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Eigenaar
 
Plaats van gebruik
 
Bouwtype
 
Fabrieksnummer
 
Bouwjaar
 
Bedrijfsspanning
 
Stuurspanning
 
Frequentie
 
Nummer schakelschema

Tab. 1 

Afb. 1 Voorbeeld typeplaatje 

Pos. Naam  
1 Fabrikant zie boven vermeld

2 Kettingtakel type  „Bouwvormsleutel”, Pagina 18,
 „Keuzetabellen”, Pagina 19

3 Fabrieksnr., kalenderweek,
bouwjaar  

4 Draagvermogen, drijfwerkgroep  „Bouwvormsleutel”, Pagina 18,
 „Keuzetabellen”, Pagina 19

5 Kettingtype, haakweg
 „Beschikbare hijskettingen”, Pagina 85,

 „Bouwvormsleutel”, Pagina 18,
 „Keuzetabellen”, Pagina 19

6 Spanning, frequentie  „Elektrische parameters”, Pagina 21

7 Beschermingsklasse, isolatie‐
klasse

 „Bedrijfsomstandigheden”, Pagina 27,
 „Elektrische parameters”, Pagina 21

8 Omgevingstemperatuur  „Bedrijfsomstandigheden”, Pagina 27

9 Motortype, oliekwaliteit
 „Keuzetabellen”, Pagina 19,

 „Elektrische parameters”, Pagina 21
 „Drijfwerkolie wisselen”, Pagina 111

10 Elektrische parameters  „Elektrische parameters”, Pagina 21
11 Merk voor conformiteit  
12 Adres fabrikant zie boven vermeld

Tab. 2 

In deze brochure wordt het metrieke stelsel gebruikt en de waarden worden met een decimale komma weerge‐
geven.
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1 Algemeen

1.1 Kettingtakel DC

U heeft een Demag kwaliteitsproduct aangeschaft.
Deze kettingtakel is volgens Europese normen en voorschriften gebouwd en voldoet aan de nieuwste stand van
de techniek. Er is voldaan aan de eisen van de EG-machinerichtlijn.

1.2 Brochures DC

Naast deze gebruiksaanwijzing is voor onderdelen/componenten verdere documentatie leverbaar. De betreffende
brochures worden indien nodig meegeleverd of kunnen apart worden opgevraagd - ook bij speciale toepassingen
of wanneer aanvullende opties worden besteld, die afwijken van deze gebruiksaanwijzing.

Documenten 1)

Technische gegevens / catalogi Bestelnr.

 

Montage-instellingen-afmetingen Bestelnr.
    
Demag kettingtakel DC 203 525 44 Adapter kraanhaak 211 240 44
Rijwerk CF5-DC/DCM 202 310 81 Module DC-Run 211 248 44
Rijwerk U11-U34/DC/DCM/DK 202 312 81 Dubbele rem DC 211 217 44
Rijwerk RU/EU56 203 691 44 Dubbele kettingtakel LDC-D 211 162 44
KBK classic (staal, poederdek gecoat) 202 976 44 Zwenkkoppelingrijwerk KDDC/UDDC 211 159 44
KBK Aluline (geëloxeerd) 203 244 44 Elektrobehuizing DC 211 250 44
Klembuffers 203 313 44 Eindschakelaar 211 210 44
Gebruiksaanwijzingen / onderdelen Bestelnr. Rijaandrijving E11-E34 DC (I) 214 810 44
  Rijaandrijving E11-E34 DC (II, schakelschema's) 211 229 44
Kettingtakel DC-Pro / Com 1 - 15 211 273 44 Radiografische bediening DRC-DC 202 340 81

Kettingtakel DC-Pro 1 - 15 (geldig t/m 12/2015) 211 273 44 Radiografische bediening beknopte handleiding DRC-
DC 211 045 44

Kettingtakel DC-Pro 16 - 25 202 337 81 Drijfwerkeindschakelaar DC 211 011 44
Kettingtakel DC-Com (geldig t/m 12/2015) 214 801 44 Kettingwartel Manulift 211 164 44
Kettingtakel DCS-Pro 202 351 81 Korte kat KDC 211 017 44
Kettingtakel DC-ProCC/DC/FC 1 - 15 211 191 44 Kabelbescherming DC 211 227 44
Kettingtakel DC-ProCC/DC/FC 16 - 25 211 163 44 Polu-Box DC 211 249 44
Kettingtakel DC-Wind 21 1010 44 Quadro-kettingtakel LDC-Q 211 261 44
Manulift DSM 211 309 44 Slipkrachtcontrole-apparaat 206 973 44
Parallelgrijper PGS 214 095 44 Veiligheidshaak DC 1 - 25 211 228 44
Kraanboek Bestelnr. Signaalomvormer DC PWM/3ST 211 094 44
  Drukknopschakelaar DSC-EX 214 832 44
Kraanboek DC 214 745 44 Drukknopschakelaar DSE-10C 214 998 44
Attesten 235 309 44 Tandem DC 1 - 25 211 108 44

 

Aftakkingsdrijfwerk VG11-34 EU11-34 211 122 44
Toebehoren ontvlechtingsplaat DC 1 - 15 211 095 44
Toebehoren lange haakweg 211 178 44
Trekontlasting DSC 211 092 44

Tab. 3 

1.3 Symbolen / waarschuwingstermen

Belangrijke veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing worden aangeduid met symbolen en waarschu‐
wingstermen.
De vermelde instructies voor de arbeidsveiligheid moeten in elk geval worden nageleefd. Ga in deze gevallen
zeer voorzichtig te werk om ongevallen, persoonlijk letsel of materiële schade te vermijden.
De plaatselijke voorschriften voor ongevallenpreventie, die gelden voor het toepassingsgebied, en de algemene
veiligheidsvoorschriften moeten eveneens worden nageleefd.
De volgende symbolen en instructies waarschuwen voor mogelijk lichamelijk letsel of materiële schade of bieden
hulp bij het werk.

1) De documentatie kan bij de bevoegde vertegenwoordiger van Demag worden aangevraagd.21
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GEVAAR

Dit symbool duidt op acuut risico, dat leidt tot zwaar of zelfs dodelijk letsel.
– Neem deze aanwijzingen altijd in acht en gedraag u zeer alert en voorzichtig.

WAARSCHUWING

Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die kan leiden tot zwaar of zelfs dodelijk letsel.
– Neem deze aanwijzingen altijd in acht en gedraag u zeer alert en voorzichtig.

VOORZICHTIG

Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die kan leiden tot licht of matig letsel of tot materiële scha‐
de.
– Neem deze aanwijzingen altijd in acht en gedraag u zeer alert en voorzichtig.

Bedrijfsveiligheid van de machine in gevaar!
● Dit symbool duidt op aanwijzingen voor een juiste omgang met de machine.
● Als deze aanwijzingen niet worden nageleefd, kan dit leiden tot storingen of schade.

1.4 Informatie bij de gebruiksaanwijzing

Met deze gebruiksaanwijzing geven wij aan de exploitant en de gebruiker nuttige aanwijzingen voor transport,
plaatsing, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van onze kettingtakels. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit
van de machine.
De personen die met de verschillende werkzaamheden zijn belast, moeten de veiligheidsvoorschriften en de ge‐
bruiksaanwijzing kennen en in acht nemen.
De machine mag alleen worden bediend door personen die volledig en zonder de minste twijfel vertrouwd zijn
met de gebruiksaanwijzing. Dit betreft met name het hoofdstuk „Veiligheid” en de respectievelijke veiligheidsin‐
structies in de paragrafen van deze gebruiksaanwijzing.
Om fouten bij de bediening te vermijden en een storingsvrije werking met onze producten te garanderen, moet de
gebruiksaanwijzing te allen tijde voor het bedieningspersoneel beschikbaar zijn. Deze moet in de onmiddellijke
omgeving worden bewaard.
Demag-kettingtakels worden bedrijfsklaar met een besturingsschakelaar als volledige machine of zonder bedie‐
ningsschakelaar als onvolledige machine geleverd.

Volledige machine

In lijn met de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt de kettingtakel hieronder ook als machine - in de zin van een
volledige machine - aangeduid.

Wij bevestigen met de bijgevoegde EG-conformiteitsverklaring dat een als volledige machine bedrijfsklaar uitgele‐
verde kettingtakel voldoet aan de vereisten van de richtlijn 2006/42/EG.

Onvolledige machine

Deze gebruiksaanwijzing geeft de fabrikant van een installatie met een kettingtakel informatie over:
● de fundamentele technische aanwijzingen,
● enkele typische risico's,
● de montage en het bedrijf van de kettingtakel.

De hier vermelde instructies kunnen worden gebruikt als basis voor de risicobeoordeling en de gebruiksaanwij‐
zing, die door de fabrikant van de installatie met inachtneming van de machinerichtlijn moeten worden opgesteld.
Voor het gebruik van de installatie moet de fabrikant van de installatie als resultaat van de risicobeoordeling even‐
tueel extra gebruiksaanwijzingen geven en de exploitant over de restgevaren informeren.
Voor een kettingtakel in de uitvoering als onvolledige machine, die met extra onderdelen wordt gecombineerd tot
een bedrijfsklare machine, wordt een inbouwverklaring bijgevoegd. De inbouwverklaring heeft betrekking op de8 21
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leveringsomvang van de onvolledige of niet samengebouwde machine. Vóór de inbedrijfstelling moet de exploi‐
tant extra maatregelen doorvoeren om de veiligheidsvereisten voor de machine na te komen.
De montage van een onvolledige of niet-samengebouwde kettingtakel tot een bedrijfsklare machine dient te ge‐
beuren volgens de richtlijnen van de fabrikant. De aanwijzingen voor de montage en het gebruik van de kettingta‐
kel in deze aanwijzing moeten in acht worden genomen.
Voor de dan bedrijfsklaar gemonteerde machine dient een conformiteitscontrole te worden uitgevoerd volgens de
Machinerichtlijn en dient een conformiteitsverklaring te worden opgemaakt. Bij de conformiteitscontrole kunnen de
in de inbouwverklaring voor de kettingtakel vermelde gegevens in aanmerking worden genomen.

1.5 Aansprakelijkheid en garantie

Alle gegevens en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld met inachtneming van de geldende
voorschriften, de stand van de techniek en onze kennis en jarenlange ervaring.

Deze gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden doorgelezen alvorens aan en met de kettingtakel te gaan wer‐
ken, met name vóór de inbedrijfstelling. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door het volgende:
● het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing,
● ondeskundige omgang,
● niet-opgeleid personeel,
● eigenhandige ombouw,
● technische veranderingen.

Slijtagedelen worden niet door de garantie gedekt.
Wij behouden ons technische wijzigingen aan het product voor, om de gebruikseigenschappen te kunnen verbe‐
teren en verder te kunnen ontwikkelen.

1.6 Auteursrecht

Deze gebruiksaanwijzing is uitsluitend bedoeld voor personen die aan of met de kettingtakel werken.
Alle inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, afbeeldingen en andere weergaves zijn auteursrechtelijk en vol‐
gens andere industriële en/of handelsrechten beschermd. Elke vorm van onrechtmatig gebruik is strafbaar.
Het kopiëren, verspreiden, openbaar maken of anderszins gebruiken van (een deel of delen van) deze documen‐
tatie is niet toegestaan, voor zover hiervoor niet uitdrukkelijk toestemming is verleend. Overtredingen zijn straf‐
baar en verplichten tot schadevergoeding. Overige rechten voorbehouden.
Wij behouden ons alle rechten voor op het uitoefenen van industriële-eigendomsrechten.

1.7 Gebruik van reserveonderdelen

Het wordt sterk aanbevolen om uitsluitend de reserveonderdelen en bijbehorende hulpstukken te gebruiken die
door ons zijn goedgekeurd. Alleen zo kunnen wij de veiligheid en de normale levensduur van de installatie waar‐
borgen.
Reserveonderdelen die niet door ons zijn vrijgegeven, kunnen leiden tot onvoorzienbare gevaren, beschadigin‐
gen, storingen of het totaal uitvallen van de kettingtakel.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen kunnen aanspraken op garantie, service, schadevergoe‐
ding en wettelijke aansprakelijkheid tegen de fabrikant of zijn gemachtigden, dealers en vertegenwoordigers ko‐
men te vervallen.

1.8 Definitie van groepen personen

De fabrikant is diegene:

1. die apparaten onder zijn naam produceert en ze voor het eerst in omloop brengt;

2. die apparaten van anderen onder zijn naam doorverkoopt, waarbij de wederverkoper niet als fabrikant kan
worden aangemerkt, voor zover de naam van de fabrikant (onder 1.) op het apparaat verschijnt;

3. die apparaten voor de eerste maal in Duitsland invoert en in omloop brengt; of

4. die apparaten naar een andere lidstaat van de Europese Unie uitvoert en daar rechtstreeks aan een gebrui‐
ker levert.
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Exploitant
Als exploitant (ondernemer, onderneming) geldt de persoon of de onderneming die de machine exploiteert en vol‐
gens de voorschriften gebruikt of door hiervoor geschikte en geschoolde personen laat bedienen.

Bedienend personeel/machinist
Als bedienend personeel of machinevoerder geldt degene die door de exploitant is aangewezen om de machine
te bedienen. De persoon moet overeenkomstig de taken door de exploitant worden getraind.

Geschoold persoon
Als geschoold persoon geldt iemand die is getraind en opgeleid voor de hem opgedragen taken en de mogelijke
gevaren van ondeskundig gebruik kent. De persoon moet worden geïnformeerd over de noodzakelijke veilig‐
heidsvoorzieningen, veiligheidsmaatregelen, desbetreffende bepalingen, voorschriften voor ongevallenpreventie
en bedrijfsverhoudingen en moet zijn geschiktheid kunnen aantonen. De persoon moet overeenkomstig de taken
door de exploitant worden getraind.

Vakkundig personeel (vakman)
Als vakkundig personeel gelden personen die door de exploitant van de machine zijn belast met speciale werk‐
zaamheden zoals installatie, montage, onderhoud en het opheffen van storingen. De persoon moet overeenkom‐
stig de taken door de exploitant worden getraind.

Elektricien
Als elektricien geldt iemand die op grond van zijn vakopleiding kennis en ervaring heeft met elektrische machines
en die met de kennis van de desbetreffende geldende normen en voorschriften de aan hem opgedragen taken
kan beoordelen en mogelijke gevaren kan herkennen en voorkomen. De persoon moet overeenkomstig de taken
door de exploitant worden getraind.

Deskundige
Als deskundige geldt iemand die op basis van zijn opleiding en ervaring voldoende kennis heeft op het gebied
van de machine. Hij kent de desbetreffende overheidsvoorschriften voor veilig werken, voorschriften voor onge‐
vallenpreventie, richtlijnen en algemeen erkende regels der techniek, zodat hij de bedrijfsveilige toestand van ma‐
chines kan beoordelen.

Aangewezen deskundige (in het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland volgens de voorschriften
van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV)
Als aangewezen deskundige geldt een deskundige die van de fabrikant de aanvullende taak heeft gekregen de
resterende levensduur te bepalen en de algehele revisie van machines uit te voeren (S.W.P. = Safe Working Peri‐
ods).

Gemachtigde deskundige (in het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland conform de wet- en regel‐
geving van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV)
Als gemachtigde deskundige voor de keuring van machines geldt, naast de deskundigen van de technische keu‐
ringsdienst, alleen de door de overkoepelende branchevereniging gemachtigde deskundige.

1.9 Kraanboek

Voor het hijswerktuig moet een volledig ingevuld kraanboek ter inzage beschikbaar liggen (in het geldigheidsge‐
bied van de Bondsrepubliek Duitsland volgens de Duitse wettelijke regeling inzake ongevallenverzekering
DGUV). De resultaten van de regelmatige keuringen en inspecties moeten in het kraanboek worden ingevoerd en
door de controleur worden bekrachtigd. Bestelnr. van het kraanboek:  Tab. 3, Pagina 7.

1.10 Klantenservice

Bij vragen, technische informatie of bestellingen van reserveonderdelen enz. staat onze klantenservice graag tot
uw beschikking. Zorg ervoor dat het fabrieks- en/of ordernummer (kraanboek, bedrijfslastplaat op de kraan) be‐
schikbaar is. Door deze gegevens te vermelden, weet u zeker dat u de juiste informatie of de benodigde reser‐
veonderdelen krijgt.
De actuele adressen van de verkoopkantoren alsmede van de maatschappijen en vertegenwoordigingen overal
ter wereld vindt u op onze homepage: www.demagcranes.com.
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2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinformatie

In het hoofdstuk „Veiligheid” vindt u een overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten voor zowel een optima‐
le bescherming van het personeel als voor de veilige en storingsvrije werking van het apparaat.
Op het moment dat de machine in het verkeer wordt gebracht is hij volgens de geldende, erkende regels der
techniek gebouwd en geldt hij als bedrijfsveilig. Als de machine door niet vakkundig opgeleid personeel, ondes‐
kundig of niet volgens bestemming wordt gebruikt, kan dit echter wel risico's opleveren.
Eén van de voorwaarden voor bescherming van het personeel tegen gevaren en vermijden van fouten is dat men
de inhoud van de gebruiksaanwijzing kent, zodat het apparaat op een veilige en storingsvrije manier kan worden
gebruikt.
Zonder toestemming van de fabrikant mogen geen veranderingen, aan- of ombouwen aan de machine worden
uitgevoerd.

2.2 Veiligheidskenmerken op de apparaten

Afb. 2 

Neem de pictogrammen, bordjes en opschriften op de machine in acht
en verwijder ze niet. Vervang beschadigde of onleesbare pictogram‐
men, bordjes of opschriften onmiddellijk.
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2.3 Gebruik volgens bestemming

Het gebruik van de machine voldoet alleen aan het gebruik volgens de bestemming als de plichten van de exploi‐
tant worden nageleefd, die volgen uit deze gebruiksaanwijzing, en de volgende restricties. Ander of verdergaand
gebruik kan leiden tot gevaar voor lijf en leven en/of materiële schade aan de machine en/of de last veroorzaken.

● Kettingtakels zijn uitsluitend bestemd voor het hijsen, neerlaten en bewegen van lasten en kunnen zowel stati‐
onair als verrijdbaar worden ingezet.

● De ophanging/draagconstructie voor de kettingtakel moet berekend zijn op de belastingen door het gebruik
van de kettingtakel. De maximale last is het op de bedrijfslastplaat aangegeven draagvermogen. Deze mag
niet worden overschreden. De hoogst toegelaten draaglast van de kettingtakel omvat zowel de last als het las‐
topnamemiddel.

● De machine mag alleen in een technisch perfecte toestand door geschoold personeel worden opgesteld, inge‐
zet, bediend, onderhouden of gedemonteerd. Het personeel moet voldoen aan de verplichtingen volgens
 „Verplichtingen voor het bedienend personeel”, Pagina 15.

● Tot het voorgeschreven gebruik behoort het naleven van de veiligheidsinstructies en alle andere aanwijzingen
voor montage en demontage, inbedrijfstelling, werking en bediening, onderhoud en het opheffen van storingen,
alsook het naleven van de aanwijzingen betreffende de veiligheidsvoorzieningen van de machine en mogelijke
(rest-)gevaren en ter bescherming tegen gevaren.

● De machine mag alleen worden gebruikt met inachtneming van de geldende technische gegevens,  „Techni‐
sche gegevens”, Pagina 17.

● De machine moet regelmatig, tijdig en deskundig door naar behoren geschoold personeel worden onderhou‐
den en worden gecontroleerd volgens  „Service- en onderhoudsschema”, Pagina 76. Slijtagedelen moeten
op tijd worden vervangen.

● De nationale voorschriften voor veilig werken en gezondheid moeten worden nageleefd.

Geen aansprakelijkheid bij gebruik anders dan volgens bestemming
Aansprakelijkheid van de fabrikant is uitgesloten wanneer het gebruik het toepassingsdoel overschrijdt, dat vol‐
gens deze gebruiksaanwijzing als technisch mogelijk en zonder bezwaar voorkomt. De fabrikant is in het bijzon‐
der niet aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan gebruik anders dan voorgeschreven gebruik of an‐
der ontoelaatbaar gebruik van de machine, zoals bedoeld in de paragraaf „Voorgeschreven gebruik”.

Geen aansprakelijkheid bij constructiewijzigingen
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eigenmachtig doorgevoerde constructiewijzigingen die niet met hem zijn af‐
gestemd. Daartoe behoort ook de foutieve koppeling van de machine met aansluitende of voorafgaande onderde‐
len die niet tot onze leverings- en prestatieomvang behoren, of het inbouwen of het gebruiken van toebehoren,
bedrijfsmiddelen of samenstellen van andere fabrikanten, die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd.
Naargelang de aard en de omvang van de machine moet eventueel vóór de overdracht aan de exploitant een
keuring door een deskundige worden uitgevoerd.

Gebruik van de drukknopschakelaar
De machinaal aangedreven bewegingen hijsen/neerlaten en eventueel katrijden/kraanrijden worden met de over‐
eenkomstige besturingselementen van de drukknopschakelaar gestuurd. De langzame snelheden zijn bestemd
voor het aanslaan, vrijhijsen en neerzetten van de last. Met de langzame snelheden kunnen lasten nauwkeurig
worden gepositioneerd.
Met de snelle snelheden kunnen korte transporttijden worden bereikt. Ze zijn geschikt voor verplaatsen zonder
last, of bij een veilig hangende last, wanneer door het snellere bewegingsverloop geen gevaar kan ontstaan.

Tipschakelingen moeten worden vermeden omdat ze een verhoogde slijtage veroorzaken en slingerbewegingen
van de last op gang brengen.
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2.4 Gevaren die van de machine kunnen uitgaan

Voor de machine is een risicobeoordeling uitgevoerd. De daaruit resulterende constructie en uitvoering voldoen
aan de huidige stand van de techniek. Toch blijven restrisico's bestaan!

GEVAAR

Spanningvoerende onderdelen
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
De elektrische energieën kunnen zeer zware verwondingen veroorzaken. Bij beschadiging van de isolatie of van
afzonderlijke onderdelen bestaat levensgevaar door elektrische stroom.
– Schakel de machine uit vóór onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden en beveilig ze tegen op‐

nieuw inschakelen.
– Schakel bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie de stroomtoevoer uit. Controleer of de te ver‐

vangen onderdelen stroom- en spanningsvrij zijn.
– Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen en stel ze niet buiten werking door veranderingen door te voeren.

WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar
Bij het hijsen of zakken van lasten bestaat het gevaar dat lichaamsdelen bekneld raken.
Let er bij het hijsen en neerlaten van lasten op dat niemand zich binnen de onmiddellijke gevarenzone bevindt.

WAARSCHUWING

Zwevende last! Vallende onderdelen!
Als gehesen lasten naar beneden vallen, bestaat er gevaar voor lijf en leven.
Er mag zich niemand in de gevarenzone bevinden
– Houd een voldoende veilige afstand aan.
– Stap nooit onder een zwevende last.

Bij het gebruik van de machine zijn bepaalde activiteiten en werkzaamheden niet toegestaan, omdat ze gevaar
voor lijf en leven kunnen opleveren en blijvende schade aan de machine kunnen veroorzaken. Houd rekening met
de veiligheidsinstructies in de hoofdstukken:
●  „Montage”, Pagina 32
●  „Eerste inbedrijfstelling”, Pagina 55
●  „Bediening”, Pagina 58
●  „Onderhoud”, Pagina 67
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2.5 Verantwoordelijkheid van de exploitant

De gegevens met betrekking tot veilig werken hebben betrekking op de op het tijdstip van het vervaardigen van
de machine geldende verordeningen van de Europese Unie. De exploitant is verplicht om gedurende de volledige
periode dat hij de machine gebruikt, na te gaan of de genoemde maatregelen m.b.t. veilig werken in overeen‐
stemming zijn met de huidige stand van de voorschriften, en de nieuwe voorschriften in acht te nemen Buiten de
Europese Unie moet niet alleen de wet- en regelgeving voor veilig werken worden nageleefd die van toepassing
is op de plaats waar de machine wordt gebruikt, maar ook de regionale voorschriften en bepalingen.
Naast de aanwijzingen voor veilig werken in deze gebruiksaanwijzing moet rekening worden gehouden met de
voorschriften voor veiligheid, ongevallenpreventie en milieubescherming die algemeen gelden voor de plaats van
gebruik van de machine.
De exploitant en het door hem geautoriseerd personeel zijn verantwoordelijk voor de storingsvrije werking van de
machine, evenals voor het eenduidig vastleggen van de bevoegdheden bij installatie, bediening, onderhoud en
reiniging. De gegevens in de gebruiksaanwijzing moeten volledig en zonder restricties worden nageleefd!

Door bijzondere plaatselijke omstandigheden of bijzondere toepassingen kunnen situaties bestaan of ontstaan die
in deze gebruiksaanwijzing niet worden behandeld. In dergelijke gevallen moeten de voor de veiligheid noodzake‐
lijke maatregelen worden bepaald en toegepast door de exploitant. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om
maatregelen te treffen bij de omgang met gevaarlijke producten of werktuigen, waarbij persoonlijke bescher‐
mingsmiddelen beschikbaar moeten worden gesteld en gedragen. De gebruiksaanwijzing moet - indien vereist -
door de exploitant worden uitgebreid met aanwijzingen betreffende werkorganisatie, arbeidsprocessen, bevoegd
personeel, toezichts- en meldingsplichten enz. Verdere aanwijzingen daartoe  „Veiligheidsinstructies voor de
bediening”, Pagina 58.

De exploitant moet er bovendien voor zorgen dat
● in een gebruiksaanwijzing alle verdere werk- en veiligheidsinstructies worden vastgelegd die resulteren uit de

gevarenbeoordeling betreffende de werkplekken op de machine.
● het personeel dat met de machine werkt, wordt voorzien van een EHBO-uitrusting, aangepast aan de behoef‐

ten. het personeel moet opgeleid zijn in het gebruik van de EHBO-uitrusting.
● de gebruiksaanwijzing altijd wordt bewaard in de onmiddellijke omgeving van de machine en te allen tijde toe‐

gankelijk is voor het installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel.
● het personeel overeenkomstig de werkzaamheden wordt opgeleid.
● de machine alleen in een technisch perfecte en bedrijfsveilige toestand wordt gebruikt.
● de veiligheidsvoorzieningen altijd vrij bereikbaar worden gehouden en regelmatig worden gecontroleerd.
● de nationale voorschriften voor het gebruik van kranen en hijswerktuigen worden nageleefd.
● de regelmatig voorgeschreven controles op tijd worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

De exploitant dient procedures en richtlijnen voor storingen op te stellen, de gebruikers te instrueren en deze in‐
structies goed zichtbaar op een geschikte plaats aan te brengen.

De exploitant is verplicht ervoor te zorgen dat
● in het rechtsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland de wet- en regelgeving van de Duitse wettelijke onge‐

vallenverzekering DGUV wordt toegepast.
● de nationale voorschriften voor bedrijfsveiligheid en gezondheid worden nageleefd.

Uittreksel uit de lijst van voorschriften van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV).
Oud nr. Nieuw nr. Titel
BGV D6 DGUV Vorschrift 52 Kranen
BGV D8 DGUV Vorschrift 54 Lieren, hijs- en sleepinstallaties

BGG/GUV-G 905 DGUV Grundsatz 309-001 Controle van kranen
Tab. 4 
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2.6 Verplichtingen voor het bedienend personeel

Alleen geautoriseerd en opgeleid technisch personeel mag met de installatie werken. Het personeel moet instruc‐
ties hebben gekregen over gevaren die zich kunnen voordoen en over de functies van de installatie.
Iedere persoon, die opdracht heeft werkzaamheden aan de installatie door te voeren of met de machine te wer‐
ken, moet de handleiding vóór het begin van de werkzaamheden aan de installatie gelezen en begrepen hebben.
Personen onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, mogen niet aan
of met de installatie werken.
Bij de keuze van het personeel dienen de op de plaats van gebruik van de installatie geldende leeftijds- en be‐
roepsspecifieke voorschriften in acht te worden genomen.
Het personeel is verplicht veranderingen die zich aan de installatie voordoen en die de veiligheid beïnvloeden,
onmiddellijk aan de exploitant te melden.

