat om opgestart te worden.

5. Wanneer de machine opgestart is, de ontstekingsknop loslaten

Gashendel van

Contactsleutel
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Indeling van de machine � Voorkant / achterkant / zijkant

RECHTS en LINKS wordt bepaald door de richting van de materiaalstroom
door de machine.

De volgende aanwijzingen mbt tot richting worden in deze handleiding
gebruikt

VOREN

ACHTEREN
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De machine van de lader verwijderen

1. Alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht nemen vooraleer
met de machine te werken. Verzekeren dat zowel u als alle andere
personen zich ver van de lader bevinden wanneer u de Portafill 5000CT
verplaatst.

2. De lader voorbereiden om de Portafill 5000CT te verwijderen. Eventuele
haken en klemmen verwijderen die gebruikt worden om de machine
tijdens het transport te arreteren.

3. Start de motor zoals beschreven op pagina 42.

4. Verzekeren dat de machine stationair draait. Zo zal de Portafill 5000CT
zich langzamer en aan veiligere snelheden verplaatsen wanneer de lader
gedemonteerd wordt. Op dagen waar de luchttemperatuur boven 5
graden Celsius ligt, mag de machine gedurende 15 minuten stationair
draaien om te verzekeren dat de hydraulische olie zijn
bedrijfstemperatuur bereikt.

5. Op dagen waar de luchttemperatuur boven 5 graden Celsius ligt, mag de
machine gedurende 5 minuten stationair draaien om te verzekeren dat de
hydraulische olie zijn bedrijfstemperatuur bereikt.
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6. Om de sporen te activeren, de Afstandsbediening gebruiken, de Sporen
toets in de AUX positie plaatsen. Een akoestisch signaal weerklinkt en een
knipperlicht zal andere gebruikers waarschuwen dat de sporen van de
machine geactiveerd zijn en dat de machine zich aan het voorbereiden is
om zich te verplaatsen.

7. Elk spoor kan onafhankelijk van elkaar bediend worden. Om de Portafill
5000CT van de lader in een rechte lijn te verwijderen, moeten zowel de of
LINKER als de RECHTER SPOOR voorwaarts verplaatst worden. Hierdoor
verplaatst de Portafill 5000CT zich voorwaarts.

8. Wanneer de knoppen losgelaten worden keren zijn terug naar de neutrale
positie en stoppen de sporen.

De remote radio gebruiken

Sommige machines zijn met een radio afstandsbediening uitgerust. Deze kan
gebruikt worden om de machine op de site te verplaatsen. Vooraleer de
machine te bedrijven, alle veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen volgen.

No Beschrijving

1 Motor stop / Zender uitgeschakeld

2 Geen functie

3 Linker rups vooruit Pijl Drukknop

4 Rechter rups vooruit Pijl Drukknop

1

3

5

7

4

6

8

2
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5 Linker rups achteruit Pijl Drukknop

6 Rechter rups achteruit Pijl Drukknop

7 Rupsmodus � Aan

8 Rupsmodus � Uit

Bedrijfsaanwijzingen

Dit radiosysteem is een constant transmissietype. Dit betekent dat, wanneer
het systeem geactiveerd is, er altijd een signaal is tussen de handset en de
ontvanger, zelfs wanneer geen toets ingedrukt wordt. De bedieningsknoppen
op de afstandsbediening behoeven geen uitleg. Niettemin dient u deze sectie
van de handleiding te lezen om bekend te raken met elke knop en zijn
specifieke functie.

De machine voor bedrijf voorbereiden

Houd u aan alle waarschuwingen voordat u de machine bedient en zorg dat er
geen gevaren aanwezig zijn

Als voorbereiding om de machine te gebruiken de eenheid zo kort mogelijk bij
het materiaal plaatsen dat u wilt zeven. Zorg dat de machine goed
genivelleerd is en over voldoende draagvermogen beschikt.

De procedure voor het starten van de motor met stationaire snelheid naleven.
Op dagen waar de luchttemperatuur boven 5 graden Celsius ligt, mag de
machine gedurende 15 minuten stationair draaien om te verzekeren dat de
hydraulische olie zijn bedrijfstemperatuur bereikt.