De exploitant mag ten behoeve van het zelfstandig bedienen (machinist) of onderhoud (vakman/vakman/
vakvrouw) van de installatie uitsluitend personen opdracht geven, die
● ouder zijn dan 18 jaar,
● lichamelijk en geestelijk geschikt zijn.
● opgeleid zijn in het besturen of onderhouden van de installatie en hun geschiktheid hiertoe tegenover de ex‐

ploitant hebben bewezen.

2.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij werkzaamheden aan en met de installatie zijn na een risicobeoordeling door de exploitant de volgende be‐
schermingsmiddelen aan te bevelen:
● beschermende werkkleding, nauwsluitende werkkleding (geringe scheurvastheid, geen wijde mouwen, geen

ringen of andere sieraden enz.)
● veiligheidsschoenen als bescherming tegen naar beneden vallende onderdelen en het uitglijden op een niet-

slipbestendige ondergrond
● veiligheidshelm voor alle personen in de gevarenzone
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2.8 Noodstopinrichting

43713744_xml.eps

DSC DSC-5 DSE-10C DSM-C DRC-DC

Afb. 3 Positie van de noodstop (1)

Om letsel of materiële schade te vermijden is de machine met een noodstopinrichting (1) uitgerust. Deze bevindt
zich op de drukknopschakelaar. Regelmatig moet worden gecontroleerd of de noodstopinrichting goed werkt.

2.9 Regelmatige controles

De exploitant van de machine kan door de nationale wetgeving voor veilig werken en door regionale voorschriften
en bepalingen verplicht worden om regelmatig controles uit te voeren. In de Bondsrepubliek Duitsland wordt dit
bijv. geregeld door de wet- en regelgeving van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV. Deze legt de
volgende verplichtingen op:
● controleren van de machine uit te voeren vóór de inbedrijfstelling
● regelmatige controles van de machine
● het verstreken deel van de theoretische gebruiksduur bepalen
● het bijhouden van een kraanboek

De exploitant is verplicht te allen tijde na te gaan of de machine in overeenstemming is met de actuele stand van
de voorschriften, en nieuwe voorschriften in acht te nemen.
Indien op de plaats van gebruik geen vergelijkbare plaatselijke keuringsvoorschriften of vereisten voor het gebruik
van de machine gelden, raden wij aan de bovenvermelde voorschriften na te leven.
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3 Technische gegevens

3.1 Constructieoverzicht

Afb. 4 Voorbeeld: opengewerkte tekening DC-Pro

Pos. Naam Pos. Naam Pos. Naam
1 Elektrokap 11 Kettinggeleiding 21 Verstelmechanisme voor bedieningskabel
2 Besturing 12 Kettingwiel 22 Uitschakelbuffer voor werkeindschakelaar
3 bedrijfsurenteller 13 Schalmenketting 23 Haaktuig met bedrijfslastplaat
4 Inspectievenster 14 Slipkoppeling 24 Motoras
5 Impulswiel voor toerentalbewaking 15 Schotelveerpakket 25 Wikkelingsmanchet
6 Magneetrem 16 Instelmoer slipkoppeling 26 Stator

7 Remschijf met voeringen 17 Tandwielkast tweetraps DC 1 - 5
Tandwielkast drietraps DC 10 en DC 15 27 Rotor

8 Remveren 18 Ophangbeugel 28 Ventilator
9 Remmagneet 19 Ophangpen 29 Ventilatorkap
10 Drijfwerkbehuizing 20 Servicekap 30 Bevestigingspunten

Tab. 5 
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3.2 Bouwvormsleutel

E K L D DC-Pro - D 10 - 1000 X X X H5 V6/1,5 2/4 - 2000 380 - 415 / 50 24/6 200 220 - 480
                 Spanningsbereik / spanning

Rijaandrijving [V]
Max. flensbreedte van het rijwerk [mm]

Rijsnelheid [m/min]
Frequentie [Hz]

Spanningsbereik kettingtakel [V]
Afstand lasthaken dubbele kettingtakel / bigbag-kat

Aflooppositie lasthaken dubbele kettingtakel
 Hijssnelheid [m/min]
V 2-traps = grofhijs / fijnhijs
VS traploos = VS bij nominale last tot VSmax in het deellastbereik

Haakweg [m]
Inschering 1/1, 2/1 LDC-D 2x1/1; 2x2/1

KLDC-D 2/2-2; 4/2-2
Totaal draagvermogen [kg]

Bouwtype 2)

D Dubbele kettingtakel (2 kettingaflopen)
Q Quadro-kettingtakel (4 kettingaflopen)

Productserie DC-Pro Productserie DC-Pro
DC-Pro Kettingtakel 2-traps (Demag Chainhoist) DC-ProCC Kettingtakel 2-traps voor conventionele contactorbe‐

sturingDCM-Pro Manulift 2-traps
DCS-Pro Kettingtakel traploos DC-ProDC Kettingtakel 2-traps voor directe aansturing
DCMS-Pro Manulift traploos DC-ProFC Kettingtakel traploos voor aansturing via een exter‐

ne frequentie-omvormerDCRS-Pro Wipschakelaar traploos
  Productserie DC-Com
  DC-Com Kettingtakel 2-traps

D Draaibaar-rijwerk voor bochten
L  Lange kat

K   Korte kat
U   Onderflenskat
  11 Rijwerkgrootte draagvermogen [kg • 100]
  22  
  34  
  56  

R    Handverrijdbaar rijwerk
E    Rijaandrijving
C F  5 Click-Fit (handverrijdbaar rijwerk)

Tab. 6 

Niet alle eigenschappen van de bouwvormsleutel kunnen met elkaar worden gecombineerd.

2) De namen van de bouwtypen DC 10 en DC 20 zijn sinds 04/2006 gewijzigd in DC 10 1/1 en DC 10 2/1.18 21
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3.3 Keuzetabellen

3.3.1 DC-Pro

Draag‐
vermo‐

gen

Bouwtype
kettingtakel

3)

Inschering Drijfwerkgroep Kettingmaat Hijssnelheid Standaard-
haakweg 4)

Motortype 5) Max. gewicht
bij haakweg

DIN EN 14492  bij 50 Hz bij 60 Hz H 4 m 5 m 8 m
[kg] DC-Pro  FEM / ISO [mm] [m/min] [m/min] [m]  [kg] [kg] [kg]

80

1

1/1

4m / M7

4,2x12,2
8,0/2,0 9,6/2,4

5 en 8

ZNK 71 A 8/2 6)

-

22 24
2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 71 B 8/2

5 5,3x15,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 80 B 8/2 28 30

100

1
4,2x12,2

8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 A 8/2 6)
22 24

2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 71 B 8/2

5 5,3x15,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 80 B 8/2 28 30

125

1
4,2x12,2

8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 A 8/2 6)
22 24

2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 71 B 8/2

5 5,3x15,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 80 B 8/2 28 30

160

2 4,2x12,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 B 8/2 22 24

5 5,3x15,2
16,0/4,0 19,2/4,8

ZNK 80 B 8/2 28 30
24,0/6,0 7) 28,8/7,2

200

2 3m / M6 4,2x12,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 B 8/2 22 24
5

4m / M7
5,3x15,2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 80 B 8/2 28 30

10 7,4x21,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 A 8/2 48 52

250

2 2m+ 8) / M5+ 4,2x12,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 B 8/2 22 24

5

4m / M7

5,3x15,2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 80 B 8/2 28 30

10 7,4x21,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 A 8/2 48 52

315

5 5,3x15,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 80 B 8/2 28 30

10 7,4x21,2
12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 A 8/2 48 52

24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 B 8/2 56 60

400

5 3m / M6 5,3x15,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 80 B 8/2 28 30

10
4m / M7

7,4x21,2
12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 A 8/2 48 52

3m / M6 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 B 8/2 56 60

500

5 2m+ 8) / M5+ 5,3x15,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 80 B 8/2 28 30

10

4m / M7

7,4x21,2

12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 A 8/2 48 52

2m+ 8) / M5+ 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 B 8/2 56 60

630 4m / M7
6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 100 A 8/2 48 52

12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 B 8/2 56 60

800 3m / M6
6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 100 A 8/2 48 52

12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 B 8/2 56 60

1000

2m+ 8) / M5+ 6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 100 A 8/2 48 52

2m+ 8) 9) / M5+ 12,0/3,0 14,4/3,6

ZNK 100 B 8/2

56 60

15 4m 10) / M7 8,7x24,2 8,0/2,0 9,6/2,4 4 71 72 77

1250
10

2/1 4m / M7
7,4x21,2

6,0/1,5 7,2/1,8
5 en 8 -

65 73

1/1
1Am 11) / M4 8,0/2,0 9,6/2,4 56 60

15 3m 10) / M6 8,7x24,2 8,0/2,0 9,6/2,4 4 71 72 77

1600
10 2/1 3m / M6 7,4x21,2 6,0/1,5 7,2/1,8 5 en 8 - 65 73

15 1/1 2m+ 8) 12) / M5+ 8,7x24,2 8,0/2,0 9,6/2,4 4 71 72 77

2000
10

2/1

2m+ 8) 9) / M5+ 7,4x21,2 6,0/1,5 7,2/1,8 5 en 8 - 65 73

15 4m 13) / M7 8,7x24,2

4,0/1,0 4,8/1,2

4 83 86 96

2500
10 1Am 11) / M4 7,4x21,2 5 en 8 - 65 73

15
3m / M6

8,7x24,2 4 83 86 96
3200 2m+ 8) 9) / M5+

Tab. 7 

3) De namen van de bouwtypen DC 10 en DC 20 zijn sinds 04/2006 gewijzigd in DC 10 1/1 en DC 10 2/1.
4) Grotere haakweg op aanvraag.
5) Motorparameters  „Elektrische parameters”, Pagina 21.21
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3.3.2 DC-Com

Draagver‐
mogen

Bouwtype
kettingta‐

kel 14)

Inschering Drijfwerkgroep 15) Kettingmaat Hijssnelheid Standaard-
haakweg 16)

Motortype 17) Max. gewicht
bij haakweg

DIN EN 14492  bij 50 Hz bij 60 Hz H 4 m 5 m 8 m
[kg] DC-Com  FEM / ISO [mm] [m/min] [m/min] [m]  [kg] [kg] [kg]
80

1

1/1

4m / M7

4,2x12,2

8,0/2,0 9,6/2,4

4, 5 und 8

ZNK 71 A 8/2 18)

21 22 24

100
3m / M6125

160
2 6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 71 B 8/2200

2m / M5
250
315

5
3m / M6

5,3x15,2 4,5/1,1 5,4/1,3 ZNK 80 A 8/2 27 28 30400
2m / M5

500
630

10

3m / M6

7,4x21,2 4,0/1,0 4,8/1,2

ZNK 100 A 8/2 47 48 52800
2m / M5

1000
1250

2/1
3m / M6

ZNK 100 B 8/2 63 65 731600
2m / M5

2000
Tab. 8 

6) ZNK 71 A 8/2 bij 380-415 V / 50 Hz alleen bij de eerste levering; als reserveonderdelen worden de motoren vervangen door de motor ZNK 71 B
8/2.
7) Alleen met de werkeindschakelaar Hijsen; werkeindschakelaar Zakken op aanvraag (de onderste eindpositie mag niet tijdens bedrijf worden
bereikt).
8) 2m+ komt overeen met 1900 vollasturen gebruiksduur.
9) Kettingaandrijving FEM 1Am volgens EN 818-7
10) Kettingaandrijving FEM 2m volgens EN 818-7
11) Kettingaandrijving FEM 1Cm volgens EN 818-7
12) Kettingaandrijving FEM 1Bm volgens EN 818-7
13) Kettingaandrijving FEM 3m volgens EN 818-7
14) De naam van het bouwtype DC 10 en DC 20 is sinds 04/2006 gewijzigd in DC 10 1/1 en DC 10 2/1.
15) Vanaf 01/2014 worden de vervangingen voor de drijfwerken voor DC-Com tot 12/2013 geleverd in een hogere FEM-classificatie.
16) Grotere haakweg op aanvraag.
17) Motorparameters  „Elektrische parameters”, Pagina 21.
18) ZNK 71 A 8/2 bij 380-415 V / 50 Hz alleen bij de eerste levering; als reserveonderdelen worden de motoren vervangen door de motor ZNK 71
B 8/2.20 21
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3.4 Elektrische parameters

3.4.1 DC-Pro

3.4.1.1 Motorparameters hijsmotor

Spanning 19)

Frequentie
(Conformiteit)

Bouwtype Motortype Aantal
polen

PN ID nN Insch/h Min. / max. stromen en aanloopstroom
IN min. IN max. Imax. 20) IA/IN max. cos φN

[kW] [%] [rpm]  [A] [A] [A]   

3 ~ 220-240 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,75 2,10 2,10 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 2,10 2,80 2,80 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,09 20 675 240 1,80 2,10 2,35 1,45 0,56
2 0,36 40 2825 120 2,40 2,80 3,20 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,18 20 665 240 2,45 2,80 2,95 1,45 0,51
2 0,73 40 2745 120 3,80 4,20 4,70 3,00 0,77

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,27 20 690 240 2,95 3,30 3,80 1,80 0,54
2 1,09 40 2745 120 5,40 5,40 6,10 3,60 0,81

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2 -

3 ~ 380-415 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1

ZNK 71 A 8/2
21)

8 0,05 20 700 240 0,95 1,1 1,1 1,2 0,66
2 0,18 40 2840 120 1,2 1,4 1,4 2,6 0,57

ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,00 1,20 1,20 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 1,20 1,60 1,60 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,09 20 675 240 1,00 1,20 1,35 1,45 0,56
2 0,36 40 2825 120 1,40 1,60 1,85 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,18 20 665 240 1,40 1,60 1,70 1,45 0,51
2 0,73 40 2745 120 2,20 2,40 2,70 3,00 0,77

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,27 20 690 240 1,70 1,90 2,20 1,80 0,54
2 1,09 40 2745 120 3,10 3,10 3,50 3,60 0,81

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,54 20 675 240 3,00 3,40 3,90 1,85 0,58
2 2,18 40 2790 120 5,50 6,20 6,40 4,15 0,77

3 ~ 500-525 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 0,75 0,95 0,95 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 0,90 1,25 1,25 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,09 20 675 240 0,80 0,95 1,10 1,45 0,56
2 0,36 40 2825 120 1,10 1,25 1,45 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,18 20 665 240 1,20 1,30 1,35 1,45 0,51
2 0,73 40 2745 120 1,80 1,90 2,15 3,00 0,77

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,27 20 690 240 1,35 1,50 1,75 1,80 0,54
2 1,09 40 2745 120 2,40 2,50 2,80 3,60 0,81

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,54 20 675 240 2,50 2,70 3,10 1,85 0,58
2 2,18 40 2790 120 4,60 4,90 5,10 4,15 0,77

3 ~ 220-240 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 2,1 2,5 2,5 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 2,5 3,35 3,35 2,75 0,45

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 2,10 2,50 2,80 1,45 0,55
2 0,44 40 3425 120 2,90 3,30 3,85 2,75 0,62

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 2,90 3,30 3,50 1,45 0,50
2 0,87 40 3345 120 4,60 5,00 5,60 3,00 0,76

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 3,55 3,90 4,60 1,80 0,53
2 1,31 40 3345 120 6,50 6,40 7,30 3,60 0,80

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2 -

19) Een kortdurende spanningstolerantie van ± 10 % resp. een kortdurende frequentietolerantie van ± 2 % is mogelijk. De motoren zijn uitgevoerd
volgens isolatieklasse F.
20) Imax = max. nominale stroom bij neerlaten.
21) ZNK 71 A 8/2 bij 380-415 V / 50 Hz alleen bij de eerste levering; als reserveonderdelen worden de motoren vervangen door de motor ZNK 71
B 8/2.21
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Spanning 19)

Frequentie
(Conformiteit)

Bouwtype Motortype Aantal
polen

PN ID nN Insch/h Min. / max. stromen en aanloopstroom
IN min. IN max. Imax. 20) IA/IN max. cos φN

[kW] [%] [rpm]  [A] [A] [A]   

3 ~ 380-400 V
 

60 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,35 1,60 1,60 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,70 2,00 2,00 2,75 0,45

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 1,50 1,60 1,80 1,45 0,55
2 0,44 40 3425 120 1,80 2,00 2,30 2,75 0,62

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 1,80 1,95 2,00 1,45 0,50
2 0,87 40 3345 120 2,70 2,90 3,20 3,00 0,76

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 2,40 2,70 2,90 1,80 0,53
2 1,31 40 3345 120 3,80 4,00 4,60 3,60 0,80

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,65 20 825 240 3,90 4,30 4,90 1,85 0,57
2 2,61 40 3390 120 7,20 7,70 8,00 4,15 0,76

3 ~ 440-480 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,05 1,25 1,25 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,25 1,65 1,65 2,75 0,45

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 1,05 1,25 1,40 1,45 0,55
2 0,44 40 3425 120 1,45 1,65 1,95 2,75 0,62

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 1,50 1,70 1,80 1,45 0,50
2 0,87 40 3345 120 2,30 2,50 2,80 3,00 0,76

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 1,80 1,95 2,30 1,80 0,53
2 1,31 40 3345 120 3,25 3,20 3,70 3,60 0,80

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,65 20 825 240 3,10 3,50 4,00 1,85 0,57
2 2,61 40 3390 120 5,70 6,40 6,60 4,15 0,76

3 ~ 575 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 0,85 0,85 1,45 0,48
2 0,22 40 3525 120 0,90 0,9 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 0,90 1,00 1,45 0,65
2 0,44 40 3425 120 1,00 1,15 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 1,10 1,35 1,45 0,54
2 0,87 40 3345 120 1,75 2,10 3,00 0,88

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 1,35 1,55 2,10 0,58
2 1,31 40 3345 120 2,40 2,70 3,80 0,87

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,65 20 825 240 2,40 2,70 1,85 0,62
2 2,61 40 3390 120 4,40 4,50 4,15 0,83

Tab. 9 

19) Een kortdurende spanningstolerantie van ± 10 % resp. een kortdurende frequentietolerantie van ± 2 % is mogelijk. De motoren zijn uitgevoerd
volgens isolatieklasse F.
20) Imax = max. nominale stroom bij neerlaten.22 21
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3.4.1.2 Netzekering (traag) en voedingskabels

VOORZICHTIG

Om veiligheidsredenen wordt aangeraden om 3-polige automatische zekeringen / contactverbrekers (volgens
DIN EN 60898-1, uitschakelkarakteristiek B of C) te gebruiken in plaats van aparte zekeringen. Bij een kortslui‐
ting worden dan alle polen van de energietoevoer verbroken.

Bouwtype
DC-Pro

Spanning 220-240 V 380-415 V 500-525 V 220-240 V 380-400 V 440-480 V 575 V
Frequentie 50 Hz 60 Hz

Motortype [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m]
1 / 2 ZNK 71 … 6

1,5
89

6
1,5

100
6

1,5
100

6
1,5

76
6 1,5

100
6

1,5
100

6
1,5

1005 ZNK 80 B 8/2
10

31
94 10

26 75

10
ZNK 100 A 8/2 34 29 78
ZNK 100 B 8/2

-
10 38 10 61

-
16 2,5 45 10 43 78

15 ZNK 100 B 8/2 16 46 10 73 16 1,5 36 16 52 10 90
[A] = stroomsterkte van de netzekering; [mm2] = doorsnede van voedingskabel; [m] = max. kabellengte
Voor de berekening van de kabellengten is uitgegaan van 5 % spanningsval Δ U, aanloopstroom I A en een lusimpedantie van 200 mΩ.

Tab. 10 

3.4.2 DC-Com

3.4.2.1 Motorparameters hijsmotor

Spanning 22)

Frequentie
(Conformiteit)

Bouwtype Motortype Aantal
polen

PN ID nN Insch/h Min. / max. stromen en aanloopstroom
IN min. IN max. Imax. 23) IA/IN max. cos φN

[kW] [%] [rpm]  [A] [A] [A]   

3 ~ 220-240 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,75 2,10 2,10 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 2,10 2,80 2,80 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,07 20 695 240 1,80 2,10 2,35 1,45 0,52
2 0,27 40 2880 120 2,30 2,80 3,20 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,10 20 720 240 1,90 1,90 2,15 2,50 0,46
2 0,41 40 2910 120 3,60 4,70 5,50 4,70 0,49

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,18 20 705 240 2,80 3,10 3,65 1,90 0,48
2 0,73 40 2850 120 3,50 4,00 4,50 4,85 0,65

ZNK 100 B 8/2 -

3 ~ 380-415 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Com 1

ZNK 71 A 8/2
24)

8 0,05 20 700 240 0,95 1,1 1,1 1,2 0,66
2 0,18 40 2840 120 1,2 1,4 1,4 2,6 0,57

ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,00 1,20 1,20 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 1,20 1,60 1,60 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,07 20 695 240 1,00 1,20 1,35 1,45 0,52
2 0,27 40 2880 120 1,30 1,60 1,85 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,10 20 720 240 1,10 1,10 1,25 2,50 0,46
2 0,41 40 2910 120 2,10 2,70 3,20 4,70 0,49

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,18 20 705 240 1,60 1,80 2,10 1,90 0,48
2 0,73 40 2850 120 2,00 2,30 2,60 4,85 0,65

ZNK 100 B 8/2
8 0,36 20 705 240 2,80 3,20 3,70 1,95 0,48
2 1,45 40 2880 120 3,50 5,00 5,20 5,15 0,59

22) Een kortdurende spanningstolerantie van ± 10 % resp. een kortdurende frequentietolerantie van ± 2 % is mogelijk. De motoren zijn uitgevoerd
volgens isolatieklasse F.
23) Imax = max. nominale stroom bij neerlaten.
24) ZNK 71 A 8/2 bij 380-415 V / 50 Hz alleen bij de eerste levering; als reserveonderdelen worden de motoren vervangen door de motor ZNK 71
B 8/2.21
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Spanning 22)

Frequentie
(Conformiteit)

Bouwtype Motortype Aantal
polen

PN ID nN Insch/h Min. / max. stromen en aanloopstroom
IN min. IN max. Imax. 23) IA/IN max. cos φN

[kW] [%] [rpm]  [A] [A] [A]   

3 ~ 500-525 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 0,75 0,95 0,95 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 0,90 1,25 1,25 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,07 20 695 240 0,80 0,95 1,10 1,45 0,52
2 0,27 40 2880 120 1,10 1,25 1,45 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,10 20 720 240 0,90 0,90 1,00 2,50 0,46
2 0,41 40 2910 120 1,70 2,15 2,55 4,70 0,49

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,18 20 705 240 1,30 1,40 1,70 1,90 0,48
2 0,73 40 2850 120 1,70 1,80 2,00 4,85 0,65

ZNK 100 B 8/2
8 0,36 20 705 240 2,40 2,50 2,90 1,95 0,48
2 1,45 40 2880 120 3,40 4,00 4,20 5,15 0,59

3 ~ 220-240 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 2,1 2,5 2,5 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 2,5 3,35 3,35 2,75 0,45

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 2,10 2,50 2,80 1,45 0,51
2 0,33 40 3480 120 2,70 3,30 3,85 2,75 0,54

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 2,30 2,30 2,60 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 4,40 5,60 6,60 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 3,35 3,75 4,40 1,90 0,47
2 0,87 40 3450 120 4,20 4,80 5,40 4,85 0,67

ZNK 100 B 8/2 -

3 ~ 380-400 V
 

60 Hz
 

(CE)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,35 1,60 1,60 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,70 2,00 2,00 2,75 0,45

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 1,40 1,60 1,70 1,45 0,51
2 0,33 40 3480 120 1,80 2,00 2,20 2,75 0,54

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 1,55 1,55 1,75 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 3,00 3,50 4,10 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 2,30 2,50 2,80 1,90 0,47
2 0,87 40 3450 120 2,70 2,90 3,30 4,85 0,64

ZNK 100 B 8/2
8 0,44 20 855 240 3,20 3,30 3,80 1,95 0,47
2 1,74 40 3480 120 4,50 5,30 5,50 5,15 0,58

3 ~ 440-480 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,05 1,25 1,25 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,25 1,65 1,65 2,75 0,45

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 1,05 1,25 1,40 1,45 0,51
2 0,33 40 3480 120 1,35 1,70 1,95 2,75 0,54

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 1,15 1,15 1,30 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 2,20 2,80 3,30 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 1,65 1,85 2,20 1,90 0,47
2 0,87 40 3450 120 2,10 2,40 2,70 4,85 0,64

ZNK 100 B 8/2
8 0,44 20 855 240 2,90 3,20 3,80 1,95 0,47
2 1,74 40 3480 120 3,60 5,20 5,40 5,15 0,58

3 ~ 575 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 0,85 0,85 1,45 0,48
2 0,22 40 3525 120 0,90 0,9 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 0,80 0,90 1,65 0,60
2 0,33 40 3480 120 1,00 1,15 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 0,95 1,10 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 1,80 2,10 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 1,30 1,50 2,20 0,46
2 0,87 40 3450 120 1,60 1,80 5,70 0,73

ZNK 100 B 8/2
8 0,44 20 855 240 2,20 2,50 1,95 0,52
2 1,74 40 3480 120 2,80 2,90 5,15 0,70

Tab. 11 

22) Een kortdurende spanningstolerantie van ± 10 % resp. een kortdurende frequentietolerantie van ± 2 % is mogelijk. De motoren zijn uitgevoerd
volgens isolatieklasse F.
23) Imax = max. nominale stroom bij neerlaten.24 21
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3.4.2.2 Netzekering (traag) en voedingskabels

VOORZICHTIG

Om veiligheidsredenen wordt aangeraden om 3-polige automatische zekeringen / contactverbrekers (volgens
DIN EN 60898-1, uitschakelkarakteristiek B of C) te gebruiken in plaats van aparte zekeringen. Bij een kortslui‐
ting worden dan alle polen van de energietoevoer verbroken.

Bouwtype
DC-Com

Spanning 220-240 V 380-415 V 500-525 V 220-240 V 380-400 V 440-480 V 575 V
Frequentie 50 Hz 60 Hz

Motortype [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m]
1 / 2 ZNK 71 … 6

1,5
89

6
1,5

100 6
1,5

100
6

1,5
76

6 1,5
100

6
1,5

100
6 1,5

1005 ZNK 80 A 8/2
10

67
10

56

10
ZNK 100 A 8/2 34 29 80
ZNK 100 B 8/2 - 10 38 10 61 - 16 2,5 26 10 43 59

[A] = stroomsterkte van de netzekering; [mm2] = doorsnede van voedingskabel; [m] = max. kabellengte
Voor de berekening van de kabellengten is uitgegaan van 5 % spanningsval Δ U, aanloopstroom I A en een lusimpedantie van 200 mΩ.

Tab. 12 

3.5 Afmetingen

Zie „Technische gegevens Demag Kettingtakel DC-Pro 1 - 25”  Tab. 3, Pagina 7 voor meer informatie, gege‐
vens en afmetingen.

3.6 Geluidsemissie / geluidsniveau

Het geluidsniveau volgens DIN 45635 (LpAF) bedraagt op een afstand van 1 m van de kettingtakel:

Type  DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC 15
Hijssnelheid tot [m/min] 8 16 12 12 8
Geluidsniveau [dB (A)] 65+2 65+2 69+2 69+2 69+2

Tab. 13 

De aangegeven emissiewaarden zijn onder max. last bepaald. Er is bij de voorgaande gegevens geen rekening
gehouden met de invloed van de volgende constructieomstandigheden:
● geluidsoverdracht via staalconstructies,
● geluidsreflecties van wanden enz.