Op dagen waar de luchttemperatuur boven 5 graden Celsius ligt, mag de
machine gedurende 15 minuten stationair draaien om te verzekeren dat de
hydraulische olie zijn bedrijfstemperatuur bereikt.

Instellingen � functie van bedieningshendels

Voordat u probeert om de machine te starten en te bedienen, dient u
vertrouwd te raken met de verschillende hydraulische bedieningshendels en
hun functie. De regelklep is aangebracht aan de voorkant van de machine en
in de motorruimte. Naast elke hendel bevindt zich een sticker die de functie
van de hendel aangeeft. Deze sectie helpt u deze functies te identificeren.

Het is zeer belangrijk dat indien een sticker is beschadigd of verwijderd, deze
onmiddellijk wordt vervangen.
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Snelheid van transporteur voor
middelgrote korrel

Sneller/langzamer

Bevindt zich bij de motorruimte

Snelheid van transporteur voor
overkorrel

Sneller/langzamer

Bevindt zich bij de motorruimte

Snelheid van toevoertransporteur

Sneller/langzamer

Bevindt zich bij de motorruimte

Bevindt zich bij het midden van de
machine aan de linkerkant, onder de zeef

Zijtransporteur voorstuk omhoog/omlaag
en uitschuiven/intrekken

Zijtransporteur � achterstuk
Omhoog/omlaag

Zijtransporteur middenstuk
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting links
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting rechts
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting achter
Opvouwen/uitvouwen
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Bevindt zich bij de achterzijde van de
machine aan de rechterkant

Opstelling � werkstand van toevoerinrichting

1. Houd u aan alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen alvorens de
machine te gebruiken.

2. De bedieningshendels voor opvouwen en uitvouwen van de zijplaten van
de toevoerinrichting bevinden zich bij het midden van de machine aan de
linkerkant, onder de zeef.

Zet de achterplaat in de werkstand
door de hendel in de op de sticker
aangegeven richting te duwen.

Zijtransporteur middenstuk
Opvouwen/uitvouwen

Zijtransporteur � achterstuk
Omhoog/omlaag

Zijtransporteur voorstuk omhoog/omlaag
en uitschuiven/intrekken

Subframe van zeef/toevoerinrichting
Omhoog/omlaag

Overkorrel transporteur
Uitschuiven/intrekken

Zijplaat toevoerinrichting links
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting rechts
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting achter
Opvouwen/uitvouwen
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Zet de rechter plaat in de werkstand
door de hendel in de op de sticker
aangegeven richting te duwen.

Zet de linker plaat in de werkstand
door de hendel in de op de sticker
aangegeven richting te duwen.

Plaats de draagkastsectie in
steunbeugel (A). Breng de borgpen
(B) aan. Doe dit aan beide kanten.

Breng de meegeleverde bouten en
moeren aan zoals getoond in de

afbeelding hiernaast.

B

A
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Zet de transporteurs / de zeef in de werkstand.

1. Houd u aan alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen alvorens de
machine te gebruiken.

2. Beide zijtransporteurs, de overkorrel transporteur, de zeef en de
toevoerinrichting kunnen alle via de hoofdregelkleppen in de werkstand
worden gezet.

3. De regelkleppen zijn aan beide kanten van de machine aangebracht.

Bij het midden van de machine aan de
linkerkant, onder de zeef.

Zijtransporteur voorstuk omhoog/omlaag
en uitschuiven/intrekken

Zijtransporteur � achterstuk
Omhoog/omlaag

Zijtransporteur middenstuk
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting links
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting rechts
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting achter
Opvouwen/uitvouwen
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Bij de achterkant van de machine, aan de
rechterkant

4. De stickers tonen een serie van nummers die stapsgewijs aangeven hoe de
machine vanuit de transportstand in de werkstand moet worden gezet.

5. De nummers op een groen vlak geven stapsgewijs aan hoe de
transporteurs naar de werkstand worden uitgevouwen. De nummers op
een rood vlak geven stapsgewijs aan hoe de transporteurs naar de
transportstand worden opgevouwen.

Zijtransporteur middenstuk
Opvouwen/uitvouwen

Zijtransporteur � achterstuk
Omhoog/omlaag

Zijtransporteur voorstuk omhoog/omlaag
en uitschuiven/intrekken

Subframe van zeef/toevoerinrichting
Omhoog/omlaag

Overkorrel transporteur
Uitschuiven/intrekken
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Nadat de zeef en de
toevoerinrichting omhoog

gezet zijn in de werkstand, zet
u ze vast door de borgpen aan
te brengen zoals getoond.

De overkorrel transporteur
kan iets lager zijn voor het

transport. Draai de
spanschroef aan om de

transporteur op werkhoogte te
brengen.

Maak een aanpassing om de
band strak te trekken nadat de
spanschroef is aangedraaid.

Bedienen van de zeef

1. Alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen naleven vooraleer de
machine te gebruiken.

2. Start de machine door de startprocedure voor de motor uit te voeren.

Spanschroef

Aanpassen van band



52

3. Zet de gashendel op stationair, zoals aangegeven door � �.

4. Op het motorbedieningspaneel zitten twee schakelaars genaamd CIRCUIT 1
en CIRCUIT 2. Circuit 1 bedient de zeef en de fijne korrel transporteur. Circuit
2 bedient de overkorrel , middelgrote korrel en toevoertransporteurs.

5. Draai beide schakelaars rechtsom naar ON (aan). Dit schakelt alle
transporteurs en de zeef in.

6. Zet vervolgens de gashendel op volgas, zoals aangegeven door �+�.

7. U ben nu klaar om te gaan zeven. Raadpleeg de sectie over

8. De snelheid van de toevoer , middelgrote korrel en overkorrel
transporteurs kan worden geregeld via de traploze toerenregelaars.

Snelheid van transporteur voor
middelgrote korrel

Sneller/langzamer

Bevindt zich bij de motorruimte

Snelheid van transporteur voor
middelgrote korrel

Sneller/langzamer

Bevindt zich bij de motorruimte
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Snelheid van toevoertransporteur

Sneller/langzamer

Bevindt zich bij de motorruimte

9. Pas de snelheid van de transporteurs aan door de knop linksom of
rechtsom te draaien, zoals aangegeven op de relevante sticker.

Gebruik van de 2 in 1 overkorrel transporteur

Bepaalde modellen van de 5000CT zijn uitgerust met een overkorrel
transporteur. Deze transporteur kan in of uitschuiven en ofwel overkorrel
verzamelen van het bovenste dek, of (naar keuze) overkorrel verzamelen van
het onderste dek, middelgrote korrel en overkorrel van het bovenste dek.

Intrekken of uitschuiven van de overkorrel transporteur doet u als volgt: stop
de zeef en alle transporteurs en gebruik vervolgens de hendel om de
transporteur uit te schuiven of in te trekken.

De Portafill 5000CT op de site verplaatsen

1. Alle veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen naleven alvorens de
machine te verplaatsen. NOOIT een machine dwars over een helling rijden
hierdoor kan de machine omkantelen.

2. De motor kan op volle toeren draaien tijdens het rijden op locatie.

3. Neem de afstandsbediening en loop weg van de machine totdat de kabel
helemaal is uitgestrekt.
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4. Zorg dat zowel u als alle andere personen zich ver van de machine
bevinden terwijl u de Portafill 5000CT

verplaatst.

5. Om de rupsbanden te activeren met de Afstandsbediening, de Tracks
toets in de AUX positie plaatsen.

6. Een akoestisch alarm en zwaailicht zal andere gebruikers waarschuwen
dat de machine de rupsaandrijving geactiveerd heeft en klaar staat om te
rijden.

7. Als u de afstandsbediening vasthoudt met de noodstopknop naar u toe
bedient de linker knop de linker rups en de rechter knop de rechter rups.

8. De rupsen kunnen onafhankelijk van elkaar bediend worden. Om de
Portafill 5000CT in een rechte lijn te bewegen moeten zowel de LINKER als
de RECHTER rupsbedieningshendels bediend worden. Hierdoor rijdt
Portafill 5000CT vooruit.

9. Om de machine naar links te draaien, ofwel de RECHTER hendel naar
voren of de LINKER hendel naar achteren bewegen.
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10. Om de machine naar rechts te draaien, ofwel de LINKER hendel naar
voren of de RECHTER hendel naar achteren bewegen verplaatsen.
Wanneer de hendels losgelaten worden, keren zijn terug naar de neutrale
positie en komen de rupsen tot stilstand.