21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9

25



3.7 Transport, verpakking, leveringsomvang, opslag

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Vallende onderdelen
Bij het transport of bij het laden en lossen bestaat gevaar op verwonding door vallende onderdelen.
– Stap niet onder de zwevende last. Houd een voldoende veilige afstand aan.
– Scherm het werkterrein voldoende ruim af.

WAARSCHUWING

Transportschade
De kettingtakel kan door ondeskundig transport worden beschadigd of vernield.
Bevestig hijs- en transportmiddelen alleen op de daarvoor gemarkeerde plaatsen.

Transportinspectie
● Controleer de levering bij ontvangst onmiddellijk op volledigheid en transportschade.
● Neem bij uiterlijk zichtbare transportschade de levering niet aan, of alleen onder voorbehoud. Noteer de om‐

vang van de schade op de transportdocumenten/het afleveringsbewijs van de transporteur. Dien een klacht in.
● Dien ook onmiddellijk een claim in na het constateren van niet direct zichtbare gebreken, aangezien aanspraak

op schadevergoeding alleen mogelijk is binnen de geldende periode voor het indienen van claims.

Verpakking
De Demag kettingtakel, het toebehoren en het rijwerk worden in een kartonnen verpakking verzonden.
Wanneer er geen afspraken werden gemaakt voor terugname van de verpakking, dienen de materialen op soort
en afmetingen te worden gesorteerd en te worden afgevoerd voor hergebruik of recycling.

Goed voor het milieu:
● Voer verpakkingsmateriaal altijd milieuvriendelijk en volgens de geldende plaatselijke voorschriften voor af‐

valverwerking af.
● Schakel eventueel een recyclingbedrijf in.

Leveringsomvang
De werkelijke leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, wanneer gebruik wordt gemaakt van extra bestelop‐
ties, of op basis van de nieuwste technische wijzigingen, onder bepaalde omstandigheden afwijken van de hier
beschreven informatie en aanwijzingen, en van de afbeeldingen. Neem bij vragen contact op met de fabrikant.

Opslag
Houd het apparaat en de toebehoren gesloten tot het moment van installatie en volg bij eventuele opslag de vol‐
gende voorwaarden op:

● Niet in de openlucht opslaan.
● Droog en stofvrij opslaan, relatieve luchtvochtigheid: max. 60 %.
● Niet blootstellen aan bijtende stoffen.
● Tegen direct zonlicht beschermen.
● Mechanische trillingen vermijden.
● Opslagtemperatuur: -25 tot +70 °C.
● Grote temperatuurschommelingen vermijden (condensvorming).
● Alle blanke machineonderdelen inoliën (roestbescherming).
● Regelmatig de algemene toestand van alle delen van de verpakking controleren. Indien nodig de conservering

opfrissen of vernieuwen.
● Bij opslag in een vochtige ruimte: de installatieonderdelen afgesloten verpakken en tegen corrosie beschermen

(droogmiddel).
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3.8 Materialen

Voeringen
Wij gebruiken uitsluitend asbestvrije slipkoppeling- en remvoeringen

Behuizing
De behuizing van de kettingtakel is vervaardigd van gewichtsbesparend, zeer robuust spuitgiet-aluminium. De
ventilatorkap op de motor, de servicekap en de beweegbare kettingvanger zijn gemaakt van bijzonder slagvaste
kunststof.

Oppervlaktebescherming en kleuren
De kettingtakel wordt standaard voorzien van een corrosiebescherming (poederspuitwerk/lakwerk) en wordt in de
volgende kleuren geleverd:

Kleuren DC-Pro DC-Com
Kettingtakel RAL 5009 azuurblauw RAL 5009 azuurblauw
Haaktuig RAL 1007 narcisgeel blank spuitgiet-aluminium
Lasthaak en ophangbeugel RAL 9005 diepzwart RAL 9005 diepzwart
Rijwerk RAL 5009 azuurblauw RAL 5009 azuurblauw

Tab. 14 

De kettingtakel DC-Pro en het rijwerk kunnen ook in andere kleuren worden geleverd.

3.9 Bedrijfsomstandigheden

VOORZICHTIG

Bedrijfsveiligheid in gevaar
De veilige werking is alleen mogelijk bij de opgegeven bedrijfsomstandigheden. Neem contact op met de fabri‐
kant bij afwijkende bedrijfsomstandigheden  „Klantenservice”, Pagina 10.

De kettingtakel en het rijwerk kunnen worden ingezet bij:

Omgevingstemperatuur Luchtvochtigheid Hoogte Beschermings‐
klasse

Elektromagnetische compatibiliteit

-20 °C tot +45 °C max. 80 % relatieve lucht‐
vochtigheid

tot 1000 m boven de zee‐
spiegel IP55 Immuniteit: industriële omgevingen

Emissie: handels- en licht-industriële omgevingen
Tab. 15 

Wij adviseren u om in de open lucht toegepaste Demag-kettingtakels te voorzien van een overkapping of de ket‐
tingtakel, het rijwerk en de rijaandrijving, wanneer ze niet worden gebruikt, onder een afdak te rijden.

Afwijkingen van de bedrijfsomstandigheden kunnen in afzonderlijke gevallen met de fabrikant worden overeenge‐
komen.

Deze bedrijfsomstandigheden kunnen zich bijv. bij volgende toepassingen voordoen:
● verzinkerij of galvanisch bedrijf,
● hygiënezones,
● gebruik bij lage of hoge temperaturen.

Na overleg kunnen geschikte, geoptimaliseerde uitrustingen en belangrijke aanwijzingen voor een veilig gebruik
met minder slijtage voor deze toepassingen worden geleverd.

Gereduceerde inschakelduur bij hogere omgevingstemperatuur

Als de kettingtakel DC wordt gebruikt bij omgevingstemperaturen die afwijken van  Tab. 15, Pagina 27, dan
moet de inschakelduur worden verkort:

Omgevingstemperatuur -20 °C tot +45 °C >+45 °C tot +50 °C >+50 °C tot +55 °C >+55 °C tot +60 °C
Bouwreeks kettingtakel Inschakelduur [%]
DC-Pro, DC-Com 20 / 40 15 / 35 15 / 25 10 / 20

Tab. 16 
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4 Technische beschrijving

4.1 Aandrijving en rem

Als hijsmotor dient een robuuste draaistroom-asynchroonmotor met poolomschakeling. De rem is aan de kant van
de last geplaatst, zodat ook na een eventueel in werking treden van de slipkoppeling de last veilig wordt afgeremd
of tegengehouden. De rem wordt elektrisch gelost. Drukveren zorgen voor het zelfstandig in werking treden van
de rem bij het uitschakelen van de motorstroom of het uitvallen van de energietoevoer. Bij het in werking stellen
van de slipkoppeling en bij fouttoestanden wordt de motor automatisch uitgeschakeld en treedt gelijktijdig de rem
in werking. Ook wordt de motor bij de DC-Pro in de bovenste en onderste eindpositie van de hijsweg automatisch
uitgeschakeld.
De hijsaandrijving vertraagt eerst door uit de hoge snelheid (2-polige wikkeling) om te schakelen naar de fijnhijs‐
snelheid (8-polige wikkeling). Het mechanisch remmen volgt wanneer de fijnhijssnelheid ongeveer is bereikt.
Bij het activeren van de noodstop volgt onmiddellijk een mechanische remming, onafhankelijk van de hijssnel‐
heid.
Door het elektrisch of generatorisch remmen van de motor wordt de slijtage van de mechanische rem sterk ver‐
minderd. De rem voor de kettingtakel DC 1 - 5 is max. 10 jaar onderhoudsvrij, de rem voor de kettingtakels DC 10
en DC 15 max. 5 jaar.

4.2 Drijfwerk en slipkoppeling

Afb. 5 Krachtstroom

A Aandrijven B Remmen
1 Slipkoppeling 4 Toerentalregistratie
2 Motor 5 Rem
3 Kettingaandrijving 6 Tandwielkast

Tab. 17 

Tussen de motoras en de ingangas van het drijfwerk bevindt zich de
slipkoppeling. Deze neemt, samen met de eindaanslagen op de ketting,
de functie van de noodeindstopvoorziening voor de hoogste en laagste
haakpositie over en beschermt de Demag kettingtakel tegen overbelas‐
ting. De extra elektrische werkeindschakelaar (DC-Pro 1 - 15 en DC-
Com 10 inschering 2/1 standaard, DC-Com 1 - 10 inschering 1/1 optio‐
neel) in de hoogste en laagste haakpositie voorkomen dat de slipkop‐
peling tijdens het bedrijf als noodeindstopvoorziening wordt aangere‐
den. De slipkoppeling voldoet bovendien aan de eis van de EG-machi‐
nerichtlijn voor een belastingcontrole vanaf 1000 kg draagvermogen.
De aan de kant van de last geplaatste rem verhindert het zakken van
de last in rusttoestand. De bewaking van de slipkoppeling en het auto‐
matisch uitschakelen van de aandrijving bij slip verhoogt de levensduur
en beschermt de slipkoppeling tegen overbelasting en ongeoorloofd ge‐
bruik.

Het drijfwerk en de slipkoppeling zijn tot 10 jaar onderhoudsvrij.

4.3 Kettingaandrijving

De speciale ketting van Demag is vervaardigd van hoogvast verouderingsbestendig materiaal met grote opper‐
vlaktehardheid, galvanisch verzinkt met additionele oppervlakteveredeling. Deze ketting is met betrekking tot haar
maattoleranties exact afgestemd op de kettingaandrijving. We raden daarom met klem aan om de speciale ketting
van Demag te gebruiken, zodat een veilige werking wordt gegarandeerd. De maximumlevensduur van de ketting
kan alleen worden bereikt wanneer de voorgeschreven regelmatige smeringen deskundig worden uitgevoerd. In
geval van een kettingwissel moet steeds de volledige kettingaandrijving worden vervangen. Hiervoor staat een
eenvoudig te vervangen kettingset ter beschikking.
De kettingset biedt de volgende voordelen:

● de optimale gebruiksduur van de ketting is gewaarborgd;
● geen twijfels wat betreft het beslissen al dan niet de afzonderlijke componenten van de kettingaandrijving te

vervangen;
● besparing op servicekosten door vervanging in slechts één montagestap; drijfwerk of motor hoeven hiervoor

niet worden gedemonteerd.
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4.4 Elektrische uitrusting

4.4.1 Besturing

De kettingtakel is uitgerust met een 24V-contactorbesturing. De contactorbesturing wordt door elektronica met
programmagestuurde functies aangevuld. Deze elektronica registreert de besturingsopdrachten die de bediener
met de bedieningsschakelaar activeert. Toegestane besturingsopdrachten genereren schakelopdrachten voor de
contactor voor het sturen van de hijsmotor. De elektronica controleert het door de bediener bepaalde besturings‐
verloop aan de hand van de toerentalfeedbackmelding van de aandrijfas, de werkeindschakelaarcontacten en
eventueel de temperatuurcontacten van de motor. Bij afwijkingen wordt automatisch een veilige toestand van de
kettingtakel gezocht en worden waarschuwingen of foutmeldingen gegenereerd. Het imperatieve noodstopcontact
van de bedieningsschakelaar opent onmiddellijk de stroomkring voor de voeding van de contactor, zodat de mo‐
tor stroomloos wordt geschakeld en de rem in werking treedt.

Standaard zijn met de besturing de volgende beveiligingselementen verbonden:
● Werkeindschakelaars voor hijsen en zakken (DC-Pro 1 - 15 en DC-Com 10 inschering 2/1 standaard, DC-Com

1 - 10 inschering 1/1 optioneel)
● Stekkerverbindingen voor drukknopschakelaar, netaansluiting, motoraansluiting, rem, werkeindschakelaars
● Aansluiting voor de rijwerkbesturing E11 - E34
● 7-segment-display voor bedrijfsuren, bedrijfsstatus en foutmeldingen
● Infrarood interface voor draadloze overdracht van servicegegevens;
● Vervangbare contactor op sokkel
● Getrapte signaaloverdracht met 24 V Tri-State-signalen bij geschakelde DC-kettingtakels (halve-golfanalyse)

Voor de handmatige besturing worden de Demag-bedieningsschakelaars via stekers aangesloten. Bij de Demag
kettingtakel DC zonder elektrisch rijwerk de voor deze toepassing geoptimaliseerde compacte DSC gebruikt, met
elektrische rijwerken al naargelang de configuratie van de DSC-5 / DSC-7 of van de DSE-10C.

Meer informatie over de integratie van de DC-kettingtakel in bestaande installaties met contactorbesturing vindt
u in de brochure „Elektrisch toebehoren DC”  Tab. 3, Pagina 7. Voor het aansturen van poolomschakelbare
draaistroommotoren (met of zonder rem) voor kat- of kraanrijwerken is de Polu-Box met geïntegreerde contac‐
torbesturing noodzakelijk, zie document „Elektrische toebehoren Polu-Box”  Tab. 3, Pagina 7.

4.4.2 7-segment-display voor bedrijfsstatus en foutmeldingen

Afb. 6 

De 7-segment-display segmenten bevindt zich op de stuurprintplaat onder de elektrokap en kan worden afgele‐
zen door het inspectievenster aan de onderkant van de kettingtakel (pijl, onderzijde elektrokap).
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Het volgende kan worden afgelezen:
● Softwareversie  Afb. 7, Pagina 30,
● Bedrijfsuren  Afb. 8, Pagina 30,
● Bedrijfstoestanden  „Bedrijfstoestanden / algemene meldingen”, Pagina 120,
● Waarschuwingen  „Waarschuwingen”, Pagina 121,
● Foutmeldingen  „Foutmeldingen”, Pagina 122.

4.4.3 Weergave van softwareversie, bedrijfsuren, aantal cycli

Weergave van de softwareversie

Afb. 7 Voorbeeld: Softwareversie 1.01

De weergave verschijnt telkens na het inschakelen van de spanning of na een noodstop (vanaf softwareversie
1.01).

Weergave van de bedrijfsuren

Afb. 8 Voorbeeld: 123 bedrijfsuren

De weergave verschijnt na 3 s zonder hijsbeweging.
Als de stuurprintplaat vervangen moet worden, wordt geadviseerd om, voor zover technisch mogelijk, het aantal
bedrijfsuren af te lezen en in het kraanboek te registreren. Wanneer de besturingsprintplaat wordt vervangen,
wordt de bedrijfsurenteller gereset op de waarde „nul”.

Weergave van het aantal K1-contactorcycli

Afb. 9 Voorbeeld: C 15 komt overeen met 15 x 100.000 = 1,5 miljoen K1-schakelcycli

De weergave verschijnt afwisselend met de bedrijfsuren (niet bij de DCS-Pro).

Voor preventief onderhoud, zie  „Levensduur van de contactor”, Pagina 70.
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4.5 Centrale serviceruimte

Afb. 10 

Alle belangrijke servicewerkzaamheden kunnen op een centrale plaats, de serviceruimte, worden uitgevoerd. On‐
der de slagvaste kunststofkap zijn de relevante stekkers voor stroomvoeding, drukknopschakelaar en rijaandrij‐
ving geplaatst. Eveneens wordt vanuit deze locatie de ketting gesmeerd.
Bovendien wordt het niet-benodigde deel van de bedieningskabel onder deze kap opgeborgen.
Tegelijk biedt de kunststofkap mechanische bescherming voor de samenstellen die zich eronder bevinden. Op de
buitenzijde van de servicekap zijn pictogrammen aangebracht, die de functies aangeven. De servicekap van de
DC-Pro 15 is gemaakt van plaatstaal en is niet voorzien van pictogrammen.

4.6 Hoogte-instelling bedieningsschakelaar/bedieningskabel

De bedieningskabel wordt beschermd door een flexibele, buigzame trekontlastingsslang. Door middel van een re‐
gelmechanisme kan de ophanghoogte ervan op elk moment individueel aan de omstandigheden op de werkplek
worden aangepast. Het verlengen van de kabeladers of het verkorten van de trekontlastingsslang is hiervoor niet
nodig. Het stuk van de bedieningskabel dat niet nodig is, wordt onder de servicekap opgeslagen. De trekontlas‐
tingsslang wordt door een zelfstandig vergrendelend klemmechanisme in de gekozen ophanghoogte gefixeerd.
Door het losmaken van de blokkering kan een andere ophanghoogte van de drukknopschakelaar worden inge‐
steld.
De trekontlastingsslang voor de bedieningskabel is een slijtvaste slang van gewoven materiaal met een brandwe‐
rende impregnering.
In het handgreepbereik (0,8 m) van de trekontlastingsslang is de bedieningskabel versterkt met vulmateriaal van
elastisch rubber.

4.7 Drukknopschakelaar

Voor de kabelgebonden handmatige besturing van de kettingtakel moet de drukknopschakelaar DSC (hijsen/
neerlaten) worden gebruikt. De drukknopschakelaar DSC-5 (2-assig) en DSC-7 (3-assig) en de DSE-10C (2– tot
3–assig) zijn ook nog leverbaar. De drukknopschakelaars hebben dezelfde steekverbinding voor de bedienings‐
kabel. De verbinding tussen de bedieningskabel en de drukknopschakelaar is een bajonetstekker.
De behuizingen zijn vervaardigd uit hoogwaardige thermoplastische kunststof met hoge stoot- en slagvastheid en
zijn bestand tegen motorbrandstoffen, zeewater, oliën, vetten en logen; beschermingsklasse IP65. Geconcen‐
treerde, mineraalhoudende zuren (zout- of zwavelzuur enz.) kunnen de schakelbehuizingen echter na verloop
van tijd aantasten. Om dat te verhinderen, moeten deze tijdig worden vervangen.
De knopkappen zijn gemaakt van een elastomeer en kunnen bij bedrijfsomstandigheden met agressieve stoffen
(contact met bijtende stoffen of bepaalde chemicaliën) voortijdig verslijten. Beschadigde knopkappen moeten tij‐
dig worden vervangen.
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5 Montage

5.1 Algemeen

Met deze gebruiksaanwijzing heeft de exploitant de mogelijkheid de kettingtakel DC zelf te monteren of opnieuw
te monteren of te vervangen. Voordat wordt begonnen met de montage stelt de exploitant een coördinator aan
met beslissingsbevoegdheid.

Ondanks de gedetailleerde informatie zijn fouten bij het zelf monteren niet uit te sluiten. Daarom raden wij aan
deze werkzaamheden te laten uitvoeren door ons geschoold vakpersoneel of door ons geautoriseerde perso‐
nen.

De installatie van de Demag kettingtakels komt in alle punten overeen met de aktueel geldende DIN VDE- en on‐
gevallenpreventievoorschriften.
Let erop dat bij ondeskundige ingrepen deze conformiteit vervalt.

GEVAAR

Spanningvoerende onderdelen
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
De energievoorziening moet kunnen worden uitgeschakeld via een voorziening voor het onderbreken van de
energievoorziening (bijv. netaansluiting of stroomonderbreker met hangslot).

De voeding van de kettingtakels komt uit een draaistroomnet. Spanning en frequentie van het draaistroomnet
moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de kettingtakel.

5.2 Veiligheidsinstructies voor de montage

GEVAAR

Ondeskundige montage
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Ondeskundige installatie kan ernstig letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Deze werkzaamheden
mogen daarom alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd, geschoold personeel dat vertrouwd is met de
werkwijze van de machine en alle veiligheidsvoorschriften in acht neemt.
– Zorg voor aanvang van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid.
– Beveilig de werk- en gevarenzone.
– Als voor de montage gebruik wordt gemaakt van een werksteiger, gebruik dan alleen daarvoor voorziene

systemen voor personenverplaatsing, waarop veilig kan worden gestaan en zonder gevaar kan worden ge‐
werkt.

– Voor de montage mogen alleen geschikte, gekeurde en gekalibreerde gereedschappen en hulpmiddelen
worden ingezet.

– Draag de vereiste beschermingsmiddelen!
– Wees voorzichtig bij open componenten met scherpe randen! Risico op letsel!
– Let op orde en netheid van de werkplek. Leg niet-benodigde machine- of aanbouwdelen en werktuigen zo

neer, dat er geen risico is dat zij vallen.
– Monteer de onderdelen vakkundig. Neem het voorgeschreven aanhaalmoment voor de bouten in acht. On‐

deskundig bevestigde onderdelen kunnen vallen en tot ernstige verwondingen leiden.
– Laswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen met een speciale kwalificatie; de ver‐

eisten voor laswerkzaamheden volgens EN-DIN moeten worden nageleefd. Bij laswerkzaamheden moeten
de lastang en aarding steeds op hetzelfde onderdeel worden aangebracht, om ernstige schade aan het
hijswerktuig te voorkomen.

– Neem de klantspecifieke voorschriften in acht.
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GEVAAR

Spanningvoerende onderdelen
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd technisch personeel ( „Definitie
van groepen personen”, Pagina 9) worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Schakel vóór begin van de werkzaamheden de stroomtoevoer uit. Borg de netschakelaar of stroomonderbreker
met een hangslot tegen onbevoegd of onbedoeld opnieuw inschakelen.

Mechanische veiligheid
Alle schroefverbindingen moeten vast worden aangetrokken.
Zelfborgende moeren mogen niet worden vervangen door andere typen moeren. Zelfborgende moeren moeten
worden vervangen nadat ze vijf keer zijn vast- en losgeschroefd. Het draaimoment van een zelfborgende moer
mag niet lager zijn dan het vastgelegde losdraaimoment volgens EN ISO 2320.
Alleen met het juiste aanhaalmoment is er voldoende beveiliging tegen loskomen.
Schroefverbindingen mogen niet worden gesmeerd, omdat anders de voorspankrachten te hoog worden.
Boutverbindingen moeten worden gecontroleerd op veilig vastzitten.
Er wordt ervan uitgegaan dat alle montagewerkzaamheden conform de gebruiksaanwijzing zijn uitgevoerd en dat
de hijsketting gesmeerd is. Het werken met defecte of beschadigde kettingen leidt tot een verhoogd ongevallenri‐
sico voor personen en tot schade aan de kettingtakel en is derhalve verboden.
Iedere wijziging die de veiligheid aantast, moet aan de eerste verantwoordelijke worden gemeld. Defecten mogen
alleen door vakkundig personeel worden verholpen.
Er moet worden gewaarborgd dat alle ophangingen vrij toegankelijk zijn voor controles en inspectiewerkzaamhe‐
den, of dat vrije toegang mogelijk kan worden gemaakt.
De bedieningsinrichting (bijv. drukknopschakelaar) moet zodanig worden gemarkeerd dat het niet mogelijk is om
de bewegingsrichtingen te verwisselen. Het pijltjessymbool op de besturingselementen moet overeenkomen met
de bewegingsrichting.

Elektrische veiligheid
Bij het gebruik van Demag-kettingtakels is in principe de gebruiksaanwijzing van de kettingtakel bindend.
Deze gebruiksaanwijzing bevat alleen standaardschakelschema's. Naargelang de uitvoering van de kettingtakel
geldt eventueel een orderspecifiek schakelschema.

Aardingskabel
De aardingskabel moet bij geïsoleerde leidingen en kabels over de gehele lengte groen-geel gemarkeerd zijn.
De aardingskabel mag niet aan bevestigingsschroeven worden aangesloten.
Verbindingen en aansluitingen van aardingskabels moeten worden beveiligd tegen het vanzelf loskomen (bijv.
met getande veerringen volgens DIN 6798). De aansluitingen moeten afzonderlijk demontabel zijn.
Aardingskabels mogen geen stroom geleiden.
Het aantal aansluitpunten voor aardingskabels moet gelijk zijn aan het aantal elektrische in- en uitgangen.
De aardingskabelverbinding moet op geleiding worden gecontroleerd.

Netschakelaar
Voor de hoofdstroomtoevoer van de machine is steeds een netschakelaar vereist. Met de netschakelaar schakelt
u van uw kettingtakel DC op alle polen los van het net.
Let er daarbij op dat de netschakelaar op een makkelijk toegankelijke plaats in het bereik van uw machine is aan‐
gebracht en als dusdanig is gemerkt.

Stroomonderbreker
Wanneer twee of meer hijswerktuigen door een hoofdstroomtoevoer worden gevoed, moet elk hijswerktuig van
een eigen stroomonderbreker worden voorzien. Daardoor kunt u na uitschakelen van de stroomonderbreker on‐
derhoud aan een afzonderlijk hijswerktuig uitvoeren, onafhankelijk van het overige bedrijfsproces.

Stroomtoevoer
De eigenschappen van de stroomtoevoer/voedingskabel is afhankelijk van het motortype, zie paragraaf „Motorpa‐
rameters hijsmotor”.
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5.3 Aanhaalmomenten kettingtakel

  Aanhaalmomenten [Nm]
Bouwtype  DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Inschering  1/1 1/1 2/1 1/1 2/1
Motor  9,5 25,0
Ventilatorkap  4,0
Deksel drijfwerk  5,5 -
Drijfwerkbehuizing 2-delig  - 25
Schroefdop drijfwerk  - 15
Ontluchtingsnippel drijfwerk  - 15
Rem  5,5
Werkeindschakelaar  1,5 3,0
Besturingsset  3,0
Elektrokap  9,5
Servicekap  5,5 7,5 25
Aanslagstuk  4,0 4,3
Vastpunthelften  - 10,5 - 25
Ontvlechtingsplaat  5,0 5,5 9,5 15

Haaktuig
DC-Pro 6,8 11,5 25,0 - 27,5 -
DC-Com 6,8 9,5 25,0 - -

Onderblok met externe uitschakelveren - 55,0 - 55,0
Blokkering van de bedieningskabel 11,0

Tab. 18 

VOORZICHTIG

Losse verbindingen
Losse verbindingen kunnen leiden tot gevaar voor lijf en leven en houden gevaar in voor schade aan de machi‐
ne.
Voor Demag-kettingtakels worden hoofdzakelijk moeren van massief metaal met klemgedeelte (zelfborgende
moeren) gebruikt.
– Ze mogen niet worden vervangen door normale moeren.
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5.4 Montageverloop

1. Haal alles uit de verpakking en voer het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk af  „Transport, verpakking,
leveringsomvang, opslag”, Pagina 26.

2. Controleer op volledigheid  „Transport, verpakking, leveringsomvang, opslag”, Pagina 26.

3. Sluit indien nodig de drukknopschakelaar aan  „Drukknopschakelaar aansluiten”, Pagina 36.

4. Welke ophangbeugel is geschikt voor de ophanging?  „Kettingtakel ophangen”, Pagina 42.

5. Hoogte-instelling drukknopschakelaar  „Hoogte van de drukknopschakelaars instellen”, Pagina 38.

6. Breng de netaansluiting tot stand  „Netaansluiting”, Pagina 44.

7. Hijsketting voor eerste inbedrijfstelling van het apparaat over de gehele lengte met vet smeren  „Hijsketting
smeren”, Pagina 94.

WAARSCHUWING

Voortijdige slijtage van de ketting!
Gevaar voor het vallen van de last door kettingbreuk.
De ketting moet over de gehele lengte worden gesmeerd.
Ook verdekt liggende kettingschakels bijv. in het kettingankerpunt, in het haaktuig, in het aanslagstuk of het kat‐
frame moeten volledig worden gesmeerd.

De ketting wordt in de fabriek niet gesmeerd, maar slechts tegen corrosie beschermd.

8. Stel zonodig de onderste haakpositie in  „Onderste haakpositie instellen”, Pagina 54.

9. Voer de controles uit vóór de eerste inbedrijfstelling  „Controles vóór de eerste inbedrijfstelling”, Pagi‐
na 56.

Het apparaat is bedrijfsklaar  „Bediening”, Pagina 58.