11. De "dog lead" connector voor de vastbedrade bediening staat hierboven
afgebeeld.

12. Tijdens het rijden met de machine moet de operator het geheel goed
kunnen overzien. Gebruik zo nodig een assistent.

Instelling � transportstand van de machine

1. Zorg dat alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen nageleefd worden
wanneer de machine voor transport voorbereid wordt. U dient de
informatie in deze sectie volledig te begrijpen voordat u de machine
opvouwt voor het transport, anders kan de machine beschadigd raken.

2. Zorg dat alle materiaal van de zeef, transportbanden en het rooster zijn
verwijderd voordat u gaat opvouwen. Het is zeer belangrijk dat de Portafill
5000CT vrij is van alle rommel voordat u met de machine de openbare
weg op gaat. Neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen, zodat geen
materiaal losraakt en beschadigingen of letsel veroorzaakt.

3. Tevens verzekeren dat alle componenten van de machine zoals
veiligheidsinrichtingen, beschermingsplaten enz. stevig bevestigd zijn.

4. Houd u aan alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen alvorens de
machine te gebruiken.

5. Beide zijtransporteurs, de overkorrel transporteur, de zeef en de
toevoerinrichting kunnen alle via de hoofdregelkleppen in de
transportstand worden gezet.

6. De regelkleppen zijn aan beide kanten van de machine aangebracht.
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Bij het midden van de machine aan de
linkerkant, onder de zeef.

Bij de achterzijde van de machine aan de
rechterkant

7. De stickers tonen een serie van nummers die stapsgewijs aangeven hoe de
machine vanuit de transportstand in de werkstand moet worden gezet.

8. De nummers op een rood vlak geven stapsgewijs aan hoe de transporteurs
naar de transportstand worden opgevouwen.

9. Als deze stappen niet in volgorde plaatsvinden kan de machine zwaar
beschadigd raken.

Zijtransporteur voorstuk omhoog/omlaag
en uitschuiven/intrekken

Zijtransporteur � achterstuk
Omhoog/omlaag

Zijtransporteur middenstuk
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting links
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting rechts
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting achter
Opvouwen/uitvouwen

Zijtransporteur middenstuk
Opvouwen/uitvouwen

Zijtransporteur � achterstuk
Omhoog/omlaag

Zijtransporteur voorstuk omhoog/omlaag
en uitschuiven/intrekken

Subframe van zeef/toevoerinrichting
Omhoog/omlaag

Overkorrel transporteur
Uitschuiven/intrekken
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Intrekken van de overkorrel transporteur

Maak de overkorrel band los
zodat de transporteur kan

zakken.

Draai de spanschroef los zodat
het voorstuk van de

overkorrel transporteur kan
zakken.

Verwijder de borgpen zoals
getoond voordat u de zeef en
de toevoerinrichting laat

zakken.

Bandafstelling

Spanschroef
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Instelling � transportstand van de toevoerinrichting

1. Houd u aan alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen alvorens de
machine te gebruiken.
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2. De bedieningshendels voor opvouwen van de zijplaten van de
toevoerinrichting bevinden zich bij het midden van de machine aan de
linkerkant, onder de zeef.

Verwijder de bouten en moeren zoals
getoond in de afbeelding hiernaast.

Verwijder de borgpen (A) uit de steun
en laat de draagkastsectie loshangen.

Steek de borgpen terug in de
steunbeugel. Doe dit aan beide

kanten.

Zijplaat toevoerinrichting links
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting rechts
Opvouwen/uitvouwen

Zijplaat toevoerinrichting achter
Opvouwen/uitvouwen

A
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Zet de linker plaat in de
transportstand door de hendel in de
op de sticker aangegeven richting te

duwen.

Zet de rechter plaat in de
transportstand door de hendel in de
op de sticker aangegeven richting te

duwen.

Met de zijplaten omlaag gevouwen,
steek de borgpen in de

draagkastsectie om deze in de
transportstand te vergrendelen.

Zet de achterplaat in de
transportstand door de hendel in de
op de sticker aangegeven richting te

duwen.
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