21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9

35



5.5 Drukknopschakelaar aansluiten

Afb. 11 

De bedieningsschakelaar is voorzien van een steker. De steker aan het einde van de bedieningskabel is draai‐
baar in de bajonethuls vergrendeld. Een niet vergrendelde steker kan worden getrokken en moet d.m.v. druk
weer vergrendeld worden.

Wanneer de kettingtakel niet wordt geleverd met compleet aangesloten drukknopschakelaar, sluit dan de druk‐
knopschakelaar DSC aan op de bedieningskabel en vergrendel de twee componenten met de bajonetsluiting. Ga
daarbij als volgt te werk:

1. Til de knikbescherming (1) op de drukknopschakelaar van beide pennen af.

2. Trek daarna de knikbescherming (1) van de drukknopschakelaar af.

3. Schuif de knikbescherming (1) op de bedieningskabel. Steek de bedieningskabel in de bedieningsschakelaar
en vergrendel de bajonetsluiting door te draaien. Let erop dat
- de groef (a) van de stekerfitting met de bescherming tegen verdraaien (b) in de behuizing van de bedie‐
ningsschakelaar en
- de twee pennen (c) op de behuizing van de drukknopschakelaar met de bajonetsluiting (d) overeenkomen.

4. Schuif de knikbescherming (1) terug over de drukknopschakelaar. Let hierbij op de hulp voor het positione‐
ren. Druk de knikbescherming (1) stevig aan.
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De drukknopschakelaar kan op de kettingtakel zelf of verplaatsbaar zijn gemonteerd, zie  „Verrijdbare bestu‐
ring”, Pagina 41.

5.6 Bedieningskabel

5.6.1 Technische gegevens bedieningskabel

Afb. 12 

Pos. Naam
1 Zakje met slang
2 Bedieningsknop bedieningskabelblokkering
3 Schroef bedieningskabelblokkering, aanhaalmoment 11 Nm

 
Haakweg H4 H5 H8 H11
Kabellengten 0,8 m - 2,8 m 0,8 m - 3,8 m 3,8 m - 6,8 m 6,8 m - 9,8 m

Tab. 19 

De bedieningsschakelaar wordt met standaard kabellengten geleverd.
De instelbare hoogtevariatie bedraagt telkens 2 of 3 m.
Langere lengtes van de bedieningskabel worden bijv. met 2TY-bedie‐
ningskabel en DST-C of DSE-C uitgevoerd.

Ergonomische werkplek!
● De ophanghoogte kan te allen tijde met een zelfver‐

grendelend mechanisme individueel ingesteld worden.
● Voor een ergonomisch gunstige positie bij het bedie‐

nen van de bedieningsschakelaar dient de ophang‐
hoogte zo te worden ingesteld, dat de bedieningsele‐
menten ter hoogte van de elleboog geplaatst zijn.

5.6.2 Gebruik van de bedieningskabel

Afb. 13 

De bedieningskabel mag bij hijsbewegingen niet rond de
ketting gewikkeld zijn.

Als optie is een beveiliging tegen opwikkelen van het bovenste gedeelte
van de bedieningskabel leverbaar.

Naam Bestelnr.
Beschermslang met bevestigingsmateriaal 720 085 45

Tab. 20 
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5.6.3 Hoogte van de drukknopschakelaars instellen

Afb. 14 

x Bedieningskabelblokkering vast
y Bedieningskabelblokkering los

1. Draai de schroef van de servicekap los.

2. Open de servicekap en koppel hem los.

3. Neem de tas met de bedieningskabel eruit en open hem.

4. Neem de bedieningskabel uit de zak.

5. Schuif de bedieningsknop van de bedieningskabelblokkering naar boven en houd hem in die stand. Trek te‐
gelijkertijd aan de bedieningskabel tot de juiste hoogte van de bedieningsschakelaar is bereikt.

6. Hangt de drukknopschakelaar te laag, trek dan aan de eruit hangende bedieningskabelslang achter de servi‐
cekap. Schuif de bedieningsknop van de bedieningskabelblokkering naar beneden en geef een korte, krach‐
tige ruk aan de bedieningskabel boven de drukknopschakelaar om de blokkering weer vast te zetten.

7. Rol het restant van de bedieningskabel op en berg dit op in de zak. De zak moet achter de rand van het
kettingvanger liggen. Sluit de servicekap (aanhaalmoment 5,5 Nm).
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5.6.4 Draagbuis op de drukknopschakelaar DSC, DSK of DST monteren

Drukknopschakelaar DSC demonteren
● Schuif de knikbescherming op de bedieningskabel naar boven. Koppel de drukknopschakelaar los van de be‐

dieningskabel door de bajonetstekker te draaien. Zie ook paragraaf  „Drukknopschakelaar aansluiten”, Pagi‐
na 36.

● Verwijder de knikbescherming van de bedieningskabel.
● Open de servicekap en de elektrokap, draai de schroef van het zakje met slang los en rijg de bedieningskabel

uit de kettingtakel; zie ook paragraaf  „Bedieningskabel vervangen”, Pagina 116.

Draagbuis op de drukknopschakelaar DSC monteren

Afb. 15 

● Rijg de knikbescherming (1) en de slangklem (2) aan de draagslang (3) op de nieuwe bedieningskabel (4).
● Trek de nieuwe bedieningskabel (4) aan de zijde van de drukknopschakelaar ten minst 5 cm uit de draagslang

(3). Daarbij moet de draagslang zijn uitgerold.
● Schuif de stekkerfitting (5) een eindje weg van de stekker en druk de stekker (6) in de drukknopschakelaar

DSC tot u de stekkerverbinding vast hoort klikken.
● Druk de stekkerfitting (5) in de drukknopschakelaar DSC.
● Schuif de draagslang (3) in uitgerolde toestand over de slangsteun van de drukknopschakelaar tot aan de aan‐

slag op de behuizing en zet de draagslang (3) vast met de slangklem (2). De schroef van de slangklem (2)
moet zich aan de achterzijde bevinden, anders kan de knikbescherming (1) niet juist worden geplaatst.

● Schuif de knikbescherming (1) terug over de drukknopschakelaar. Let hierbij op de hulp voor het positioneren.
Druk de knikbescherming (1) stevig aan.

Draagbuis op de drukknopschakelaar DSK monteren

Afb. 16 

● Schuif de knikbescherming op de bedieningskabel naar boven. Draai de schroef van de behuizing van de druk‐
knopschakelaar DSK los.

● Draai de slangklem op de slangpilaar los en maak de stekkerverbinding van de drukknopschakelaar DSK los.
● Rijg de knikbescherming en de slangklem op de draagslang (3) op de nieuwe bedieningskabel (4).
● Verwijder de trekontlasting (7) in de drukknopschakelaar DSK.
● Trek de nieuwe bedieningskabel (4) aan de zijde van de drukknopschakelaar ten minst 5 cm uit de draagslang

(3). Daarbij moet de draagslang zijn uitgerold.

21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9

39



Knip voorzichtig de stekkerfitting (5) open met een kniptang (zijsnijder) of soortgelijk werktuig. Verwijder de stek‐
kerfitting (5) van de bedieningskabel (4). Let erop dat u de bedieningskabel niet beschadigt.

● Leid de bedieningskabel (4) in de drukknopschakelaar DSK en sluit de stekker (6) aan.
● Schuif de draagslang (3) in uitgerolde toestand over de slangpilaar van de drukknopschakelaar tot aan de aan‐

slag op de behuizing. Zet de draagslang (3) vast met de slangklem.
● Schuif de knikbescherming weer over de drukknopschakelaar.

Draagbuis op de drukknopschakelaar DST monteren

Afb. 17 

● Draai de slangklem op de knikbescherming los, evenals de twee schroeven van de behuizingskap onder de
knikbescherming en de schroeven van de behuizing van de drukknopschakelaar DST.

● Maak de trekontlasting (7) in de drukknopschakelaar open en maak de stekkerverbinding van de drukknop‐
schakelaar DST los.

● Snijd de tuit van de knikbescherming af zodat de draagslang erdoor past en rijg de slangklem, de behuizings‐
kap en de knikbescherming op de draagslang (3) op de nieuwe bedieningskabel (4).

● Trek de nieuwe bedieningskabel (4) aan de zijde van de drukknopschakelaar ten minst 5 cm uit de draagslang
(3). Daarbij moet de draagslang zijn uitgerold.

Knip voorzichtig de stekkerfitting (5) open met een kniptang (zijsnijder) of soortgelijk werktuig. Verwijder de stek‐
kerfitting (5) van de bedieningskabel (4). Let erop dat u de bedieningskabel niet beschadigt.

● Leid de bedieningskabel (4) in de drukknopschakelaar DST en sluit de stekker (6) aan.
● Schuif de draagslang (3) in uitgerolde toestand tot aan de aanslag op de behuizing van de drukknopschakelaar

en bevestig de knikbescherming door het vastdraaien van de schroeven van de behuizingskap. Zet de draag‐
slang (3) vast met de slangklem.

● Maak de behuizing van de drukknopschakelaar weer dicht.

Aanvullende montage-instructies

Afb. 18 

● Druk de afdichting (9) op het zakje met slang (8).
● Rijg de nieuwe bedieningskabel in de kettingtakel en sluit hem daar

aan.
● Schroef het zakje met slang eraan.
● Maak de servicekap en de elektrokap weer dicht.
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5.6.5 Verrijdbare besturing

Afb. 19 

Onderdelen
Pos. Naam Bestaande uit Bestelnr.

1 Vlakkabel 11-polig + PE 720 139 45

2 Stekerbehuizing cpl.

Sokkelbehuizing

720 187 45
Aanbouwframe
Peninzetstuk VC-AMS8
Vlakke schroefverbinding

3 Steker adapter cpl.

Bajonetsluiting

720 087 45
Invoertulebehuizing VC-MP-1-R-
M25
Invoertuleframe VC-TR1/2M
Businzetstuk VC-TFS8

4 Kabelmagazijn 720 065 45

5
Bedieningsschakelaar DSE-10C
Drukknopschakelaar DSC-5
Drukknopschakelaar DSC-7

773 352 45
773 935 33
773 937 33

6 Blokkering van de bedieningskabel -
Tab. 21 

Bij gebruik van het kabelmagazijn worden de in hoogte verstelbare
standaard-bedieningskabels H4, H5, H8, H11 gebruikt.

Afb. 20 

Aansluitingen steekverbinding X40
Signaal Ader PIN Ader Signaal

- - B4 B8 - -
PE PE B3 B7 - -
- - B2 B6 - -

Speciaal F2 10 B1 B5 8 Rechts
Links 9 A4 A8 7 Neerlaten

Hijsen 6 A3 A7 5 Stuurspanning
(24 V, STS)

Noodstop 4 A2 A6 3 Achteruit
Vooruit 2 A1 A5 1 Speciaal F1

Tab. 22 
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5.7 Kettingtakel ophangen

5.7.1 Veiligheidsinstructies voor het ophangen van de kettingtakel

GEVAAR

Overbelasting
Er bestaat gevaar voor lijf en leven door overbelasting van de componenten.
De ophanging/draagconstructie moet berekend zijn op de maximale belasting door de kettingtakel bij normale
gebruiksomstandigheden

GEVAAR

Vallen van de kettingtakel
Gevaar voor lijf en leven of materiële schade.
Het is niet toegestaan kettingtakels met vaste ophanging (bijvoorbeeld ophangbeugel, ringoog, haaktraverse) te
gebruiken als de ketting wordt scheefgetrokken. De kettingtakel moet pendelend worden opgehangen. Wanneer
de kettingtakel star wordt opgehangen, mag deze NOOIT scheef kunnen trekken tijdens het bedrijf.

GEVAAR

Vallen van de kettingtakel
Gevaar voor lijf en leven of materiële schade.
Laat de kettingtakel niet onbewaakt met open ophangbeugel hangen en verrijd de kettingtakel niet als de op‐
hangbeugel open is.

5.7.2 Draagconstructie

Hijswerktuigen met een draagvermogen ≥ 1000 kg moeten overeenkomstig DIN EN 14492-2 worden uitgerust
met een overbelastingsbeveiliging.

Kettingtakels DC worden voorzien van een slipkoppeling als direct werkende overbelastingsbeveiliging. De slip‐
koppeling moet overeenkomstig het draagvermogen van de kettingtakel worden ingesteld. Informatie voor het in‐
stellen: zie brochure „Slipkrachtcontrole-apparaat”  Tab. 3, Pagina 7.

 De krachtbegrenzingsfactor volgens DIN EN 14492-2 bedraagt bij kettingtakels DC met een draagvermogen ≥
1000 kg:
ϕDAL = 1,6
Statische en dynamische krachten die zich voordoen bij het in werking stellen van de overbelastingsbeveiliging
moeten bij het ontwerp van de draagconstructie in aanmerking worden genomen.
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5.7.3 Ophangbeugel

Afb. 21 (A) DC 1 - 5 ophangbeugel geopend; (B) DC 10 inschering 1/1; (C) DC 10 inschering 2/1; (D) DC-Pro 15 inschering 1/1; (E) DC-Pro 15
inschering 2/1

Pos. Naam Pos. Naam Pos. Naam Pos. Naam
1 Ophangbeugel 2 Borgclip 3 Pen 4 Afstandsbus (DC 10)

Tab. 23 

Bij levering van de kettingtakel is de complete lange ophangbeugel (DC 1-10) op de kettingtakel gemonteerd.
Voor een meer optimale C-maat kan de meegeleverde korte ophangbeugel (DC 1-10) worden gemonteerd:

1. Borgclip en pen aan één kant verwijderen.

2. Hang de ophangbeugel (DC10, DC 15 afhankelijk van de inschering) in de bovenconstructie / het rijwerk.

3. Schuif de pen door de ophanging en de ophangbeugel (DC 10 met afstandsbus (4)) en borg hem weer met
de borgclip.

Let erop dat de ophangbeugel overeenkomstig de inschering van de kettingtakel is gemonteerd. Bij een ver‐
keerd gemonteerde ophangbeugel hangt de kettingtakel scheef. Een scheefhangende kettingtakel leidt tot voort‐
ijdige slijtage van de kettingaandrijving. Bij speciale aanbouwmodules op de kettingtakel moet plaatsing van een
overeenkomstig contragewicht in aanmerking worden genomen.

5.8 Schroefdop, ontluchtingsnippel

Afb. 22 

Vervang vóór inbedrijfstelling van de kettingtakel de
schroefdop (1) (plug en O-ring) door de meegeleverde
ontluchtingsnippel. Zie ook  „Drijfwerkolie wisselen”, Pa‐
gina 111.

Aanhaalmomenten [Nm] DC-Pro 15
Schroefdop M16 15
Ontluchtingsnippel M16 15

Tab. 24 
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5.9 Netaansluiting

Afb. 23 

Pos. Naam Pos. Naam Pos. Naam

A) Trektontlastingsbevestiging
DC 1 - 5 1 Afdichting invoertule 4 Netaansluiting

B) Trektontlastingsbevestiging
DC 10 2 Stekker 4-polig 5 Uitsparing voor rondkabel

C) Trektontlastingsbevestiging
DC-Pro 15 3 Stekkerbehuizing 6 Uitsparing voor vlakkabel
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Om de netaansluiting tot stand te brengen, moeten de voedingskabel, de netzekeringen en de voorzieningen voor
het verbreken en schakelen van de voeding lokaal aanwezig zijn. Voor de stroomtoevoer heeft u een 4-aderige
kabel met PE-aardingskabel nodig, volgens de tabel in  „Elektrische parameters”, Pagina 21.

Let erop dat de bij de dwarsdoorsneden opgegeven lengte van de voedingskabel niet mag worden overschreden,
omdat anders de spanningsval te groot wordt en bij het starten van de motor storingen door te lage spanning op‐
treden.

Elektrische aansluiting tot stand brengen

● Controleer eerst of de op het typeplaatje opgegeven spanning en frequentie met die van uw stroomnet over‐
eenkomen. Zorg ervoor dat de voedingskabel spanningvrij is geschakeld en geborgd tegen opnieuw inschake‐
len.

● Voor het aansluiten van de voedingskabel de servicekap worden verwijderd.
● Gebruik de meegeleverde netaansluitingset om de steekverbinding voor de voedingskabel aan te sluiten.
● Snij de invoertule (1) af overeenkomstig de vorm van de netkabel.
● Bij rondkabels in het gemarkeerde bereik 7 tot 13, bij vlakkabels in het gemarkeerde bereik 18 x 7 tot 20 x 8.

Hierbij is rekening gehouden met kabeldoorsneden van 4 x 1,5 mm2 of van 4 x 2,5 mm2.
● Schuif de invoertule (1) op de netkabel. Let er hierbij op dat de invoertule(1) strak om de kabel ligt, zodat aan

de beschermingsklasse wordt voldaan.
● Sluit de netkabel aan op de stekker (2) via de klemmen L1, L2, L3 en PE. De meegeleverde adereindhulzen

kunnen eventueel gebruikt worden.
● Schuif de stekker (2) in de behuizing (3) tot hij vast klikt en sluit de behuizing (3) af met de invoertule (1).
● Steek de stekker (2) dan zo ver in de besturing tot de behuizing (3) in de printplaathouder vastklikt.
● Leg tenslotte de netkabel in de doorvoer in de behuizing van de drijfwerk en maak deze met de trekontlasting‐

sklem vast. Bij DC-Com 1 tot 5 moet naargelang het kabeltype (vlak- of rondkabel) de trekontlastingsklem zo
worden gedraaid dat hij past op de kabelcontour.

● Alle onderdelen van de behuizing moeten stevig vastklikken, zodat de afdichting gewaarborgd is!
● Na het aansluiten van de netkabel moet, vóór de inbedrijfstelling van de kettingtakel, de geleiding van de

aardingskabelverbinding worden gecontroleerd.
● Onder last mag de netstekker niet worden uitgetrokken!

Fasevolgorde voor de aansluiting aan het draaistroomnet
De kettingtakel is voor de aansluiting aan een naar rechts (met de klok mee) draaiend net R-S-T geconfigureerd.
Bij aansluiting van de netfasen R-S-T aan L1-L2-L3 in de genoemde volgorde stemmen de drukknoppen Hijsen
en Neerlaten overeen de met bewegingen van de lasthaak. Vervolgens dient de bewegingsrichting te worden ge‐
controleerd zoals hierna beschreven. Als de volgorde van de fasen van de aansluitkabel niet bekend is kunt u de
fasen als volgt aansluiten.

Bewegingsrichting controleren
Om de juiste aansluiting van de fasen te controleren, dient de kettingtakel geschakeld te worden. Schakel het net
in, ontgrendel de noodstop en druk op de drukknopschakelaar op de knop voor „hijsen”. De lasthaak moet nu
naar boven gaan.

WAARSCHUWING

Verkeerde bewegingsrichting
Bij een verkeerde bewegingsrichting bestaat er gevaar voor lijf en leven!
– Als de bewegingsrichting niet klopt, schakel dan de stroomtoevoer van de netschakelaar uit en controleer

of het apparaat spanningsvrij is.
– Verwissel de draden L2 en L3 van de voedingskabels op de netstekker.
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5.10 Schakelschema's en stuurprintplaat

5.10.1 Algemene informatie over de schakelschema's

Overige schakelschema's zie „www.dc.demag-designer.com”.

Voor meer schakelschema's met rijaandrijving E11 - E34, zie  Tab. 3, Pagina 7 Montagehandleiding rijaandrij‐
ving E11-E34 DC (II).

Voor meer informatie over de rijaandrijving E11 - E34, zie  Tab. 3, Pagina 7 Montagehandleiding rijaandrijving
E11-E34 DC (I).

Voor meer informatie over de katrij-eindschakelaar (bestelnr. 716 663 45), zie  Tab. 3, Pagina 7 Montagehand‐
leiding rijaandrijving E11-E34 DC (I).

46 21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9



5.10.2 Schakelschema DC 1 - 15 solohijswerktuig
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5.10.3 Stuurprintplaat

Afb. 27 

Pos. Naam Klemmenlijst Functie
1 Stekkerverbinding X8 Motor
2 Stekkerverbinding X6 Rem
3 relais  Snel/langzaam
4 relais  Hijsen/zakken
5 relais  Hijsen/zakken
6 Contactor  Aan / uit
7 Transformator   
8 Stekkerverbinding X1 Net
9 Vorkfotocel  impulsgever
10 IR-zenddiode  IR-interface
11 7-segments-display  Multifunctioneel display o.a.: bedrijfsurenteller, statusdisplay, foutcodedisplay
12 Stekkerverbinding X4 Werkeindschakelaar of geleiderbrug
13 Blindsteker X5 Rijwerk (optioneel)
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Pos. Naam Klemmenlijst Functie
14 Stekkerverbinding X3 Bedieningskabel
SN... Serienummer  Sticker met:

- Serienummer „SN …”
- Wijzigingstoestand „ÄZ …”
- Productiedatum kalenderweek/jaar „**/**”

Tab. 26 

Afb. 28 Pin 1 (1)

RJ45-
stekker

Functietoewijzing

PIN Bedieningskabel X3 (14) Rijwerk X5 (13)
1 Speciaal F1 Speciaal F1
2 Kraan vooruit Kraan vooruit
3 Kraan achteruit Kraan achteruit
4 Noodstop Noodstop
5 Voeding bedieningsschakelaar Voeding bedieningsschakelaar
6 Hijsen 24 V AC van kettingtakel

7 Neerlaten Referentiepotentieel drukknopschake‐
laar

8 Kat rechts Kat rechts
9 Kat links Kat links

10 Speciaal F2 Speciaal F2
Tab. 27 

Afb. 29 Pin 1 (1)

 Functietoewijzing
PIN Hijseindschakelaar X4 (12)
1

Hijsen
2
3

Neerlaten
4

Tab. 28 

5.11 Parameter instellen met de drukknopschakelaar

5.11.1 Algemeen

Om de kettingtakel voor bepaalde toepassingen individueel te kunnen aanpassen, is er een mogelijkheid om pa‐
rameters in te stellen. De parameterinstelling vindt plaats met de drukknopschakelaar in combinatie met het 7-
segment-display op de onderkant van de kettingtakel.

5.11.2 Knopfuncties

Afb. 30 

1 „Hijsen” - selectie overnemen 2 „Neerlaten” - parameter of selectiewaarde
doorschakelen

3 „Noodstop”: parameters instellen beëindi‐
gen (wijzigingen worden opgeslagen)

Tab. 29 
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5.11.3 Betekenis van de parameters

Vanaf softwareversie 2.10 kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

Weergave parameternummer Parameternaam Weergave parameterwaarde Opmerking
0. -   
1. -   

2. Hijswerktuig uitsluitend V2-
snelheid

n. Fabrieksinstelling V1/V2
Y. V2

3. Vergrendeling van de druk‐
knopschakelaar

n. Fabrieksinstelling: drukknopschakelaar wordt vergrendeld
wanneer meerdere knoppen worden ingedrukt.

Y. Wanneer Hijsen en Zakken samen worden ingedrukt, dan
heeft de eerst ingedrukte knop prioriteit.

4. Tijdgestuurd starten
(bijv. voor tandembedrijf)

n. Fabrieksinstelling: toerentalafhankelijk starten
Y. Tijdgestuurd starten

5. -   
6. -   
7. -   
8. -   
9. -   

Tab. 30 

5.11.4 Parameterinstelmodus starten

Afb. 31 

Stap 1:
Druk de noodstopknop in.

Stap 2:
Druk de knop „Hijsen” in, houd deze ingedrukt en
geef de noodstopknop weer vrij. Wacht ca. 10 se‐
conden.

Stap 3:
De display geeft „P.” weer. Laat de knop „Hijsen”
los.

7-segment-display: 8. 7-segment-display: (displaypunt) 7-segment-display: P.
Tab. 31 

Afb. 32 

52 21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9



Bedieningsstap 4:
„P.” gaat uit na ca. 2 seconden. Druk de knop „Hij‐
sen” weer in en houd deze ingedrukt tot „o.” (voor
OK) verschijnt.

Stap 5:
Drukknop loslaten. De parameterinstelmodus is nu
actief.
Als de parameterinstelmodus is geactiveerd, dan
worden opeenvolgend gedurende telkens 2 secon‐
den de cijfers „0.” tot „9.” weergegeven.

Stap 6:
Door op de knop „Neerlaten” te drukken, kunnen de
menu-onderdelen ook sneller worden doorgescha‐
keld.
Ieder cijfer staat voor een parameter; zie paragraaf
 „Betekenis van de parameters”, Pagina 52.

7-segment-display: o. 7-segment-display: 0. → 1. ··· 9. 7-segment-display:
Tab. 32 

Afb. 33 

Stap 7:
Druk de knop „Hijsen” in om de momenteel weerge‐
geven parameter te selecteren. U komt nu in het
menu waarin u de waarde voor de parameter kunt
selecteren. De momenteel ingestelde waarde wordt
weergegeven als symbool „A.”, „b.”, „C.” enz.
Zie  „Betekenis van de parameters”, Pagina 52
voor de betekenis van de symbolen.

Stap 8:
Als er een andere waarde moet worden ingesteld,
dan moet de knop „Neerlaten” zodanig worden be‐
diend tot de gewenste waarde in het display ver‐
schijnt.

Stap 9:
Druk weer op de knop „Hijsen” om de gewenste
waarde in te stellen. U keert terug naar de lijst met
parameters.

7-segment-display: A. b. C. 7-segment-display: 7-segment-display:
Tab. 33 

Afb. 34 

Bedieningsstap 10:
Na het indrukken van de „Noodstop”-knop schakelt het apparaat over naar de normale mo‐
dus. Alle wijzigingen worden eerst opgeslagen.
7-segment-display:

Tab. 34 
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5.12 Onderste haakpositie instellen

Afb. 35 

Pos. Naam Pos. Naam
1 Buffer (optie eindschakelaar) 4 Aanslagstuk
2 Dempingsplaat 5 Onbelaste kettingstreng
3 Bufferplaat   

Tab. 35 

Bij het bepalen van de haakweg/hijshoogte moet in acht worden genomen dat de lasthaak in de laagste haakposi‐
tie de vloer raakt. Standaard worden de kettingtakels geleverd met een haakweg van 5 m of 8 m.

Zet het aanslagstuk vast op de 5e kettingschakel van de onbelaste kettingstreng.
● Let op de montagevolgorde! Zie ook  „Opbouw buffer / uitschakelveer 10/2014 tot 10/2018”, Pagina 103.

Aanhaalmomenten [Nm] DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Aanslagstuk 4,0 4,3

Tab. 36 

Ga als volgt te werk om de haakweg te verkorten:

1. Verplaats de haak zoals getoond in de afbeelding.

2. Zet de kettingtakel met de noodstop of de netschakelaar stil en borg hem tegen herinschakelen.

3. Demonteer de kettingvanger  „Demonteer de kettingvanger”, Pagina 78.

4. Maak het aanslagstuk aan de kettingvangerzijde los.

5. Bevestig het aanslagstuk direct na de buffer. De onbelaste kettingstreng na het aanslagstuk moet minstens
5 kettingschakels lang zijn.

6. Leg de ketting in de kettingvanger en monteer hem opnieuw op de kettingtakel.

7. Controleer na het opnieuw inschakelen de instelling van de onderste haakpositie door de haak te verplaat‐
sen en laat de ingestelde haakweg één keer volledig doorlopen.
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6 Eerste inbedrijfstelling

6.1 Veiligheidsinstructies bij de eerste inbedrijfstelling

De machine mag alleen worden overgedragen wanneer uit de desbetreffende controle blijkt dat de machine veilig
is  „Controles bij de inbedrijfstelling, overdracht”, Pagina 57.

WAARSCHUWING

Bij de eerste inbedrijfstelling is de bedrijfsveiligheid van de machine nog niet gewaarborgd.

Machines mogen alleen in bedrijf worden genomen wanneer ze overeenkomstig de montagehandleiding zijn ge‐
monteerd.

– De inbedrijfstelling mag alleen door een vakman worden uitgevoerd.
– Controleer vóór de inbedrijfstelling de montage/functie van de veiligheidsvoorzieningen.
– Verifieer of de netspanning en -frequentie overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
– Verrijd de rijwerken (indien aanwezig) handmatig en controleer of ze over de volledige lengte van het rail‐

profiel vlot kunnen lopen zonder te klemmen.
– Zorg voor aanvang van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid.
– Beveilig de werk- en gevarenzone.
– Draag de vereiste beschermingsmiddelen!
– Veilig gebruik van het systeem vereist dat er voldoende verlichting aanwezig is.

De eisen voor de correcte verlichting van werkplekken vindt u onder meer in DIN EN 12464.

Voor de werkzaamheden omtrent de eerste inbedrijfstelling mag in principe alleen vakpersoneel worden ingezet,
omdat:
● het noodzakelijk kan zijn om bij het afstellen en testen veiligheidsvoorzieningen buiten werking te stellen.
● bij de eerste inbedrijfstelling werkzaamheden in de gevarenzone vereist kunnen zijn.

6.2 Controlevoorschriften

WAARSCHUWING

Niet-naleven van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Het respecteren van alle keuringsvoorschriften is een essentieel bestanddeel voor het garanderen van de be‐
drijfsveiligheid van de machine.
Alle voorgeschreven controles moeten altijd worden uitgevoerd.
De exploitant moet ervoor zorgen dat alle controles op de genoemde tijdsintervallen/tijdstippen worden uitge‐
voerd en gedocumenteerd.
– Controle volgens de voor het land specifieke voorschriften, zoals de voorschriften van de Duitse wettelijke

ongevallenverzekering (DGUV).
De exploitant moet erop toezien dat machinaal aangedreven kettingtakels door een deskundige worden ge‐
keurd vóór de eerste inbedrijfstelling, en voordat de kranen na ingrijpende wijzigingen opnieuw in bedrijf
worden genomen. Dit geldt ook voor handbediende of gedeeltelijk machinaal aangedreven kettingtakels
met een draagvermogen van meer dan 1000 kg.

– De in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven werkzaamheden en intervallen voor instellen, onderhoud en
inspectie, inclusief gegevens voor het vervangen van onderdelen/deeluitrustingen, moeten worden opge‐
volgd.

– De waarden voor het meten van het geluidsniveau volgens DIN 45 635 kunt u aflezen in  „Geluidsemis‐
sie / geluidsniveau”, Pagina 25.

Deze werkzaamheden mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd!
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6.3 Controles vóór de eerste inbedrijfstelling

WAARSCHUWING

Voortijdige slijtage van de ketting!
Gevaar voor het vallen van de last door kettingbreuk.
De ketting moet over de gehele lengte worden gesmeerd.
Ook verdekt liggende kettingschakels bijv. in het kettingankerpunt, in het haaktuig, in het aanslagstuk of het kat‐
frame moeten volledig worden gesmeerd.

De ketting wordt in de fabriek niet gesmeerd, maar slechts tegen corrosie beschermd.

De exploitant is verplicht vóór de eerste inbedrijfstelling de volgende controles uit te voeren:

Werkzaamheid Paragraaf Controle
De geleiding van de aardingskabelverbinding controleren - X
Noodstopinrichting controleren - X
Controle van de bewegingsrichting  „Netaansluiting”, Pagina 44 X
De 7-segment-display controleren  „7-segment-display voor bedrijfsstatus en foutmeldingen”, Pagina 29,

 „Weergave van softwareversie, bedrijfsuren, aantal cycli”, Pagina 30
X

Controle van de kettingsmering (bij intensief gebruik moet de ketting
vaker gesmeerd worden)

 „Beschikbare hijskettingen”, Pagina 85 X

Werking van de werkeindschakelaar Hijsen controleren  „Werkeindschakelaar controleren”, Pagina 79 X
Werking van de werkeindschakelaar Zakken controleren  „Werkeindschakelaar controleren”, Pagina 79 X
Uitschakelbuffer / uitschakelveer / eindschakelaaractivering controleren  „Uitschakelbuffer / uitschakelveer controleren”, Pagina 102,

 „Eindschakelaaractivering controleren”, Pagina 80
X

Kabel en behuizingsonderdelen van de drukknopschakelaar op bescha‐
diging controleren

- X

Werking van de rem controleren - X
Haak en lasthaakbeveiliging controleren  „Lasthaak controleren”, Pagina 96 X

Tab. 37 
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6.4 Controles bij de inbedrijfstelling, overdracht

WAARSCHUWING

Niet geoorloofd bedrijf
Er bestaat gevaar voor lijf en leven wanneer de machine wordt gebruikt zonder voorafgaande controle.
Machines mogen uitsluitend in bedrijf worden gesteld, wanneer zij conform de voorschriften voor ongevallenpre‐
ventie gecontroleerd zijn.

De exploitant borgt bij de eerste inbedrijfstelling met door hem getroffen of in opdracht gegeven, gepaste maatre‐
gelen dat de bedrijfsklare lastopnamemiddelen en machines zonder beperkingen ten aanzien van de veiligheid
kunnen functioneren. De genoemde maatregelen moeten rekening houden met de statische en dynamische ken‐
merken van de machine.

Bij de inbedrijfstelling moet worden gecontroleerd:
● Of de draagconstructie en het draagvermogen van de kettingtakel naar behoren zijn.
● Volledigheid en werkzaamheid van de veiligheidsvoorzieningen.
● Toleranties en veiligheidsafstanden moeten in acht worden genomen.
● De noodstopinrichting moet worden gecontroleerd door de noodstop te activeren.

Bij de eerste inbedrijfstelling moeten alle mogelijkheden van het gebruik volgens bestemming worden getest, tel‐
kens met de hoogst toegelaten last. De werking van de veiligheidsvoorzieningen moet worden gecontroleerd (bijv.
door een te hoge last te hijsen); tevens moet het gedrag van de kettingtakel bij foutieve toepassingen worden ge‐
controleerd.

Vóór de overdracht moet men verschillende controles van de machine laten uitvoeren:
● Controle op geschiktheid voor gebruik
● Acceptatietest

Zodra de bedrijfsveilige toestand van de kettingtakel is gewaarborgd, kunnen de controlerapporten worden opge‐
steld.
Bij de overdracht van de machine worden de rapporten van de controles (kraanboek; landspecifieke voorschriften
respecteren) overgedragen.
Na de overdracht van de machine mag de machine volgens bestemming worden gebruikt.
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7 Bediening

7.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening

WAARSCHUWING

Ondeskundige bediening
Er bestaat gevaar op letsel bij ondeskundige bediening.
Ondeskundige bediening kan ernstig letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Het apparaat mag alleen
worden bediend door geautoriseerd, geschoold personeel met inachtneming van alle ongeval- en veiligheids‐
voorschriften. Houd rekening met de nationale voorschriften voor het gebruik van kranen en hijswerktuigen en
leef ze na.
– De exploitant moet zorgen voor de opleiding van het bedienend personeel.

WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar
Bij het hijsen of neerlaten van lasten bestaat gevaar op verwonding doordat het bekneld raken van lichaamsde‐
len, kleding en/of haar:
– Raak de ketting niet aan.
– Grijp niet in de bovenste of onderste kettinginloop.
– Houd bij het vervangen van de snelwisselkoppeling van de Manulift lichaamsdelen uit de buurt van het kop‐

pelingsbereik.
– Grijp bij het optillen van lasten niet tussen de bek van de haak en de lastopnamemiddelen.
– Bij het neerzetten van de last mag niemand zich in de onmiddellijke gevarenzone bevinden.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar
Bij het werken met de kettingtakel bestaat verbrandingsgevaar door aanraking.
Raak de verhitte motorbehuizing niet aan.

WAARSCHUWING

Zwevende last! Vallende onderdelen!
Als gehesen lasten naar beneden vallen, bestaat er gevaar voor lijf en leven.
Er mag zich niemand in de gevarenzone bevinden
– Houd een voldoende veilige afstand aan.
– Stap nooit onder een zwevende last.
– Het hijsen van lasten boven personen is verboden.
– Draag de vereiste beschermingsmiddelen!

WAARSCHUWING

Negeren van gebruiksvoorschriften / voorschriften inzake veilig werken
Als er geen rekening wordt gehouden met de geldende reglementen, bestaat er gevaar voor lijf en leven.
Voor het werken met machines moeten de landspecifieke gebruiksvoorschriften, bijv. de wet- en regelgeving
van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV, in acht worden genomen.
– Breng een uitdraai van de gebruiksvoorschriften, bestelnr. 202 323 81, zodanig aan dat de bediener ze op

elk moment kan raadplegen (bijv. bij de netschakelaar).

De machine mag niet in gebruik worden genomen of moet onmiddellijk buiten werking worden gesteld wanneer er
gebreken of onregelmatigheden worden vastgesteld bij de bedrijfsveiligheid of in de werking.
Veiligheidsvoorzieningen mogen niet buiten werking worden gesteld, of tegen hun bestemming in worden gewij‐
zigd.
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Bedrijfsveiligheid garanderen
Door bijzondere plaatselijke omstandigheden of bijzondere toepassingen kunnen zich situaties voordoen die bij
het opstellen van dit hoofdstuk nog onbekend waren. De exploitant moet in dit geval borgen dat de machine zon‐
der risico kan worden gebruikt, of de machine stilzetten tot in overleg met de fabrikant of andere bevoegde instan‐
ties maatregelen worden bepaald en uitgevoerd voor een gevaarloze werking.
Bij het stilzetten (bijv. bij vastgestelde gebreken m.b.t. de veiligheid en betrouwbaarheid van het bedrijf, noodsi‐
tuaties, storingen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden, bij vastgestelde schade of het beëindigen van de
werkzaamheden) moet de operator alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen uitvoeren of toezicht houden op
de automatische uitvoering ervan.
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen worden uitgevoerd door een elektricien.

7.2 Inschakelen

7.2.1 Controles voor / bij aanvang van de werkzaamheden

Vooraleer het werk te beginnen moet het bedienend personeel zich ervan overtuigen dat de machine zich in de
voorgeschreven bedrijfsveilige toestand bevindt.
Vóór het inschakelen/de inbedrijfstelling van de machine moet worden verzekerd dat niemand door de werking
van het hijswerktuig gevaar loopt! Stelt de bediener de aanwezigheid van personen vast die door de werking in
gevaar kunnen komen, dan moet hij de werking onmiddellijk en zo lang onderbreken tot de personen de gevaren‐
zone hebben verlaten.
Bij gebreken die de bedrijfsveiligheid en de betrouwbaarheid in gevaar brengen, moet de kettingtakel onmiddellijk
worden stilgezet. Veiligheidsrelevante gebreken zijn in dit opzicht bijv.:

● beschadiging van elektrische voorzieningen, kabels of isolatie
● vertraagde werking of het falen van remmen en veiligheidsvoorzieningen,
● ontbrekende afdekkingen of onderdelen van de behuizing of
● schade aan de ketting of aan dragende onderdelen.

Iedereen die een rechtstreeks gevaar voor personen waarneemt, is verplicht onmiddellijk de noodstop te active‐
ren. Dit geldt ook bij schade aan onderdelen van de machine en systemen, die vereisen dat de machine onmid‐
dellijk wordt stilgezet.
Wanneer de kettingtakel door een veiligheidsrelevant gebrek door een noodstop is stilgezet, moet hij tegen het
opnieuw in werking stellen ervan worden beveiligd tot een deskundige zich ervan heeft overtuigd dat de oorzaak
van de gevaarlijke situatie is verholpen en de machine zonder gevaar gebruikt kan worden.
Vóór het begin van de werkzaamheden:

● Draag de vereiste beschermingsmiddelen!
● Controleer of niemand zich in de gevarenzone van het apparaat bevindt.
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7.2.2 Functionele controle

Aanwijzing voor gebruikers in het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland conform de wet- en regel‐
geving van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV:
Volgens de DGUV moet de kraanmachinist bij aanvang van de werkzaamheden o.a. de werking van de nood‐
eindstopvoorziening controleren. Slipkoppelingen die fungeren als noodeindstopvoorziening hoeven niet bij het
begin van het werk te worden gecontroleerd. De kettingtakels DC hebben als noodeindstopvoorziening een slip‐
koppeling die niet door de kraanmachinist hoeft te worden gecontroleerd, waardoor er geen installatie is voor het
overbruggen van de regulier te activeren eindschakelaar.
Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moeten essentiële functies van de machine worden gecontroleerd:

Werkzaamheid Paragraaf Controle
Noodstopinrichting controleren - X
De 7-segment-display controleren  „7-segment-display voor bedrijfsstatus en foutmeldingen”, Pagina 29,

 „Weergave van softwareversie, bedrijfsuren, aantal cycli”, Pagina 30
X

Controle van de kettingsmering (bij intensief gebruik moet de ketting
vaker gesmeerd worden)

 „Beschikbare hijskettingen”, Pagina 85 X

Werking van de werkeindschakelaar Hijsen controleren  „Werkeindschakelaar controleren”, Pagina 79 X
Uitschakelbuffer / uitschakelveer / eindschakelaaractivering controleren  „Uitschakelbuffer / uitschakelveer controleren”, Pagina 102 X
Kabel en behuizingsonderdelen van de drukknopschakelaar op bescha‐
diging controleren

- X

Werking van de rem controleren - X
Haak en lasthaakbeveiliging controleren  „Lasthaak controleren”, Pagina 96 X

Tab. 38 

7.3 Bedrijf

7.3.1 Veiligheid gedurende de werking

GEVAAR

Kettingbreuk en vallende last
Bij het herhaaldelijk bereiken van de noodeindpositiebegrenzing kan de ketting breken of kan de last omlaag
vallen.
Bij kettingtakels waarbij de werkeindschakelaar ontbreekt of defect is, vervult de slipkoppeling van de kettingta‐
kel de functie van noodeindpositiebegrenzing. Deze noodeindpositiebegrenzing mag alleen in uitzonderingsge‐
vallen worden geactiveerd, dus niet bij regulier gebruik, d.w.z. niet standaard tijdens het bedrijf. Als de slipkop‐
peling aanspreekt, treden er in de ketting hoge extra belastingen op.
De functie „Werkeindschakelaar hijsen” moet daarom dagelijks worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING

Overbelasting
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Hogere belastingen dan op de bedrijfslastplaat aangegeven zijn principieel verboden!
– Houd rekening met de hoogst toegelaten draagvermogen van het hijswerktuig.
– Gebruik lastopnamemiddelen die voldoende groot bemeten zijn.
– Gebruik de lastopnamemiddelen overeenkomstig het gebruik volgens bestemming.

WAARSCHUWING

Bewegende delen kunnen niet in beweging komen.
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
De drukknopschakelaar is boven de aansluitkabel als hangende drukknopschakelaar geconstrueerd. Hij mag al‐
leen hangend worden gebruikt. Hem neerleggen in / op transportsteunen, werkbanken e.d. of iedere andere
vorm van neerleggen is niet toegestaan.
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Belangrijke instructies voor gebruik
Houd rekening met de volgende aanwijzingen tijdens de werking:

– Zet de machine onmiddellijk buiten werking wanneer u een gebrek of onregelmatigheden in de werking vast‐
stelt.

– De bediener heeft de plicht om minstens eenmaal per ploegendienst de machine te controleren op herken‐
bare schade en dit onmiddellijk te melden.

– Stel de veiligheidsvoorzieningen niet buiten werking.

– Het tijdens regulier gebruik standaard activeren van begrenzingen is niet toegestaan, bijv.: noodeindstop‐
voorzieningen (noodeindschakelaar), noodbegrenzing (slipkoppeling of noodeindstopvoorziening), baan- en
eindbuffer als bewegingsstop van kat of kraan, haaktuig of onderblok tegen eindaanslagen. Het voortdurend
activeren van deze begrenzingen kan leiden tot zware schade aan de kettingtakel, zelfs tot kettingbreuk.

– Respecteer alle voorschriften voor de voorgeschreven belasting van kettingen.

– Houd lichaamsdelen altijd uit de buurt van draaiende onderdelen en houd voldoende veilige afstand, zodat
geen lichaamsdelen, haren of kledingstukken kunnen worden gegrepen.

– Veilig gebruik van het systeem vereist dat er voldoende verlichting aanwezig is.
De eisen voor de correcte verlichting van werkplekken vindt u onder meer in DIN EN 12464.

7.3.2 Last opnemen

– Lastopnamemiddelen en last moeten scharnierend worden ingehangen. Starre verbindingen leiden tot onge‐
controleerde krachten en breuk door slijtage. Om de ketting te beschermen tegen ontoelaatbare torsie bij
draaibewegingen van de last, mag de beweging van de wartel in het haaktuig/onderblok niet belemmerd
worden.

– Het verdraaien of omslaan van het onderblok bij inschering 2/1 is niet toegelaten; kettingschakels met de‐
zelfde uitlijning moeten zonder verdraaiing tegenover elkaar staan.

– Let er bij het aanslaan van de last op dat de last of het aanslagmiddel niet uit de haak schuift of dat de lasten
bij het opnemen en neerzetten niet omvallen, uit elkaar vallen, wegglijden of wegrollen.

– Bij het ophijsen van de last moet de haak loodrecht gaan staan, zodat de lasthaakbeveiliging niet door het
aanslagmiddel wordt belast en zo kan worden vernield.

– Het transporteren van personen is niet toegelaten.

– Het op de bedrijfslastplaat aangegeven draagvermogen geeft de hoogste toegelaten belasting aan. Deze
mag niet worden overschreden. Dit is de som van de hijslast en de lastopnamemiddelen. Er mogen alleen
toegelaten lastopnamemiddelen worden gebruikt. Het draagvermogen van de lastopnamemiddelen mag niet
worden overschreden.
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7.3.3 Last bewegen

– Neem bij hijs- en rijbewegingen een positie in die vrij zicht op de gevarenzone geeft, of schakel een tweede
persoon in die de gevarenzone kan overzien.

– Handmatig verrijdbare hijswerktuigen/katten/kranen mogen alleen met de hand worden verreden door aan
de last, het onderblok of het haaktuig te trekken of te duwen. Trek daarbij nooit aan de drukknopschakelaar.

– Handmatig verrijdbare lasten mogen niet worden geslingerd maar moeten met de hand worden geleid.

– Opgehesen lasten mogen niet over personen heen worden verplaatst.

– Opgehesen lasten mogen niet schuin gesleept of getrokken worden. Bij een hoek groter dan 4° kan er scha‐
de ontstaan aan de kettingaandrijving.

– Vastzittende of geklemde lasten mogen niet met de kettingtakel worden losgerukt.

– Zwevende lasten mogen niet onbewaakt worden gelaten.

– De ketting mag niet over randen worden geleid of als draaglus worden gebruikt.

– Laat de last niet in de onbelaste ketting vallen.

– Het is niet toegelaten om het te transporteren materiaal te laten slingeren (bijv. neerzetten van de last op
een triltransporteur die in werking is).

– Kettingtakels dienen zo te worden opgehangen, dat het zijdelings botsen tegen vaste constructies wordt ver‐
meden, bijv. bij het zwenken van zwenkkranen.

– Vermijd optillen van de last met volle snelheid.

– Vermijd tipbedrijf.

7.3.4 Regel de snelheid met de drukknopschakelaar

=
0% 100%

ν

=
0% 100%

ν

Afb. 36 

Drukknopschakelaars zijn in de regel uitgerust met tweetraps bedie‐
ningsknoppen voor de beweging van de last
● Bediening van de knoppen tot aan het tweede drukpunt activeert de

lage versnelling (fijnhijsen, langzaam rijden).
● Bediening van de knoppen tot aan het tweede drukpunt activeert de

hoge versnelling (grofhijsen, snel rijden).
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7.3.5 Last verrijden met drukknopschakelaar

Afb. 37 

● Hijsen: bediening van de knop verrijdt de last naar onder/boven.
● Katrijden: bediening van de knop verrijdt de kettingtakel binnen de

kraanbrug naar links/rechts.
● Kraanrijden: bediening van de knop verrijd de kraanbrug in de leng‐

terichting van de langsligger naar voren/achteren.

7.3.6 Lastverdeling

Afb. 38 

VOORZICHTIG

Vroegtijdige slijtage van de kettinggeleiding en de ketting!
Gevaar voor vallende last
Vermijd ongelijkmatige belasting van de kettingstrengen.
Dit leidt tot kettingbreuk en beschadiging van de ketting‐
geleiding.
Door kettingopstuwing of een te grote speling van de ket‐
ting en het kettingwiel gaat de kettinggeleiding kapot.
– Verhelp eventuele kettingknopen of kettingopstuwing

vóór het hijsen / neerlaten.
– Houd bij de hijsbewegingen het onderblok of haak‐

tuig in het oog om bijv. kettingknopen of kettingop‐
stuwing te verhinderen.

21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9

63



7.3.7 Werking van de noodstopinrichting

Bij het activeren van de noodstop wordt de stroomtoevoer naar de hijsmotor onmiddellijk uitgeschakeld en treedt
de mechanische rem in werking, zodat de beweging tot stilstand komt. Opnieuw in werking stellen is alleen moge‐
lijk door de noodstop te ontgrendelen wanneer er geen hijs- of neerlaatcommando's actief zijn (verplichte nul‐
stand). De werking van de noodstopfunctie is afhankelijk van de conditie van de mechanische rem. Indien een
ongewoon lange remweg wordt vastgesteld, kan dit het gevolg zijn van ontoelaatbare slijtage van de rem. In dit
geval moet de rem onmiddellijk door een deskundige worden gecontroleerd.

7.3.8 Werking van de slipkoppeling

De kettingtakel heeft een slipkoppeling die bij overbelasting in werking treedt. Daarna schakelt de rem automa‐
tisch in en wordt de motor uitgeschakeld. Na het in werking stellen van de slipkoppeling is alleen nog een neer‐
laatbeweging mogelijk. Een te grote last die op de grond staat, kan bijgevolg niet worden opgetild. Een reeds han‐
gende last kan door het activeren van de neerlaattoets veilig worden neergezet. Nadat de neerlaatbeweging is
uitgevoerd, is het mogelijk opnieuw te hijsen. Als de slipkoppeling al bij nominale last uitschakelt, dan moet de
slipkracht door een deskundige worden gemeten en eventueel opnieuw worden ingesteld.

7.3.9 Werking van de hijswegbegrenzing

Na het in werking treden van de hijswegbegrenzing is alleen nog de tegenovergestelde beweging mogelijk. De
hijsweg is begrensd door aanslagstukken op de uiteinden van de ketting. Daardoor werkt de slipkoppeling als
noodeindstopvoorziening; de rem treedt automatisch in werking en de motor wordt uitgeschakeld. Het activeren
van de noodeindstopvoorziening leidt tot een waarschuwingsmelding op het display. Het activeren van de nood‐
eindstopvoorziening wordt verhinderd door werkeindschakelaarcontacten, die door elastische buffers op het aan‐
slagstuk in werking worden gesteld en de beweging vooraf uitschakelen.
Bij de kettingtakel DC-Com zonder werkeindschakelaar is het benaderen van de noodeindstopvoorziening niet
toegestaan.
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7.4 Noodstop

43713744_xml.eps

DSC DSC-5 DSE-10C DSM-C DRC-DC

Afb. 39 Positie van de noodstop (1)

WAARSCHUWING

Onbevoegd, lichtvaardig of per vergissing opnieuw inschakelen.
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Vooraleer de machine opnieuw in te schakelen moet worden gecontroleerd of de oorzaak voor de noodstop ver‐
holpen is.
De noodstopinrichting mag niet worden gebruikt voor het regulier uitschakelen van de machine.

Iedere kettingtakel is voorzien van een noodstopinrichting, waarmee bij gevaar de bewegingen kunnen worden
stilgezet.
De noodstop is zichtbaar in de drukknopschakelaar aangebracht. Iedereen die een rechtstreeks gevaar voor per‐
sonen waarneemt, is verplicht onmiddellijk de noodstop te activeren. Dit geldt ook voor functiestoringen en scha‐
de die wordt toegebracht aan delen van de machine en de uitrusting, die vereisen dat de machine meteen wordt
stilgezet en geborgd.

● Druk de noodstop tot de aanslag in om hem te activeren. Daarbij wordt hij automatisch vergrendeld en wordt
de kettingtakel stilgelegd.

● Om een geactiveerde noodstop te ontgrendelen draait u de knop in de richting van de pijl (met de klok mee) en
laat u hem los.

Schakel na een noodstop de machine pas weer in nadat een vakman zich ervan heeft overtuigd dat:
● de oorzaak voor de noodstop is verholpen en
● verder gebruik van de machine geen risico inhoudt.

Drukknopschakelaar

Naargelang de vereisten kan de Demag-kettingtakel worden uitgerust met verschillende bedieningsschakelaars.
Informatie over het bedienen van de drukknopschakelaar en de functie van de knoppen kunt u vinden in de des‐
betreffende documentatie, zie  Tab. 3, Pagina 7.
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7.5 Buitengebruikstelling

7.5.1 Buitengebruikstelling bij storingen

De machine moet bij de volgende storingen onmiddellijk worden uitgeschakeld:
● Bij beschadiging aan de elektrische installatie en stroomtoevoer en bij beschadiging van delen van de isolatie.
● Als de remmen en/of veiligheidsvoorzieningen defect zijn.

7.5.2 Buitengebruikstelling bij het beëindigen van de werkzaamheden

Bij het beëindigen van de werkzaamheden of bij het verlaten van de werkzone moeten de volgende maatregelen
worden getroffen:
● Positioneer het hijswerktuig buiten de verkeerszone.
● Beweeg het onbelaste hijswerktuig in de rustpositie.
● Activeer de noodstop.
● Schakel het hijswerktuig uit met de netschakelaar of de stroomonderbreker.

Koppel de kettingtakel aan het einde van de werkzaamheden of als u het werkstation verlaat van het stroomnet.
Neem het volgende in acht als de Demag-kettingtakel permanent aan het stroomnet blijft aangesloten:
● De kettingtakel is niet beveiligd tegen abusievelijk inschakelen of tegen inschakelen door onbevoegden en

dus ook niet tegen ongewilde beweging.
● Blikseminslag kan tot overspanningsschade leiden.
● Controleer de voedingskabel en de elektrische installatie zeer zorgvuldig en met korte tussenpozen.
● Bij stilstand bedraagt het opgenomen vermogen van de besturing van de kettingtakel ca. 1,1 VA.

7.5.3 Buitengebruikstelling voor onderhoud

1. Schakel vóór onderhouds- en servicewerkzaamheden de netschakelaar of stroomonderbreker uit.

2. Beveilig de netschakelaar tegen onbevoegd of abusievelijk opnieuw inschakelen door de schakelaar af te
sluiten met een hangslot.

3. Voer de onderhouds- en servicewerkzaamheden alleen uit bij een onbelaste kettingtakel.

4. Zet de bewegende onderdelen stil en zorg ervoor dat ze tijdens de onderhoudswerkzaamheden niet in be‐
weging kunnen komen.

5. Neem bij de bediening en het onderhoud de desbetreffende voorschriften voor ongevallenpreventie, de aan‐
wijzingen voor gebruik volgens de voorschriften en de plaatselijke geldende regels in acht.

6. Neem bij het onderhoud van de elektrische uitrusting de geldende (VDE-)voorschriften in acht.
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8 Onderhoud

8.1 Veiligheidsinstructies voor onderhoud

In de volgende paragrafen worden de onderhoudswerkzaamheden beschreven die noodzakelijk zijn voor een op‐
timale en storingsvrije werking van het apparaat.

GEVAAR

Spanningvoerende onderdelen
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd technisch personeel ( „Definitie
van groepen personen”, Pagina 9) worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Schakel vóór begin van de werkzaamheden de stroomtoevoer uit. Borg de netschakelaar of stroomonderbreker
met een hangslot tegen onbevoegd of onbedoeld opnieuw inschakelen.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar
Na het werken met de kettingtakel bestaat gevaar op verbranding door aanraking.
Raak de verhitte motorbehuizing niet aan. Laat voor aanvang van onderhouds- en servicewerkzaamheden de
motor eerst afkoelen.

WAARSCHUWING

Ondeskundige onderhoudswerkzaamheden
Er bestaat gevaar voor lijf en leven. Gevaar voor materiële schade.
Onderhouds- en servicewerkzaamheden mogen alleen door geautoriseerd, opgeleid vakpersoneel ( „Definitie
van groepen personen”, Pagina 9) worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
– Beveilig de werk- en gevarenzone.
– Als voor onderhoud gebruik wordt gemaakt van een werksteiger, gebruik dan alleen daarvoor voorziene

systemen voor personenverplaatsing, waarop veilig kan worden gestaan en zonder gevaar kan worden ge‐
werkt.

– Voor onderhoud mogen alleen geschikte, goedgekeurde en gekalibreerde gereedschappen en hulpmidde‐
len worden gebruikt.

– Gebruik alleen goedgekeurde reserveonderdelen, zie ook  „Gebruik van reserveonderdelen”, Pagina 9.
– Draag de vereiste beschermingsmiddelen!
– Wees voorzichtig bij open componenten met scherpe randen! Risico op letsel!
– Let op orde en netheid van de werkplek. Leg niet-benodigde machine- of aanbouwdelen en werktuigen zo

neer, dat er geen risico is dat zij vallen.
– Monteer de onderdelen vakkundig. Neem het voorgeschreven aanhaalmoment voor de bouten in acht. On‐

deskundig bevestigde onderdelen kunnen vallen en tot ernstige verwondingen leiden.
– Laswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen met een speciale kwalificatie; de ver‐

eisten voor laswerkzaamheden volgens EN-DIN moeten worden nageleefd. Bij laswerkzaamheden moeten
de lastang en aarding steeds op hetzelfde onderdeel worden aangesloten om zware schade aan het hijs‐
werktuig te vermijden. Aan rijwerken mag niet worden gelast en geboord.

– Neem de klantspecifieke voorschriften in acht.

VOORZICHTIG

Losse verbindingen
Losse verbindingen kunnen leiden tot gevaar voor lijf en leven en houden gevaar in voor schade aan de machi‐
ne.
Voor Demag-kettingtakels worden hoofdzakelijk moeren van massief metaal met klemgedeelte (zelfborgende
moeren) gebruikt.
– Ze mogen niet worden vervangen door normale moeren.
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VOORZICHTIG

Risico op letsel!
Oliën en smeermiddelen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid!
Het contact met deze media kan zware gezondheidsschade tot gevolg hebben (vergiftiging, allergieën, geïrri‐
teerde huid, enz.).

VOORZICHTIG

Risico op letsel!
Lekkage van olie en smeermiddelen kan gevaarlijk zijn door het grote risico op uitglijden.
Bind gemorste of gelekte oliën en smeermiddelen onmiddellijk met zaagsel of een olieabsorptiemiddel en voer
ze milieuvriendelijk af.

8.2 Basisbeginselen voor service

Algemene instructies voor onderhoud

De vermelde intervallen voor controle- en onderhoudsbeurten ( „Service- en onderhoudsschema”, Pagina 76)
zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden voor de kettingtakel. In het kader van de jaarlijkse inspectie
worden alle slijtagedelen gecontroleerd.

Als bij lopende onderhoudsbeurten blijkt dat de onderhoudsperiodes te lang zijn, dienen deze te worden aange‐
past aan de bestaande bedrijfsomstandigheden.

Elektrische componenten
In elektrische stroomkringen mogen uitsluitend zekeringen met de voorgeschreven stroomsterkte en uitschakelka‐
rakteristiek worden gebruikt! Defecte zekeringen mogen niet worden overbrugd.

Houd bij werkzaamheden aan machines of installaties van de machines rekening met het volgende:

1. Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen

2. Schakel vóór de onderhoudswerkzaamheden de netschakelaar uit en beveilig hem tegen onbevoegd of abu‐
sievelijk opnieuw inschakelen door de schakelaar af te sluiten met een hangslot.

3. Zorg er voor dat de kettingtakel uitgeschakeld is, op spanningsvrijheid is gecontroleerd en in bijzondere ge‐
vallen kortgesloten is,

4. Voer de onderhoudswerkzaamheden alleen uit bij een onbelaste kettingtakel.

5. Zorg voor voldoende vrije ruimte om te bewegen. Let op orde en netheid van de werkplek. Losse of rondslin‐
gerende onderdelen of gereedschappen zijn bronnen voor ongevallen!

6. Zet de bewegende onderdelen stil en zorg ervoor dat ze tijdens de onderhoudswerkzaamheden niet in be‐
weging kunnen komen.

7. Neem bij bediening en onderhoud de toepasselijke voorschriften voor ongevallenpreventie en de plaatselijke
overheidsvoorschriften in acht.

8. Neem bij het onderhoud van het elektrische systeem de geldende VDE-voorschriften in acht.

9. Installeer na de onderhoudswerkzaamheden de veiligheidsvoorzieningen opnieuw conform de voorschriften
en controleer de werking.

Onderhoudswerkzaamheden die niet vanaf de grond mogelijk zijn, mogen uitsluitend worden uitgevoerd vanaf
werkplatformen en steigers. Bestaat het gevaar dat voorwerpen kunnen vallen, dan moet de gevarenzone onder
de kettingtakel worden afgebakend.

Voorschriften voor onderhoudswerkzaamheden tijdens bedrijf
Wanneer onderhoudswerkzaamheden aan de kettingtakel moeten worden uitgevoerd terwijl de machine in werk‐
ing is, moeten speciale veiligheidsvoorzieningen worden getroffen, naargelang de situatie. De exploitant of de
door hem gemachtigde persoon moet in elk geval controleren of het onderhoud zonder gevaar voor personen tij‐
dens bedrijf kan worden uitgevoerd en moet met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden alle noodza‐
kelijke veiligheidsvoorzieningen treffen.68 21
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Beschadigde of vervormde borgclips en spanhulzen moeten worden vervangen.
Defecte schroefverbindingen moeten worden vervangen.
Dank gebruiksmiddelen en hulpstoffen en vervangen onderdelen op milieuvriendelijke wijze af.

Na onderhoudswerkzaamheden
Installeer na de onderhoudswerkzaamheden de veiligheidsvoorzieningen opnieuw conform de voorschriften en
controleer de werking ervan.

Nadat de kettingtakel weer volledig is gemonteerd, moet een test met deellast worden uitgevoerd. Let er daarbij
op dat de ketting rustig loopt.

8.3 Periodieke controles

8.3.1 Voorgeschreven controles

WAARSCHUWING

Niet-naleven van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Alle voorgeschreven controles moeten altijd worden uitgevoerd.
– Een jaarlijkse controle volgens de voor het land specifieke voorschriften is verplicht, bijv. volgens de wet-

en regelgeving van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV.
– De in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven werkzaamheden en intervallen voor instellen, onderhoud en

inspectie, inclusief gegevens voor het vervangen van onderdelen/deeluitrustingen, moeten worden opge‐
volgd.

Deze werkzaamheden mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd!

Apparaten en kranen moeten minstens één maal per jaar door een deskundige worden gecontroleerd. De perio‐
dieke controles zijn voornamelijk visuele en functionele controles, waarbij de toestand van de onderdelen wat be‐
treft beschadigingen, slijtage, corrosie of andere veranderingen moet worden beoordeeld en de volledigheid en
werking van de veiligheidsvoorzieningen moet worden vastgesteld.
De periodieke controle moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale voorschriften.
Voor correcte inspectie moeten slijtagedelen mogelijk worden gedemonteerd. Defecte en bijna defecte onderde‐
len en componenten moeten worden vervangen.
Bij de controle moeten alle draagmiddelen over hun gehele lengte worden bekeken, ook onderdelen die afgedekt
zijn. Er moet een werkings- en een remtest met last (controlelast in de buurt van het hoogst toelaatbaar draagver‐
mogen) worden uitgevoerd.

Neem hierbij ook  „Maatregelen voor het realiseren van veilige bedrijfsperioden (S.W.P.)”, Pagina 70 en
 „Service- en onderhoudsschema”, Pagina 76 in acht.

Het kraanboek bijwerken
● De exploitant moet erop toezien dat alle controles worden uitgevoerd en in het kraanboek worden geregi‐

streerd.

8.3.2 Bijzondere bedrijfsomstandigheden

VOORZICHTIG

Voortijdige slijtage van de ketting!
Gevaar voor vallende last
Bijzondere bedrijfsomstandigheden of het model van de kettingtakel kunnen kortere onderhouds- en inspectie-
intervallen noodzakelijk maken.
– Wanneer er bijvoorbeeld doordat altijd op dezelfde plaats en met een hoge belasting wordt geremd, kun‐

nen de kettingschakels die zich tijdens het remmen op het kettingwiel of het omkeerwiel bevinden sterker
slijten.
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8.3.3 Levensduur van de contactor

Het schakelapparaat verslijt door het gebruik van de kettingtakel. De levensduur ervan is bepaald voor de opge‐
geven belastinggroep. Bij extreem vaak schakelen is voortijdige slijtage mogelijk.

Kettingtakel Motortype Displaywaarde C bij Unominaal 380 - 575 V Displaywaarde C bij Unominaal 220 - 240 V

DC 1
ZNK 71

80 80
DC 2 80 60
DC 5 ZNK 80 60 50
DC 10 ZNK 100 A 50 20
DC 10; DC–Pro 15 ZNK 100 B 20 -

Tab. 39 

De displaywaarde C geeft de te verwachten levensduur van de contactor vermenigvuldigd met 100.000 aan. De‐
ze waarde is bij normale arbeidsomstandigheden bepaald. Bij afwijkende omstandigheden kan de levensduur van
de contactor korter of langer zijn,  „Weergave van softwareversie, bedrijfsuren, aantal cycli”, Pagina 30.

Bij het bereiken van de desbetreffende displaywaarde raden wij aan de contactor of de besturingsmodule te ver‐
vangen,  „Contactor op de stuurprintplaat vervangen”, Pagina 113.

8.3.4 Maatregelen voor het realiseren van veilige bedrijfsperioden (S.W.P.)

8.3.4.1 Algemeen

Door de veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-machinerichtlijn is het wettelijk vereist om bijzondere geva‐
ren te elimineren, die bijv. door vermoeiing en veroudering kunnen optreden.
Deze eis weerspiegelt komt terug in de voorschriften van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV).
De exploitant van standaard hijswerktuigen is bovendien verplicht het daadwerkelijke gebruik van de kettingtakel
aan de hand van bedrijfsuren, lastcollectieven en/of registratiefactoren te bepalen. De basis is hierbij de FEM
9.755/06.1993 Maatregelen voor het bereiken van veilige werkingsperioden van motorisch aangedreven stan‐
daard hijswerktuigen (S.W.P.).
Deze regel heeft als doel om maatregelen voor het bereiken van veilige werkingsperioden (S.W.P. = Safe Wor‐
king Periods) gedurende de gehele gebruiksduur vast te leggen, alhoewel de kettingtakels conform de stand van
de techniek duurzaam geconstrueerd zijn. Voortijdige storingen/defecten zijn echter niet helemaal uit te sluiten.
Uit de FEM-regel 9.755 zijn volgende punten gehaald en op de elektrokettingtakel toegepast:

1. Het bepalen van het daadwerkelijke gebruik op basis van looptijd en belasting dient minstens 1 keer per jaar
te worden gedocumenteerd.

2. De looptijd Ti (bedrijfsuren) kan worden geschat of met behulp van de bedrijfsurenteller worden vastgesteld.

3. De belasting kmi (lastcollectief) moet worden geschat.

4. Bij het aflezen van de looptijd Ti op de bedrijfsurenteller moet de waarde met de registratiefactor f = 1,1 wor‐
den vermenigvuldigd.

5. Bij het schatten van de bedrijfsuren en van het lastcollectief moet de vastgestelde waarde met de registratie‐
factor f =1,2 vermenigvuldigd worden.

6. Het daadwerkelijke gebruik S wordt berekend: S = kmi • Ti • f

7. Na het bereiken van de theoretische gebruiksduur moet een algehele revisie worden uitgevoerd.

8. De exploitant van de kettingtakel moet opdracht geven voor alle controles en de algehele revisie.

Onder algehele revisie wordt verstaan:
Controle van de machine met als doel alle defecte of bijna defecte componenten en onderdelen te vinden en te
vervangen. De machine bevindt na een algehele revisie wat betreft de werkwijze en de prestatiewaarden in een
toestand die overeenkomt met dezelfde machine in nieuwtoestand.
Voor elektrokettingtakels, die volgens FEM 9.511 ingedeeld zijn, geldt de volgende theoretische gebruiksduur
(omgerekend in vollasturen):

Drijfwerkgroep 1Cm 1Bm 1Am 2m 2m+ 3m 4m
Gebruiksduur / uren vollast [h] 200 400 800 1600 1900 3200 6300

Tab. 40 

Als de kettingtakel uitsluitend met deellast wordt gebruikt, dan wordt de daadwerkelijke gebruiksduur aanzienlijk
langer. Zo neemt bijv. bij een kettingtakel die gemiddeld met halve belasting wordt gebruikt de daadwerkelijke70 21
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gebruiksduur met het achtvoudige toe en bij gemiddeld gebruik van een kwart van de volledige last met het 64-
voudige.
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8.3.4.2 Daadwerkelijke gebruiksduur S bepalen

Voor de elektrokettingtakel kan de daadwerkelijke gebruiksduur S met de volgende methode worden bepaald: 
S = kmi • Ti • f
kmi, werkelijke factor van het belastingsspectrum
Ti: aantal bedrijfsuren
f : Factor van de wijze van registratie

Bedrijfsuren (looptijd) Ti (door de exploitant) bepalen
De looptijd kan via een bedrijfsurenteller worden geregistreerd of middels de volgende methode worden bepaald.
Looptijd per inspectie-interval:

Ti =
(hijsen + neerlaten) • cycli / uur • werktijd / dag • dagen / inspectie-interval  

60 • hijssnelheid
Tab. 41 

Alleen de hijs- en neerlaatbewegingen tellen, kat- en kraanrijtijden worden niet meegerekend.

Lastcollectieffactor kmi (door de exploitant)schatten
Om de schatting te vergemakkelijken, kan met behulp van lastcollectiefcomponenten km elke belastingsituatie
worden samengesteld. De belasting wordt door de aanduiding 1/4, 1/2, 3/4 last en vollast vereenvoudigd getoond.
Dode lasten worden bij de lasten opgeteld. Lasten tot 20 % van het nominale draagvermogen worden niet mee‐
gerekend.
De looptijd per belasting wordt binnen het inspectie-interval (bijv. 1 jaar) percentueel opgedeeld.
Het volgende staafdiagram toont de lastcollectiefcomponenten km voor de belastingstoestanden zonder last tot en
met vollast bij tijdsaandelen van 5 en 10 %. Grotere tijdsaandelen dienen overeenkomstig te worden opgeteld.
De som van de afzonderlijke individuele lastcollectiefcomponenten km is de lastcollectieffactor kmi.

Diagram

Afb. 40 Belasting (B), Last (L), Tijd (t), Hangende last (1)

Correctiefactor bij registratie
● f = 1,1

Bij registratie van de bedrijfsuren met een bedrijfsurenteller (bij DC-Pro standaard meegeleverd).
● f = 1,2

Bij schatting van de bedrijfsuren en van het lastcollectief.
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8.3.4.3 Voorbeeld: DC-Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 in 1Am

Hijssnelheid 8/2 m/min
Aantal cycli per uur 10 cycli/h
Hijsen en neerlaten (2+2) m/cyclus = 4 m/cyclus
Werktijd per dag 8 h/dag
Werkdagen per inspectie-interval 250 dagen/inspectie-interval

Tab. 42 

Berekening

Ti =
10 • 4 • 8 • 250  

60 • 8
Tab. 43 

bij afgelezen looptijd: 167
bij geschatte looptijd: 166,6
De kettingtakel heeft in de boven afgelezen / geschatte looptijd de volgende lasten getransporteerd:

Afb. 41 Belasting (B), Last (L), Tijd (t)

De som van de lastcollectiefcomponenten km is de lastcollectieffactor kmi = 0,119

Zodoende bedraagt de daadwerkelijke gebruiksduur S [h] = kmi • Ti • f =
● bij afgelezen looptijd 0,119 • 167 • 1,1 = 21,9
● bij geschatte looptijd 0,119 • 166,6 • 1,2 = 23,8

Bij een FEM-classificatie 1Am (zie typeplaatje van de kettingtakel) met 800 uuren theoretische gebruiksduur (zie
volgende tabel) blijft de volgende theoretische gebruiksreserve over:
● bij afgelezen looptijd 778,1 uren
● bij geschatte looptijd 776,2 uren

Documentatie:
Voer deze waarden in uw kraanboek in. Dit kan conform het volgende schema gebeuren:

Datum Bedrijfsuren Belasting [%] km-factor Belastingsfac‐
tor

 Werk.
gebruiksduur

Theoret.
gebruiksduur

Gebruiksreser‐
ve

van tot Ti-waarde
[h]

vol 3/4 1/2 1/4 zonder kmi f S
[h]

D [h] drijf‐
werkgr.

D - S
[h]

3.1.- 30.12.- afgelezen 167
5 10 20 15 50

0,119 1,1 21,9 800/1Am 778.1
0,05 0,042 0,025 0,002 -

3.1.- 30.12.- geschat 166,6
5 10 20 15 50

0,119 1,2 23,8 800/1Am 776,2
0,05 0,042 0,025 0,002 -

Tab. 44 
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8.3.5 Algehele revisie

De kettingtakels zijn ontworpen voor een gebruiksperiode van minstens 10 jaar tot de eerste algehele revisie.
Voorwaarde is dat de gebruiksduur van de opgegeven drijfwerkgroep het daadwerkelijke gebruik niet heeft over‐
schreden. Wanneer het daadwerkelijke gebruik de voor de drijfwerkgroep geldende theoretische gebruiksduur
heeft bereikt, mag de kettingtakel pas na een algehele revisie verder worden gebruikt.

De theoretische gebruiksduur D (uren vollast) hangt af van de drijfwerkgroep van de kettingtakel. De daadwerke‐
lijke gebruiksduur dient conform FEM 9.755 jaarlijks te worden vastgesteld. Tijdens de jaarlijkse controle door on‐
ze klantenservice kunt u ook de werkelijke bedrijfstijd laten vaststellen.
Na het verstrijken van 90 % van de theoretische gebruiksduur - bij juiste indeling van de kettingtakels na 8-10 jaar
- dient de exploitant een algehele revisie te laten plaatsvinden. De algehele revisie moet voor het aflopen van de
theoretische gebruiksduur zijn uitgevoerd.
Hierbij worden naast de in het controle- en onderhoudsschema aangegeven controles en werkzaamheden de vol‐
gende onderdelen vervangen:

● drijfwerkbehuizingen met in elkaar grijpende vertandingsdelen,
● drijfwerkolie en drijfwerkdeksel met dichting,
● verbindingselementen,
● asafdichtringen, lagers, sluitdoppen,
● rem

De bij de onderhouds- en montagewerkzaamheden te vervangen kleine onderdelen (bouten, schijven, ringen etc.)
zijn niet afzonderlijk genoemd. Als door de fabrikant of een geautoriseerd bedrijf de algehele revisie wordt uitge‐
voerd, is aan de voorwaarden voor het verdere gebruik van de kettingtakel voldaan.
Daarmee is voldaan aan de voorschriften van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV).
De machine mag weer worden gebruikt nadat een deskundige de voorwaarden voor het verdere gebruik in het
kraanboek heeft ingevuld. De algehele revisie dient in het kraanboek te worden bevestigd en de volgende ge‐
bruiksperiode dient conform FEM 9.755 te worden vastgelegd.
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8.4 Service- en onderhoudsschema

Werkzaamheid Paragraaf Vóór eerste in‐
bedrijfstelling

Bij werkbegin In het kader
van de jaarlijk‐

se inspectie
Geleiding van de aardingskabelverbinding controleren - X   
Noodstopinrichting controleren -  X X
Bewegingsrichting controleren  „Netaansluiting”, Pagina 44 X   
7-segment-display controleren  „7-segment-display voor bedrijfsstatus

en foutmeldingen”, Pagina 29,
 „Weergave van softwareversie, be‐

drijfsuren, aantal cycli”, Pagina 30

X X  

Kettingsmering controleren (bij zwaar gebruik moet de ketting vak‐
er worden gesmeerd)

 „Beschikbare hijskettingen”, Pagi‐
na 85

 „Hijsketting smeren”, Pagina 94
X X X

Werking van de werkeindschakelaar Hijsen controleren  „Werkeindschakelaar controleren”,
Pagina 79 X X X

Werking van de werkeindschakelaar Neerlaten controleren  „Werkeindschakelaar controleren”,
Pagina 79 X  X

Uitschakelbuffer / uitschakelveer / eindschakelaaractivering con‐
troleren

 „Uitschakelbuffer / uitschakelveer con‐
troleren”, Pagina 102

 „Eindschakelaaractivering controle‐
ren”, Pagina 80

X X X

Kabel en behuizingsonderdelen van de drukknopschakelaar op
beschadiging controleren

- X X X

Werking van de rem controleren - X X X
Haak en lasthaakbeveiliging controleren  „Lasthaak controleren”, Pagina 96 X X X
     
Schakelcycli C aflezen  „Levensduur van de contactor”, Pagi‐

na 70   X

Bedrijfsuren aflezen voor het bepalen van de resterende levens‐
duur

 „7-segment-display voor bedrijfsstatus
en foutmeldingen”, Pagina 29

 „Maatregelen voor het realiseren van
veilige bedrijfsperioden (S.W.P.)”, Pagi‐

na 70

  X

De elektrische schakelapparaten en installatie controleren -   X
Werking van de slipkoppeling controleren  „Slipkoppeling controleren”, Pagi‐

na 110   X

Instelwaarde van de slipkoppeling controleren  „Slipkoppeling instellen”, Pagina 111 25)

Remslijtage controleren  „Rem”, Pagina 109 om de 10 jaar 26) 27)

Rem V-afdichtring invetten   X
Ophanging, ophangbeugels en bevestigingselementen (clip enz.)
controleren

 „Ophanging”, Pagina 77   X

Controleer de bevestigingsschroeven op het haaktuig/onderblok -   X
Haak op barsten, vervorming en slijtage controleren  „Lasthaak controleren”, Pagina 96   X
Lasthaakbeveiliging op vervorming controleren -   X
Haaklager op slijtage controleren -   X
Kettingwiel van de kettinggeleiding, kettingwiel van het onderblok,
kettinggeleiding, ontvlechtingsplaat controleren

 „Kettingaandrijving”, Pagina 80   X

Controleer de bevestiging van de ketting -   X
Controleer de kettingvanger en de ophanging op uitwendige be‐
schadigingen (bijv. scheuren en witbreuk)
DC 1-15 Servicekap demonteren

 „Demonteer de kettingvanger”, Pagi‐
na 78   X

Controle van de ketting op vervormingen, beschadigingen, scheu‐
ren, corrosie putjes, vermindering van de schalmdikte resp. ver‐
groting van de steek door slijtage, lengtetoename door plastische
vervorming

 „Hijsketting controleren”, Pagina 81

  X

Bevestigingselementen (clips, bouten enz.) op vastzitten en op
corrosie controleren

-   X

Corrosiebescherming controleren en indien nodig verbeteren of
aanvullen

-   X

Controleer het aanhaalmoment van de elektroruimte en de tand‐
wielkast

-   X

25) Bij gebruik conform FEM-classificatie bij DC-Pro elke 10 jaar; bij DC-Com in het kader van de jaarlijkse inspectie.
26) DC 10 en DC-Pro 15 elke 5 jaar
27) Bij gebruik conform FEM-classificatie76 21
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Werkzaamheid Paragraaf Vóór eerste in‐
bedrijfstelling

Bij werkbegin In het kader
van de jaarlijk‐

se inspectie
Rijwerk, traverse en toestand van de buffers controleren  „Uitschakelbuffer / uitschakelveer con‐

troleren”, Pagina 102   X

Olieverversing  „Drijfwerkolie wisselen”, Pagina 111 elke 10 jaar 27)

Algehele revisie
De algehele revisie dient met de jaarlijkse controle samen te vallen. Bij bereiken 90 % van de theoretische gebruiks‐

duur  „Maatregelen voor het realiseren van vei‐
lige bedrijfsperioden (S.W.P.)”, Pagina 70

Demag-set speciaal voor de algehele revisie van kettingtakels inbouwen X
De kleine onderdelen, zoals bouten of schijven die bij onderhouds- en montagewerkzaamheden moeten worden vervangen, worden niet apart vermeld. De in
het controle- en onderhoudsschema aangegeven werkzaamheden dienen bij een algehele revisie te worden uitgevoerd.

Tab. 45 

8.5 Onderhoudswerkzaamheden

8.5.1 Ophanging

Blijkt bij de controle dat, als gevolg van slijtage, de opgegeven maten te klein of te groot geworden zijn, of worden
scheuren zichtbaar aan deze onderdelen, dan moeten deze onderdelen in elk geval worden vervangen.

Ophangbeugel

Afb. 42 

Kettingtakel  DC 1 / 2 / 5 DC 10 DC-
Pro 15

Ophangbeugel  kort lang kort lang lang
Minimummaat ophangbeu‐
gel [mm] 15,3 14,4 25,2 24,3 31,5

Tab. 46 

Ringoog

Afb. 43 

Kettingtakel  DC 1 / 2 / 5 DC 10 DC-
Pro 15

Min. maat e ringoog haaks
90°
(kettingtakel parallel met de
ligger)

[mm] 17,55 24,3 34,2

Tab. 47 

8.5.2 Elektrokap

Houd de elektrokap vast wanneer u deze openmaakt. Laat de elektrokap niet in de valbeveiliging vallen.
Let er bij het opnieuw sluiten van de elektrokap op dat de valbeveiliging het inspectievenster niet bedekt en niet
wordt ingeklemd.
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8.5.3 Demonteer de kettingvanger

Afb. 44 

– Schroef de servicekap (1) open en koppel hem los.

– Leg de zak (2) met de bedieningskabel boven op de kettingtakel.

– Koppel de veer (3) los en leg hem daarnaast in de uitdieping in de kettingvanger.

– Verwijder de borgveer (4) van de pen (5) en trek de pen uit de bevestiging. Houd hierbij de kettingvanger
vast.

– Leg nu de kettingvanger (6) op de grond neer.
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8.5.4 Werkeindschakelaar (standaard bij DC-Pro 1-15 en DC-Com 10 inschering 2/1)

8.5.4.1 Werkeindschakelaar controleren

GEVAAR

Kettingbreuk en vallende last
Bij het herhaaldelijk bereiken van de noodeindpositiebegrenzing kan de ketting breken of kan de last omlaag
vallen.
Bij kettingtakels waarbij de werkeindschakelaar ontbreekt of defect is, vervult de slipkoppeling van de kettingta‐
kel de functie van noodeindpositiebegrenzing. Deze noodeindpositiebegrenzing mag alleen in uitzonderingsge‐
vallen worden geactiveerd, dus niet bij regulier gebruik, d.w.z. niet standaard tijdens het bedrijf. Als de slipkop‐
peling aanspreekt, treden er in de ketting hoge extra belastingen op.
De functie „Werkeindschakelaar hijsen” moet daarom dagelijks worden gecontroleerd.

Als de werkeindschakelaar defect is, wordt de hijsmotor uitgeschakeld doordat de elektronische toerentalbewa‐
king van de slipkoppeling in werking treedt. Het uitschakelen in de bovenste haakpositie is daarom geen voldoen‐
de aanwijzing dat de werkeindschakelaar correct functioneert. Wanneer de uitschakeling door de werkeindscha‐
kelaar faalt, verschijnt een waarschuwingsmelding, zie  „Waarschuwingen”, Pagina 121.

Afb. 45 Buffer bij niet geactiveerde eindschake‐
laar (A), buffer bij geactiveerde eindschakelaar
(B), defecte buffer bij geactiveerde eindschake‐
laar (C).

Controle werkeindschakelaar Hijsen: Rijd met het haaktuig resp. van
het onderblok tot ong. 10 cm onder de hoogste haakpositie. Beweeg
dan met de fijnhijssnelheid naar de hoogste haakpositie tot de kettingta‐
kel automatisch uitschakelt.
● Inschering 1/1:

Na de uitschakeling mag de buffer of uitschakelveer op het haaktuig
slechts lichtjes worden ingedrukt.

● Inschering 2/1:
Bij het onderblok met interne uitschakelveren mag het bovenste ge‐
deelte eveneens slechts lichtjes op het onderste gedeelte worden
geschoven, zodat ca. 20 mm van het zwarte deel van het onderblok
zichtbaar blijft.
Als een onderblok met externe uitschakelveren wordt gebruikt, mo‐
gen de veren bij het uitschakelen eveneens slechts lichtjes worden
ingedrukt.

Als de buffers of uitschakelveren sterk worden ingedrukt, dan moet men ervan uitgaan dat niet de werkeind‐
schakelaar de hijsmotor uitschakelt, maar de toerentalbewaking van de slipkoppeling. Bijgevolg kan het veelvul‐
dig benaderen van de eindpositie tot kettingbreuk leiden.

Controle werkeindschakelaar Zakken

De controle van de werking van de „werkeindschakelaar Zakken” moet minstens 1 maal per jaar gebeuren. Volg
hierbij de onderstaande procedure:
● Demonteer de kettingvanger  „Demonteer de kettingvanger”, Pagina 78
● Volg verder de controleprocedure zoals beschreven onder „werkeindschakelaar Hijsen”.

Optionele drijfwerkeindschakelaar
Bij gebruik van de optionele drijfwerkeindschakelaar moet de uitschakeling gebeuren vooraleer het onderblok /
haaktuig de ontvlechtingsplaat van de kettingtakel raakt. Ter controle moet de haak in de hoogste haakpositie met
de hoogste hijssnelheid (zonder last) worden verplaatst. Na uitschakeling moet de afstand tot aan de ontvlech‐
tingsplaat van de kettingtakel minimaal 20 mm bedragen.
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8.5.4.2 Eindschakelaaractivering controleren

De eindschakelaaractivering op uitwendige beschadiging controleren, bijv. verbogen activeringsplaat.

8.5.5 Kettingaandrijving

8.5.5.1 Kettingwiel controleren

Afb. 46 Voorbeeld: slijtage van het kettingwiel

Aangezien het kettingwiel samen met de kettingset wordt vervangen, is
onder normale omstandigheden geen verdere controle noodzakelijk.
Indien u evenwel een onrustige en harde loop van de kettingaandrijving
vaststelt, kan dit wijzen op slijtage.

Voor een nauwkeurige controle van het kettingwiel moet de kettingge‐
leiding worden gedemonteerd en ontvet.
Wanneer het kettingwiel inloopsporen van de ketting of gebroken tand‐
flanken vertoont, moet de kettingset onmiddellijk worden vervangen.

8.5.5.2 Kettinggeleiding controleren

Afb. 47 Voorbeeld defecte kettinggeleiding

De afbeelding toont een defecte kettinggeleiding (type geproduceerd tot
03/2019). De kettingaandrijving heeft wat spelling op de uitgaande as;
een zijdelingse speling van ca. ± 2 mm is normaal. Een defecte ketting‐
geleiding moet onmiddellijk worden vervangen:
● Maak de servicekap open.
● Controleer de kettinggeleiding op beschadiging, bijv. gebarsten helf‐

ten of schroeven die los zitten.

Afb. 48 

Op de afbeelding wordt links (1) de kettinggeleiding tot 03/2019 en
rechts (2) de nieuwe kettinggeleiding vanaf 04/2019 weergegeven.

80 21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9



8.5.5.3 Ontvlechtingsplaat / kettinginloopplaat controleren

Afb. 49 Lasthaakzijde (A), kettingvangerzijde
(B)

Maximale maten ontvlechtingsplaat [mm] a b c d
DC 1 / 2 16,0 5,5 16,8 6,8
DC 5 19,4 6,8 21,0 8,9
DC 10 26,7 9,4 28,8 12,0
DC-Pro 15 31,1 11,5 33,4 15,3

Tab. 48 

Als bij de controle blijkt dat als gevolg van slijtage de aangegeven ma‐
ten overschreden worden, of er scheuren zichtbaar zijn op de ontvlech‐
tingsplaat, dan moet deze in elk geval worden vervangen.

Door meerdere malen de bevestigingsschroeven van de ontvlechtings‐
plaat in- en uit te schroeven kan de schroefdraad in de aluminiumbehui‐
zing worden beschadigd, zodat de bouten niet meer goed vastzitten.
Hiervoor is een set „hulpstukken ontvlechtingsplaat” verkrijgbaar (be‐
stelnr. 717 830 45), zie ook brochure „Hulpstukken ontvlechtingsplaat
DC 1 - 15”  Tab. 3, Pagina 7.

8.5.5.4 Hijsketting controleren

Vervangingsgrens van de originele Demag ketting controleren

Voor de exploitanten van hijswerktuigen is naast de technisch juiste keuze van het hijswerktuig voortdurende
bewaking van de schalmenketting tijdens het gebruik - DIN 685 deel 5 - een dwingend voorschrift voor optimale
bedrijfsveiligheid en het voorkomen van ongevallen met niet te voorziene schade.

Bij bedrijf in 1 ploeg, bij gebruik conform FEM-configuratie en bij bedrijfsomstandigheden van de kettingtakel con‐
form  „Bedrijfsomstandigheden”, Pagina 27 moet de ketting jaarlijks worden gecontroleerd (zie controle- en on‐
derhoudsschema).

Als bij lopende onderhoudsbeurten blijkt dat de onderhoudsperiodes te lang zijn, moeten deze worden aangepast
aan de desbetreffende bedrijfsomstandigheden.

Visuele controle van de ketting

Afb. 50 Voorbeeld: slijtage van de ketting

Voer aan het begin van de werkzaamheden een visuele controle van de
ketting uit.
Als de ketting vervormingen, beschadigingen, barsten, corrosie putjes,
afname van de schalmdikte resp. vergroting van de steek door slijtage
of rek door plastische vervorming vertoont, moet de ketting onmiddellijk
worden vervangen.
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Vervangingsgrens van de originele Demag ketting meten

U kunt met twee meetmethodes bepalen of de originele Demag ketting de vervangingsgrens bereikt heeft:
● Meting met schuifmaat:

- slijtage van de afzonderlijke schakels  Afb. 51, Pagina 82;
- over 11 kettingschakels  Afb. 52, Pagina 82

● Meting met meetapparaat:
- over 11 kettingschakels  Afb. 53, Pagina 83

Slijtage enkele schakel met schuifmaatmeten

Afb. 51 

De kettingschakels moeten visueel op slijtagesporen worden gecontroleerd. Hangt de ketting bijv. in onbelaste
toestand scheef, dan is dit meestal een teken van slijtage van een afzonderlijke kettingschakel.

Eventueel moet met een schuifmaat de draaddiameter van de ketting in het scharnier gemeten worden. Minimum‐
waarde van de draaddiameter, zie  „Tab. 49”, Pagina 82.

Met schuifmaat over 11 kettingschakels meten

Afb. 52 

De meting over 11 kettingschakels moet met een aanhangende deellast
worden uitgevoerd. Hierbij kan de meting over 11 kettingschakels ook
trapsgewijs gebeuren, en wel over 2 x 3 en 1 x 5 kettingschakels. De
som van de drie bepaalde waarden a1 + a2 + a3 mag niet hoger zijn dan
de opgegeven grenswaarde a. Is dit toch het geval, dan is het vervan‐
gen van de ketting noodzakelijk.
Originele Demag-kettingen zijn op iedere 12e schakel gemarkeerd met
het Demag-stempel. Wij raden u aan beslist originele Demag-kettingen
te gebruiken. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toegezegde veiligheid
en levensduur van de kettingtakels gewaarborgd is.
Stelt u na de inbouw van een nieuwe ketting onrustig en hard lopen in
de kettingaandrijving vast? Neem contact op met onze klantenservice.

Demag-kettingtakel  DC 1 / 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15 / 16 DC-Pro 25
Kettingaanduiding d x t [mm] 4,2 x 12,2 5,3 x 15,2 7,4 x 21,2 8,7 x 24,2 10,5 x 28,2
Grensmeetwaarden conform DIN 685 deel 5
Over 11 kettingschakels uitwendig,
maximummaat a = a 1 + a 2 + a 3

[mm] 144,7 180,3 253 289 337,4

Meting over 1 kettingschakel inwendig,
maximummaat t [mm] 12,8 15,9 22,4 25,5 29,8

Meting van kettingschakeldiameter,
minimummaat dm = 0,9 x d [mm] 3,8 4,8 6,7 7,8 9,45

Tab. 49 

De grensmeetwaarden gelden voor alle onder  „Beschikbare hijskettingen”, Pagina 85 genoemde hijskettin‐
gen.
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Met meetapparaat over 11 kettingschakels meten

Afb. 53 

A DC / DK / PK nieuwe ketting 2
De vervangingsgrens is nog niet bereikt. Het vervangen van de ketting is nog niet nood‐
zakelijk. De ketting moet worden vervangen, wanneer de meetbout niet meer in de 11e
kettingschakel kan worden geschoven

B PK oude ketting 3 Meetpen
1 Meetapparaat, bestelnr. 836 025 44 4 11. Kettingschakel; de vervangingsgrens is bereikt. De ketting moet worden vervangen.

Tab. 50 

De meting over 11 kettingschakels moet met een aanhangende deellast worden uitgevoerd.
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8.5.5.5 Leveringsomvang kettingset

WAARSCHUWING

Zwevende last! Vallende onderdelen!
Als gehesen lasten naar beneden vallen, bestaat er gevaar voor lijf en leven.
Bij het vervangen van de ketting aan de DC10-25 met inschering 2/1, moeten de ankerpuntbouten en kettingan‐
kerpunten hierbij altijd worden vervangen. Deze zijn inbegrepen in de kettingsets.
Bij aanschaf van enkele kettingen per meter, moeten de ankerpunt afzonderlijk worden besteld en verbouwd, zie
 „Kettingaandrijving”, Pagina 130.

Als de toegestane grens van de kettingslijtage is bereikt, moet de ketting worden vervangen (bepaling van de slij‐
tagegrens van de ketting  „Hijsketting controleren”, Pagina 81). Bij bestelling van een nieuwe standaardketting
RDC/TDK wordt altijd een kettingset geleverd. De kettingset bevat de volgende onderdelen:
●
● ketting,
● kettingwiel,
● kettinggeleiding met afstroopplaat en sluitkap,
● kettingontvlechterplaat,
● buffer voor bovenste en onderste haakpositie
● tube Demag-kettingvet,
● borgring.

Bij inschering 2/1 ook ankerpuntbouten en kettingankerpunten

De kettinggeleiding is vooraf gemonteerd, de ketting is reeds in de kettinggeleiding geplaatst.
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8.5.5.6 Beschikbare hijskettingen

De originele Demag ketting is een gekeurde schalmenketting volgens EN 818-7 en voldoet daarom aan de richtlij‐
nen en controlecriteria voor schalmenkettingen voor gebruik bij hijswerktuigen, de testvoorschriften conform DIN
685 deel 5 1981 nov en de voorschriften van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV).

VOORZICHTIG

Let op de draaglastreductie!
Afwijkend van de standaard gebruiksomstandigheden zijn voor bijzondere omgevingsomstandigheden de onder‐
staande speciale kettingen leverbaar.

 Kettingtakel
bouwtype

Max. draagvermogen bij inschering Afmeting Markering,
kettingkwali‐

teit

Gewicht per
meter

Productie‐
testkracht

Minimale
breukkracht

Minimale
breukrek1/1 2/1

[kg] [kg] [mm] [kg] [kN] [kN] [%]
Standaardketting Demag RDC/TDK

 

DC 1 - 2 250 - 4,2 x 12,2

DAT
RDC/TDK

0,38 13,8 22

10
DC 5 500 - 5,3 x 15,2 0,62 22 35

DC 10 1250 2500 7,4 x 21,2 1,20 43 70
DC 15 - 16 1600 3200 8,7 x 24,2 1,67 59 95

DC 25 2500 5000 10,5 x 28,2 2,49 87 138

Eigenschappen hoogwaardig, verouderingsbestendig materiaal met hoge oppervlakhardheid, galvanisch verzinkt met aanvullende oppervlakteveredeling;
kleur: DC 1 - 10 zilver, DC 15 - 25 geel

Materiaal Ni-Mo speciaal kettingstaal conform EN 818-7 deel 5.3.1
Smering Vet GP00H-30REN.SO-GFB
Speciale ketting Demag Corrud

Toepassing bijv.
verzinkerij, gal‐
vanische pro‐
cessen, beitserij

DC 1 - 2 250 - 4,2 x 12,2

DAT
RDC/TDK

0,38 13,8 22

10
DC 5 500 - 5,3 x 15,2 0,62 22 35

DC 10 1250 2500 7,4 x 21,2 1,20 43 70
DC 15 - 16 1600 3200 8,7 x 24,2 1,67 59 95

DC 25 2500 5000 10,5 x 28,2 2,49 87 138
Eigenschappen verouderingsbestendig, roestvrij, micro-corrosiebescherming „Corrud DS” zwart gecoat, kleur: zwart, Stabylan 2001
Materiaal Ni-Mo speciaal kettingstaal conform EN 818-7 deel 5.3.1
Smering Zuurbestendig kettingvet z.B. Ceplattyn BL white Paste (bestelnr. 665 023 44)
Speciale ketting Demag HS7

Toepassing bijv.
metaalgieterij,
stof, slijppoe‐
der, afbramerij

DC 1 - 2 160 - 4,2 x 12,2

RSX / DS

0,38 12,5 19,3

5
DC 5 400 - 5,3 x 15,2 0,62 19,8 30,8

DC 10 800 1600 7,4 x 21,2 1,20 38,7 60
DC 15 - 16 - - - - - -

DC 25 1600 3200 10,5 x 28,2 2,49 78 121
Eigenschappen verouderingsbestendig, kleur: zilver, dieper gecarboneerd
Materiaal Ni-Mo speciaal kettingstaal conform EN 818-7 deel 5.3.1
Smering droog of met droogsmeermiddel, bijv. Ceplattyn 300 Paste (bestelnr. 665 022 44)
Speciale ketting Demag RS6

Toepassing bijv.
Levensmidde‐
lensector

DC 1 - 2 125 28) - 160 29) - 4,2 x 12,2

RSA / S

0,38 10 16

15

DC 5 200 28) - 250 29) - 5,3 x 15,2 0,62 16 25

DC 10 400 28) - 500 29) 800 30) - 1000 31) 7,4 x 21,2 1,20 32 50

DC 15 - 16 - - - - - -

DC 25 630 28) - 800 29) 1250 30) - 1600 31) 10,5 x 28,2 2,23 50 80

Eigenschappen ketting roestvrij, niet gehard, blank
Materiaal roestvast staal AISI 316 (V4A) 1,4401
Smering voor levensmiddelen geschikte smeermiddelen, bijv. olie 4 UH1-1500 N (bestelnr. 664 028 44)

Tab. 51 

28) bij max. 25 - 50 cycli per dag
29) bij max. 10 cycli per dag
30) bij max. 12 - 25 cycli per dag
31) bij max. 5 cycli per dag21
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8.5.5.7 Kettingset vervangen

Afb. 54 

Er zijn verschillen varianten van de kettinggeleiding; de illustraties zijn ook exemplarisch. De volgorde van wer‐
ken is bij het vervangen van de kettingset grotendeels gelijk. U vindt de bijzonderheden voor de desbetreffende
kettinggeleiding vanaf  „Kettinggeleidingen tot 03/2019 en vanaf 04/2019”, Pagina 91

WAARSCHUWING

Zwevende last! Vallende onderdelen!
Als gehesen lasten naar beneden vallen, bestaat er gevaar voor lijf en leven.
Bij het vervangen van de ketting aan de DC10-25 met inschering 2/1, moeten de ankerpuntbouten en kettingan‐
kerpunten hierbij altijd worden vervangen. Deze zijn inbegrepen in de kettingsets.
Bij aanschaf van enkele kettingen per meter, moeten de ankerpunt afzonderlijk worden besteld en verbouwd, zie
 „Kettingaandrijving”, Pagina 130.

Stel voordat u begint met de onderhoudswerkzaamheden het hijswerktuig buiten werking en borg het tegen herin‐
schakelen. Ga als volgt te werk voor het vervangen van de kettingset:
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– Leg de zak (2) met de bedieningskabel op de kettingtakel; trek de netstekker (3) met de gemonteerde netka‐
bel (4) los en leg hem opzij; als een rijaandrijving aanwezig is: verwijder de verbindingskabel uit de trekont‐
lasting;

– Maak de sluitkap (5) met een schroevendraaier los (eruit wippen);

– Demonteer de kettingvanger (6) en leg deze opzij ( „Demonteer de kettingvanger”, Pagina 78).

Afb. 55 

– Demonteer de ontvlechtingsplaat (7);
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– Demonteer met een borgringtang de borgring (8); gebruik hiervoor een rechte of kromme tang (toegang door
opening in de drijfwerk aan de zijkant van de motor of vanuit de serviceruimte);
DC 1 tot 5: in het bereik van de netstekker;
DC 10: afdekking van de opening van de drijfwerkbehuizing (9) zijdelings wegklappen.

– Maak de kettinggeleiding (10) met het kettingwiel van de uitgaande as los; schuif hiervoor het complete sa‐
menstel in de richting van de motor tot het kettingwiel vrij is; verwijder daarna de versleten kettingset uit de
serviceruimte.

Ga bij de montage van de nieuwe kettingset in omgekeerde volgorde te werk.
Let hierbij op de volgende punten:

Kettingtakel met drijfwerkeindschakelaar

Afb. 56 (A) kettinggeleiding bij DC 10 zonder drijfwerkeindschakelaar; (B) kettinggeleiding bij DC 10 met drijfwerkeindschakelaar

Als de kettingtakel DC 10 is uitgerust met een drijfwerkeindschakelaar, dan onderscheidt de kettinggeleiding zich
door een grotere boring (tot bouwjaar 2012).

Zie ook  „Kettingaandrijving”, Pagina 130

Afstandsring uitgaande as

Afb. 57 

● Let er bij het monteren van de kettinggeleiding op dat alle afstands‐
ringen op de uitgaande as zijn aangebracht.

Pos. Naam
1 Afsluitkap
2 Borgring
3 Afstandsring DC-Pro 15 1 stuks
4 Kettinggeleiding

5 Afstandsring

DC 1 / 2 3 stuks
DC 5 1 stuks
DC 10 2 stuks
DC-Pro 15 2 stuks

Tab. 52 

Smeer voordat u het kettingwiel opschuift de vertanding
van de uitgaande as met Molykote of gelijkwaardig vet.
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Borgring monteren

Afb. 58 

● De stansbraam van de borgring (1) moet naar de motor wijzen. De
correcte passing van de borgring is gewaarborgd, wanneer deze na
de montage op de uitgaande as zonder grote krachtinspanning kan
worden gedraaid.

GEVAAR

Kettingbreuk en vallende last
Door een foutief gemonteerde ketting kan de ketting bre‐
ken of kan de last vallen.
Bij de montage van de ketting dient men erop te letten,
dat de ketting in gelijke positie en oriëntatie ingebracht
wordt.
De ketting moet zonder draaien werken.

Kettingankerpunt DC 10 inschering 2/1 monteren

Afb. 59 

WAARSCHUWING

Zwevende last! Vallende onderdelen!
Als gehesen lasten naar beneden vallen, bestaat er gevaar voor lijf en leven.
Bij het vervangen van de ketting aan de DC10-25 met inschering 2/1, moeten de ankerpuntbouten en kettingan‐
kerpunten hierbij altijd worden vervangen. Deze zijn inbegrepen in de kettingsets.
Bij aanschaf van enkele kettingen per meter, moeten de ankerpunt afzonderlijk worden besteld en verbouwd, zie
 „Kettingaandrijving”, Pagina 130.

● Monteer het kettingankerpunt bij de DC 10 inschering 2/1 vóór het aanschroeven van de ontvlechtingsplaat
Schroef de kettingankerpunthelften (1) aan elkaar vast (afb. A).

● Schuif het vastgeschroefde kettingankerpunt in de opening van de behuizing van de drijfwerk (afb. B).
● Monteer de pennen (2) (de pennen worden geborgd door de gemonteerde ontvlechtingsplaten).
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Kettingankerpunt DC 15 inschering 2/1 monteren

Afb. 60 

Monteer het kettingankerpunt bij de DC-Pro 15 inschering 2/1 vóór het
aanschroeven van de ontvlechtingsplaat (4).
● Bij de demontage van het kettingankerpunt moeten beide bouten (1)

slechts zo ver uit de boringen worden geschoven dat het kettingan‐
kerpunt kan worden afgenomen.

● Leg het kettingeinde tussen de kettingankerpunthelften (3) en zet de
helften vast met een aanhaalmoment van 25 Nm.

● Schuif het vastgeschroefde kettingankerpunt in de opening van de
behuizing van de drijfwerk.

● Schuif de pennen (1) weer volledig in de boringen terug (de pennen
worden geborgd door de gemonteerde ontvlechtingsplaat).

Pos. Naam
1 Pennen kettingankerpunt
2 Inbusbout kettingankerpunthelften
3 Kettingankerpunthelften
4 Ontvlechtingsplaat
5 Inbusbout ontvlechtingsplaat

Tab. 53 

Aanslagstuk monteren

Afb. 61 

● Het aanslagstuk aan de 5de kettingschakel van de onbelaste ketting‐
streng aanbrengen; neem daarbij het aanhaalmoment in acht; zie
 Tab. 54, Pagina 91.

● Wanneer bij een kettingwissel de kettingtakel met een langere ket‐
ting wordt gebruikt dan de standaardcapaciteit van de kettingvanger
aankan, dan moet een extra aanslagstuk op de ketting worden be‐
vestigd tussen het haaktuig en de bufferplaat. Het aanslagstuk moet
zo worden aangebracht dat de extra lengte van de ketting tussen het
haaktuig en het aanslagstuk ligt. Voor de DC 10 en de DC 15 met
inschering 2/1 is in dit geval een drijfwerkeindschakelaar nodig.

Verdere procedure na het vervangen van de kettingset

Als de ketting om reden van het bereiken van de slijtagegrens wordt vervangen, dan zijn gewoonlijk ook de om‐
keerwielen versleten en moeten deze worden vervangen. Daarom moet de toestand van de omkeerwielen bij
het vervangen van de ketting beslist worden gecontroleerd. Wij raden aan bij elke 2e kettingwissel het omkeer‐
wiel te vervangen.

– Haaktuig/onderblok monteren  „Lasthaak”, Pagina 96

– Smeer de ketting  „Beschikbare hijskettingen”, Pagina 85,  „Hijsketting smeren”, Pagina 94

– Stel zonodig de onderste haakpositie in  „Onderste haakpositie instellen”, Pagina 54.

– Monteer de kettingvanger  „Demonteer de kettingvanger”, Pagina 78.

– Indien een optionele drijfwerkeindschakelaar aan de kettingtakel is aangebracht, dan moet deze na een ket‐
tingwissel opnieuw worden ingesteld, zie brochure „Drijfwerkeindschakelaar DC”  Tab. 3, Pagina 7.
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Aanhaalmomenten [Nm] DC 1 / 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Inschering 1/1 1/1 2/1 1/1 2/1
Servicekap 5,5 7,5 25
Aanslagstuk 4,0 4,3
Kettingankerpunthelften - - 10,5 - 25
Ontvlechtingsplaat 5,0 5,5 9,5 15

Tab. 54 

8.5.5.8 Kettinggeleidingen tot 03/2019 en vanaf 04/2019

11

2

43718744_xml.eps43718744_xml.eps

Afb. 62 

Kettinggeleiding DC 1–2 tot 03/2019

Pos.nr.  Benaming
1  Kettinggeleiding
2  Kettinginloopplaat

Tab. 55 
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1

43718844_xml.eps
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3

Afb. 63 

Kettinggeleiding DC 1–2 vanaf 04/2019

Pos.nr.  Benaming
1  Kettinggeleiding
2  Kettinginloopplaat boven
3  Kettinginloopplaat onder

Tab. 56 

11

2

3

43718944_xml.eps

Afb. 64 

Kettinggeleiding DC 5 tot 03/2019

Pos.nr.  Benaming
1  Kettinggeleiding
2  Tussenplaat
3  Kettinginloopplaat

Tab. 57 
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43719044_xml.eps
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3

Afb. 65 

Kettinggeleiding DC 5 vanaf 04/2019

Pos.nr.  Benaming
1  Kettinggeleiding
2  Kettinginloopplaat boven
3  Kettinginloopplaat onder

Tab. 58 

1

2

3

4

43719144_xml.eps

Afb. 66 

Kettinggeleiding DC 10 tot 03/2019

Pos.nr.  Benaming
1  Kettinggeleiding
2  Tussenplaat
3  Kettinginloopplaat boven
4  Kettinginloopplaat onder

Tab. 59 
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43719244_xml.eps

1

2

3

Afb. 67 

Kettinggeleiding DC 10 vanaf 04/2019

Pos.nr.  Benaming
1  Kettinggeleiding
2  Kettinginloopplaat boven
3  Kettinginloopplaat onder

Tab. 60 

8.5.5.9 Hijsketting smeren

Hijskettingen moeten na het inbouwen en vóór testbelasting en inbedrijfstelling alsmede gedurende het gebruik
in ontlaste toestand met een tandwielvet, bestelnr. 665 009 44, op de scharnierpunten gesmeerd worden.

Al naar gelang werkings- en belastingsomstandigheden moeten de kettingen - na reiniging vooraf - deskundig op
de scharnierpunten nagesmeerd worden. Bij omgevingsinvloeden (slijppoeder, zand enz.), die slijtage bevorde‐
ren, moet een droogsmeermiddel (glijlak) gebruikt worden. Afwijkende smering, zie  „Beschikbare hijskettin‐
gen”, Pagina 85!

WAARSCHUWING

Voortijdige slijtage van de ketting!
Gevaar voor het vallen van de last door kettingbreuk.
De ketting moet over de gehele lengte worden gesmeerd.
Ook verdekt liggende kettingschakels bijv. in het kettingankerpunt, in het haaktuig, in het aanslagstuk of het kat‐
frame moeten volledig worden gesmeerd.
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Kettingtakel DC 1 - 10

Afb. 68 

Knip de punt van de vettube af en steek de vettube in het smeerpunt.
Terwijl u op de tube te drukt en zo vet in de kettinggeleiding aanbrengt,
moet de ketting naar zijn eindposities worden bewogen zodat de ketting
volledig en gelijkmatig gesmeerd wordt.

Kettingtakel DC-Pro 15

Afb. 69 

Breng het smeermiddel met een penseel op.
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8.5.6 Lasthaak

8.5.6.1 Lasthaak controleren

Afb. 70 

Kettingtakel DC 1 - 15 (vanaf 12/2017)
Pos. A

 DC-Pro / Com
Pos. B

 DC-Com (Alt oud)
Pos. B

Draagvermogen [kg] 315 630 1250 1600  125 250 500 1250 2500 1600 320
0 125 250 500 1250 2000

Bouwtype  1 - 2 5 10 15  1 2 5 10 15 1 2 5 10
Inschering  1/1  1/1 2/1 1/1 2/1

 

1/1 2/1
Lasthaak Type V-I V-II V-III V-IV  V 2 V 3 V 4 V 5 V 5 V 6 T010 T020 T04 V 5

Maten

a1 [mm] 30 36 43 50  30 36 43 50 50 56 28 34 40 50

a2nom. 32) [mm] 23,5 26,7 36 43  25,3 30,5 36 43 43 49 22,8 25,4 33,7 43

a2max [mm] 25,6 29,6 39,6 47,3  27,8 33,5 39,6 47,3 47,3 53,9 25,08 27,94 37,07 47,3
b1 [mm] 13 19 22 29  13 19 22 29 29 30 16 21 27 29
h1 [mm] 22 27,5 33,5 44  22 27,5 33,5 44 44 55 20 26,1 34 44

h2nom. 33) [mm] 18 21,5 26 36  18 21,5 27 36 36 38 16,9 21,8 27,7 36

h2min [mm] 17,1 20,4 24,7 34,2  17,1 20,4 25,7 34,2 34,2 36,1 16,055 20,71 26,315 34,2
L2 [mm] 14 14 20 45  22 30 36 45 45 56 20 24 28 45
L4 [mm] 84 95 115 159  86 109 110 159 159 187 82 94 116 159

max. testkracht [kN] 8 16 25 50  8 16 25 50 50 65 6 13 25 50
Tab. 61 

8.5.6.2 Lasthaakbeveiliging DC-Pro

Wanneer de lasthaakbeveiliging moet worden vervangen, moet de moer zodanig op de bout worden gedraaid dat
er minimaal 2 volledige draadgangen aan de andere kant van de moer zichtbaar zijn. De schroefverbinding mag
slechts zo ver worden aangehaald dat de lasthaakbeveiliging zich laat bewegen zonder te gaan klemmen.

8.5.6.3 Omkeerwiel controleren

Maandelijks moet worden gecontroleerd of het omkeerwiel licht loopt bij het draaien. Hiervoor moeten eventueel
vast gemonteerde traversen van het onderblok worden gedemonteerd.
Controleer of het onderblok correct meebeweegt bij hijs- en neerlaatbewegingen. Schoksgewijze bewegingen van
het onderblok wijzen op slijtage.
Wij raden aan uiterlijk bij elke 2e kettingwissel het omkeerwiel te vervangen.

32) Toegestane afwijking +10 %
33) toelaatbare afwijking -5 %96 21
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8.5.6.4 Haaktuig DC 1 - 15 (vanaf 12/2017) vervangen

Afb. 71 

Pos. Naam Pos. Naam Pos. Naam
1 Hijsketting 5 Kettingsluitstuk 8 Haaktuighelft
2 Bus van haaktuig 6 O-ring 9 Schroefverbinding van haaktuig
3 Axiaal kogellager met sleuf 7 Lasthaak 10 Bedrijfslastplaat
4 Steunplaat     

Tab. 62 

GEVAAR

Vallende last
Door niet-correcte montage kan de last vallen.
Let bij de montage op de juiste volgorde en oriëntering van de afzonderlijke onderdelen.

Onder bijzondere omgevingsvoorwaarden of bij speciale kettingen moeten de afwijkende smeeraanwijzigen in
acht worden genomen, bijv. roestvrij stalen kettingen of in de levensmiddelensector. Zie ook  „Beschikbare
hijskettingen”, Pagina 85

– Rijg de bus van het haaktuig (2), het axiaal kogellager met sleuf (3) en de steunplaat (4) in de juist volgorde
op de hijsketting (1).

– Vet het uiteinde van de ketting in met het meegeleverde vet.

– Leg de laatste kettingschakel van de hijsketting (1) in het kettingsluitstuk (5) en plaats deze met de neus in
de uitsparing van de steunplaat (4).

– Span de O-ring (6) over de neus aan de kop van de lasthaak (7). De O-ring is bestemd voor demping.

– Vul een helft van het haaktuig (8) met het meegeleverde vet.
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– Leg nu de hijsketting (1) met de bus van het haaktuig (2), het axiaal kogellager met sleuf (3), de steunplaat
(4) en het kettingsluitstuk (5) in helft van het haaktuig (8).

– Plaats de lasthaken (7) daaronder met de O-ring (6).

– Monteer de schroefverbinding van het haaktuig (9) en haal deze met het juiste aanhaalmoment aan.

Aanhaalmomenten [Nm] DC-Pro 1 DC-Pro 2 DC-Pro 5 DC-Pro 10
Haaktuig 11,5 25,0

Tab. 63 
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8.5.6.5 Haaktuig DC-Pro inschering 1/1 vervangen

Afb. 72 

WAARSCHUWING

Voortijdige slijtage van de ketting!
Gevaar voor het vallen van de last door kettingbreuk.
De ketting moet over de gehele lengte worden gesmeerd.
Ook verdekt liggende kettingschakels bijv. in het kettingankerpunt, in het haaktuig, in het aanslagstuk of het kat‐
frame moeten volledig worden gesmeerd.

1. Leg de nieuwe haak neer en draai beide schroeven los.
Til bufferkap (1) op met een schroevendraaier.

2. Neem de bovenst helft van het haaktuig af.
Schuif bufferkap (1) op de ketting.
Neem de kettingsluitschakels (2) uit de lasthaak en leg ze om de laatste schakel van de ketting.
Vet de laatste kettingschakel in het kettingsluitstuk in.
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3. Leg de ketting en de kettingsluitschakels (2) in de nieuwe haak en op de bovenste helft van het haaktuig (3).
Let daarbij op de juiste positie van de aanslagnok (4).

4. Trek de schroeven van de behuizing aan volgens de aanhaalmomenttabel.

Aanhaalmomenten [Nm] DC-Pro 1 DC-Pro 2 DC-Pro 5 DC-Pro 10 DC-Pro 15
Haaktuig 6,8 11,5 25,0 27,5

Tab. 64 

8.5.6.6 Haaktuig DC-Com inschering 1/1 vervangen

Afb. 73 

– Demonteer de aanwezige haak.
Leg de nieuwe haak neer en draai de beide bouten (4) uit.
Neem de bovenst helft van het haaktuig af.

GEVAAR

Vallende last
Door niet-correcte montage kan de last vallen.
Let bij de montage op de volgende zaken:
– De sluitstukken (1) moeten met hun kraag in het lager (2) liggen. Lager en lagerzitting moeten worden inge‐

vet.
– De borgpen (3) moet bij de montage van het haaktuig correct worden gemonteerd.

– Haal de bouten van de behuizing (4) aan volgens de aanhaalmomenttabel.

Aanhaalmomenten [Nm] DC-Com 1 DC-Com 2 DC-Com 5 DC-Com 10
Haaktuig 6,8 9,5 25,0

Tab. 65 
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8.5.6.7 Onderblok met externe uitschakelveren inschering 2/1 vervangen

Afb. 74 

Aanhaalmomenten [Nm] DC 10 / DC-Pro 15
Onderblok met externe uitschakelveren 55,0

Tab. 66 

8.5.7 Buffers/ uitschakelveren

8.5.7.1 Uitschakelbuffer / uitschakelveer controleren

Afb. 75 Voorbeelden van slijtage

1. Slijtage van buffers:
Voer in het kader van de jaarlijkse inspectie ook een visuele controle van de buffers uit. Controleer ze op
beschadigingen en scheuren.

2. Ontbrekende bufferplaat:
Let bij het monteren van nieuwe buffers op de correcte volgorde van de afzonderlijke onderdelen (zie ook
 „Opbouw buffer / uitschakelveer 10/2014 tot 10/2018”, Pagina 103). Zo leidt bijv. een ontbrekende buffer‐
plaat tot voortijdige slijtage van de buffer.

3. Slijtage externe uitschakelveren:
Voer in het kader van de jaarlijkse inspectie ook een visuele controle uit van de externe uitschakelveren.
Controleer de hulzen van de veren op beschadiging en scheuren. De afzonderlijke windingen van de veren
mogen niet over elkaar schuiven.
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8.5.7.2 Opbouw buffer / uitschakelveer 10/2014 tot 10/2018

Afb. 76 Uitschakelbuffer (1), bufferplaat (2), dempingsplaat (3), uitschakelveer (4)

Bij kettingtakels op 60 Hz met werkeindschakelaar moet de uitschakelveer worden vervangen:
● V8-veer ➔ V16-veer;
● V6-veer ➔ V12-veer.

Productserie 34)34) Bouwtype Insche‐
ring

Hijssnelheid 35)35) Uitrusting
schakelaar

36)36)

Schijf ød1 / ød2 Hoogte
h

Kant lasthaak Kettingvangerzijde

DC [m/min] [mm] [mm] Afb. Identifica‐
tienr.

Afb. Identifica‐
tienr.

DC-Pro / DC-ProCC
1 + 2

1/1

V8
1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

717 253 45
2 V16 80 B 718 256 45 N

DCM-Pro
1 + 2 V8

1BES
 

M
717 253 45

M
2 V16 N N

DC-Com

1 V8
0BES F 717 534 45 O 717 534 45

2 V6
1 V8

1BES
45 / 42 45 A 718 255 45

M 717 253 45

2 V6

DCS-Pro
1 VS30

1BES
2 VS16

DCMS-Pro;
DCRS-Pro

1 VS30
1BES  M 717 253 45

2 VS16

34) LDC: buffer zoals DC; KLDC: buffer zoals KDC; KDC-ProDC: geen buffers omdat deze altijd met drijfwerkeindschakelaars (GGS) zijn uitge‐
rust.
35) Hijssnelheid: V = 2-traps snelheid bij 50 Hz, VS = traploze snelheid bij vsnom..
36) 0BES = zonder werkeindschakelaar, 1BES = met werkeindschakelaar, GGS = met drijfwerkeindschakelaar.21
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Productserie 34)34) Bouwtype Insche‐
ring

Hijssnelheid 35)35) Uitrusting
schakelaar

36)36)

Schijf ød1 / ød2 Hoogte
h

Kant lasthaak Kettingvangerzijde

DC [m/min] [mm] [mm] Afb. Identifica‐
tienr.

Afb. Identifica‐
tienr.

DC-ProFC 1 + 2

1/1

VS16
0BES

 
G 717 534 45 P

717 534 45

GGS  

O
DC-ProDC

1 + 2 V8
0BES G 717 534 45
1BES 45 / 45 79,5 E 717 250 45
GGS  

2 V16
0BES  G 717 534 45
1BES 45 / 45 79,5 E 717 250 45
GGS  

DC-Pro; DC-ProCC

DC 5

V8
1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

718 253 45
DC-Pro; DC-ProCC

V16 80 B 718 256 45 N
V24 130 C 718 249 45 M

DCM-Pro
V16

1BES
 N 718 253 45 N

V24 45 / 42 130 C 718 249 45 M

DC-Com V4,5
0BES  F 718 534 45 O 718 534 45
1BES

45 / 42 45 A 718 255 45 M 751 253 45
DCS-Pro VS8 1BES

DC-ProFC VS8
0BES   G 718 534 45 P

718 534 45
GGS     

O

DC-ProDC

V8 / V16
0BES  55 G 718 534 45
1BES 45 / 45 79,5 E 718 250 45
GGS     

V24
0BES /
1BES 45 / 42 130 C 718 249 45 M 718 253 45

GGS  O 718 534 45
KDC-Pro / KDCS-Pro V8 / VS8

1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

718 253 45
KDC-Pro  V16 80 B 718 256 45 N

KDC-Com  V4,5 45 A 718 255 45 M
KDC-Pro / KDCS-Pro  2/1 V4 / VS4 80 B 718 256 45 N

34) LDC: buffer zoals DC; KLDC: buffer zoals KDC; KDC-ProDC: geen buffers omdat deze altijd met drijfwerkeindschakelaars (GGS) zijn uitge‐
rust.
35) Hijssnelheid: V = 2-traps snelheid bij 50 Hz, VS = traploze snelheid bij vsnom..
36) 0BES = zonder werkeindschakelaar, 1BES = met werkeindschakelaar, GGS = met drijfwerkeindschakelaar.104 21
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Productserie 34)34) Bouwtype Insche‐
ring

Hijssnelheid 35)35) Uitrusting
schakelaar

36)36)

Schijf ød1 / ød2 Hoogte
h

Kant lasthaak Kettingvangerzijde

DC [m/min] [mm] [mm] Afb. Identifica‐
tienr.

Afb. Identifica‐
tienr.

DC-Pro / DC-ProCC

DC 10

1/1

V6

1BES 52 / 55

43 D 715 260 45
M

715 253 45V8 55 A 715 254 45
V12 74 B 715 255 45 N
V24 125 C 715 249 45

O 715 534 45
DC-Com V4

0BES  F 715 53445
1BES 52 / 55 43 D 715 260 45

M 715 253 45
DCS-Pro VS4 / VS6 / VS12 1BES 52 / 55 55 A 715 254 45

DC-ProFC VS4 / VS6 / VS12
0BES  G 715 534 45 P

715 534 45

GGS  

O
DC-ProDC

V6 / V8 / V12 / V24
0BES  G 715 534 45
GGS  

V6 / V8 / V12

1BES
52 / 55

81,2
E

715 074 45
V24 2x E

KDC-Pro
V6 43 D 715 260 45

M 715 253 45
V12 55 A 715 254 45

KDC-Com V4
43 D 715 260 45 M

7152 253 45

KDCS-Pro VS6 / VS12
DC-Pro; DC-ProCC;

DC-Com

2/1

V4 55
K

715 254 45 M

DC-Pro; DC-ProCC V6 74 715 255 45 N

DCS-Pro
VS4 55 H 715 254 45 M
VS6 74 I 715 255 45 N

DC-ProFC VS4 / VS6
0BES 81,2 J 715 074 45 P

715 534 45
GGS  O

DC-ProDC V4 / V6
GGS  55 H 715 254 45

O 715 534 450BES /
1BES

62 / 55

81,2 J 715 074 45

KDC-Pro; KDCS-Pro V6 / VS6

1BES

74 I 715 255 45 N
715 253 45

KDC-Com V4

55

H 715 254 45 M

DC-Pro; DC-ProCC

DC15

1/1 V8 A

721 753 45
Q 721 753 45

2/1 V4 L
DCS-Pro

1/1 VS8
A

DC-ProFC
0BES
GGS  

DCS-Pro
2/1

VS4 1BES
62 / 55 55 L 721 753 45

DC-ProFC VS4
0BES

2 x Q 721 753 45

GGS
 

DC-ProDC

1/1 V8
GGS

0BES /
1BES 62 / 55 55 2 x A 721 753 45

2/1 V4
GGS  

0BES /
1BES 62 / 55 55 L 721 753 45

Tab. 67 

34) LDC: buffer zoals DC; KLDC: buffer zoals KDC; KDC-ProDC: geen buffers omdat deze altijd met drijfwerkeindschakelaars (GGS) zijn uitge‐
rust.
35) Hijssnelheid: V = 2-traps snelheid bij 50 Hz, VS = traploze snelheid bij vsnom..
36) 0BES = zonder werkeindschakelaar, 1BES = met werkeindschakelaar, GGS = met drijfwerkeindschakelaar.21
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8.5.7.3 Opbouw buffer / uitschakelveer vanaf 11/2018

d1

d2 h

A, B, C,
D, E

F G H, I, J, K L M N O P Q

1

2

3
4

43716544_xml.eps

Afb. 77 Uitschakelbuffer (1), bufferplaat (2), dempingsplaat (3), uitschakelveer (4)

Bij kettingtakels op 60 Hz met werkeindschakelaar moet de uitschakelveer worden vervangen:
● V8-veer ➔ V16-veer;
● V6-veer ➔ V12-veer.

Productserie 34) Bouwtype Insche‐
ring

Hijssnelheid 35) Uitrusting
schakelaar

36)

Schijf ød1 / ød2 Hoogte
h

Kant lasthaak Kettingvangerzijde

DC [m/min] [mm] [mm] Afb. Identifica‐
tienr.

Afb. Identifica‐
tienr.

DC-Pro / DC-ProCC
1 + 2

1/1

V8
1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

751 253 45
2 V16 80 B 718 256 45 N

DCM-Pro
1 + 2 V8

1BES
 

M
751 253 45

M
2 V16 N N

DC-Com

1 V8
0BES F 717 534 45 O 717 534 45

2 V6
1 V8

1BES
45 / 42 45 A 718 255 45

M 751 253 45

2 V6

DCS-Pro
1 VS30

1BES
2 VS16

DCMS-Pro;
DCRS-Pro

1 VS30
1BES  M 751 253 45

2 VS16
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Productserie 34) Bouwtype Insche‐
ring

Hijssnelheid 35) Uitrusting
schakelaar

36)

Schijf ød1 / ød2 Hoogte
h

Kant lasthaak Kettingvangerzijde

DC [m/min] [mm] [mm] Afb. Identifica‐
tienr.

Afb. Identifica‐
tienr.

DC-ProFC 1 + 2

1/1

VS16
0BES

 
G 717 534 45 P

717 534 45

GGS  

O
DC-ProDC

1 + 2 V8
0BES G 717 534 45
1BES 45 / 45 79,5 E 717 250 45
GGS  

2 V16
0BES  G 717 534 45
1BES 45 / 45 79,5 E 717 250 45
GGS  

DC-Pro; DC-ProCC

DC 5

V8
1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

751 253 45
DC-Pro; DC-ProCC

V16 80 B 718 256 45 N
V24 130 C 718 249 45 M

DCM-Pro
V16

1BES
 N 751 253 45 N

V24 45 / 42 130 C 718 249 45 M

DC-Com V4,5
0BES  F 718 534 45 O 718 534 45
1BES

45 / 42 45 A 718 255 45 M 751 253 45
DCS-Pro VS8 1BES

DC-ProFC VS8
0BES   G 718 534 45 P

718 534 45
GGS     

O

DC-ProDC

V8 / V16
0BES  55 G 718 534 45
1BES 45 / 45 79,5 E 718 250 45
GGS     

V24
0BES /
1BES 45 / 42 130 C 718 249 45 M 751 253 45

GGS  O 718 534 45
KDC-Pro / KDCS-Pro V8 / VS8

1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

751 253 45
KDC-Pro  V16 80 B 718 256 45 N
KDC-Com  V4,5 45 A 718 255 45 M

KDC-Pro / KDCS-Pro  2/1 V4 / VS4 80 B 718 256 45 N
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Productserie 34) Bouwtype Insche‐
ring

Hijssnelheid 35) Uitrusting
schakelaar

36)

Schijf ød1 / ød2 Hoogte
h

Kant lasthaak Kettingvangerzijde

DC [m/min] [mm] [mm] Afb. Identifica‐
tienr.

Afb. Identifica‐
tienr.

DC-Pro / DC-ProCC

DC 10

1/1

V6

1BES 52 / 55

43 D 715 260 45
M 752 253

4537)V8 55 A 715 254 45
V12 74 B 715 255 45 N
V24 125 C 715 249 45

O 715 534 45
DC-Com V4

0BES  F 715 53445
1BES 52 / 55 43 D 715 260 45

M 752 253 45
DCS-Pro VS4 / VS6 / VS12 1BES 52 / 55 55 A 715 254 45

DC-ProFC VS4 / VS6 / VS12
0BES  G 715 534 45 P

715 534 45

GGS  

O
DC-ProDC

V6 / V8 / V12 / V24
0BES  G 715 534 45
GGS  

V6 / V8 / V12

1BES
52 / 55

81,2
E

715 074 45
V24 2x E

KDC-Pro
V6 43 D 715 260 45

M 752 253 45
V12 55 A 715 254 45

KDC-Com V4
43 D 715 260 45 M

752 253 45

KDCS-Pro VS6 / VS12
DC-Pro; DC-ProCC;

DC-Com

2/1

V4 55
K

715 254 45 M

DC-Pro; DC-ProCC V6 74 715 255 45 N

DCS-Pro
VS4 55 H 715 254 45 M
VS6 74 I 715 255 45 N

DC-ProFC VS4 / VS6
0BES 81,2 J 715 074 45 P

715 534 45
GGS  O

DC-ProDC V4 / V6
GGS  55 H 715 254 45

O 715 534 450BES /
1BES

62 / 55

81,2 J 715 074 45

KDC-Pro; KDCS-Pro V6 / VS6

1BES

74 I 715 255 45 N
752 253 45

KDC-Com V4

55

H 715 254 45 M

DC-Pro; DC-ProCC

DC15

1/1 V8 A

721 753 45
Q 721 753 45

2/1 V4 L
DCS-Pro

1/1 VS8
A

DC-ProFC
0BES
GGS  

DCS-Pro
2/1

VS4 1BES
62 / 55 55 L 721 753 45

DC-ProFC VS4
0BES

2 x Q 721 753 45

GGS
 

DC-ProDC

1/1 V8
GGS

0BES /
1BES 62 / 55 55 2 x A 721 753 45

2/1 V4
GGS  

0BES /
1BES 62 / 55 55 L 721 753 45

Tab. 68 
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8.5.8 Rem

8.5.8.1 Remtoewijzing

Draagvermogen Kettingtakel Inschering Motortype Rem Max. remslag
[kg] DC-Pro    [mm]

80 - 125 1

1/1

ZNK 71 B 8/2
BK03

0,6

80 - 250 2
80 - 500 5 ZNK 80 B 8/2

200 - 1000
10

ZNK 100 A 8/2

BK07
315 - 1250

ZNK 100 B 8/21250 - 2500 2/1
1000 - 3200 15 1/1, 2/1

Tab. 69 

Draagvermogen Kettingtakel Inschering Motortype Rem Max. remslag
[kg] DC-Com    [mm]

80 - 125 1

1/1
ZNK 71 B 8/2

BK03
0,6

160 - 250 2
315 - 500 5 ZNK 80 A 8/2
630 - 1000

10
ZNK 100 A 8/2

BK07
1250 - 2000 2/1 ZNK 100 B 8/2

Tab. 70 

8.5.8.2 Remslijtage controleren

Afb. 78 

Controleer de remslijtage. De manier van controleren is afhankelijk van de productiedatum van uw kettingtakel.
Bij machines vanaf productiedatum 04/2009 hoeft de rem niet meer te worden gedemonteerd om de slijtage te
controleren. De slijtage aan de rem wordt gecontroleerd via een luchtspleet.

● Koppel de kettingtakel los van het stroomnet (netschakelaar) en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen.
● Open de elektrokap.
● Draai de schroefdop (1) uit de rem.
● Controleer met een voelermaat (2) de slijtage van de rem (zie  „Remtoewijzing”, Pagina 109).
● Bij het bereiken van de maximale remslag (zie  „Remtoewijzing”, Pagina 109) moet de rem onmiddellijk wor‐

den vervangen.
● Bij een remslag tot 0,5 mm kan de rem nog tot de volgende onderhoudsbeurt gebruikt worden.
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Montage en onderhoud

Afb. 79 

Vet bij het monteren van de rem de omgeving van de V-afdichtring (1) op de rem licht in. Hierbij mag geen vet in
de rem binnendringen. De afdichtingslip rondom moet vlak tegen de achterkant van de rem aan liggen.

Voor de jaarlijkse inspectie moet de V-afdichtring (1) van de rem opnieuw worden ingevet met rollagervet zonder
vast smeermiddel.

Aanhaalmomenten [Nm] DC 1 / 2 / 5 / 10 / 15
Rem 5,5
Elektrokap 9,5

Tab. 71 

8.5.9 Slipkoppeling

8.5.9.1 Slipkoppeling controleren

Afb. 80 

De slipkoppeling heeft de functie van noodeindstopvoorziening en van
overbelastingsbeveiliging voor de kettingtakel.
De slipkoppeling is af fabriek ingesteld. Bij normale bedrijfsomstandig‐
heden is het nastellen van de slipkoppeling niet nodig. De slipkoppeling
is tot 10 jaar onderhoudsvrij. In het kader van de jaarlijkse inspectie
moet de slipkoppeling worden gecontroleerd.
Het nastellen van de slipkoppeling mag uitsluitend door geautoriseerd
vakpersoneel worden uitgevoerd. Een verhoging van het activerings‐
koppel tot hoger dan de fabrieksinstelling is niet geoorloofd.

De functionele controle van de slipkoppeling dient als volgt te worden
uitgevoerd:
● Om het aanslagstuk te kunnen demonteren, moet de kettingvanger

losgekoppeld worden,  „Demonteer de kettingvanger”, Pagina 78.
Verwijder het aanslagstuk  Afb. 61, Pagina 90 van de onbelaste
kettingstreng en monteer het boven het haaktuig. Beweeg het aan‐
slagstuk met de fijnhijsbeweging tegen de ontvlechtingsplaat. De
werkeindschakelaars mogen hierbij niet worden geactiveerd.

Bij correcte werking van de slipkoppeling dient men op het volgende te letten:
● De ventilator van de hijsmotor draait nog, terwijl geen hijsbeweging plaats vindt.
● De 7-segment-display toont de waarschuwingsmelding SLIP HIJSEN V1,  „Waarschuwingen”, Pagina 121.

Monteer na het controleren van de werking van de slipkoppeling het aanslagstuk weer aan de onbelaste ketting‐
streng.
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8.5.9.2 Slipkoppeling instellen

Afb. 81 

De slipkoppeling wordt bij de eindcontrole in de fabriek op het draagver‐
mogen van de kettingtakel ingesteld. Het is niet toegestaan het active‐
ringsmoment te verhogen tot een waarde hoger dan de fabrieksinstel‐
ling, zie ook  „Kettingtakel ophangen”, Pagina 42.

Bij de kettingtakel DC ≥ 1000 kg komt de instelling overeen met de ver‐
eisten van EN 14492-2 voor slipkoppelingen als overbelastingsbeveili‐
ging. Overbelastingsbeveiligingen zijn voorgeschreven bij een draag‐
vermogen ≥ 1000 kg.
Bij afname van het hijswerktuig of de kraaninstallatie moet in het kader
van de dynamische overbelastingscontrole een last van 110 % van het
draagvermogen worden opgetild (zonder verandering van de instelling
van de slipkoppeling). Het is niet toegestaan een last > 160 % te hijsen;
(EN 14492-2 „Direct werkende overbelastingsbeveiligingen”).

De slipkoppeling is door de slipbewaking tegen overbelasting beschermd, zodat een herhaling van de instelling
pas bij de algehele revisie noodzakelijk wordt. Als op grond van de bedrijfsomstandigheden of vanwege functie‐
storingen een controle van de instelling noodzakelijk is, moet dit gebeuren met het slipkrachtcontrole-apparaat
 bestelnr. 836 708 44. Controles en wijzigingen van instellingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door des‐
kundigen, met inachtneming van de instructies in de brochure „Slipkrachtcontrole-apparaat”  Tab. 3, Pagina 7.

8.5.10 Drijfwerkolie wisselen

Afb. 82 

Bouwtype kettingtakel DC 1 / 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Oliehoeveelheid [l] 0,35 0,50 0,90 1,3

Aanhaalmomenten

Deksel drijfwerk [Nm] 5,5 -
Drijfwerkbehuizing 2-delig [Nm] - 25
Olievulopening en ontluchting M16 [Nm] - 15
Servicekap [Nm] 5,5 7,5 25

Tab. 72 

Afgewerkte olie milieuvriendelijk afvoeren.

Oliesmering
Onder normale bedrijfsomstandigheden moet het smeermiddel uiterlijk om de 10 jaar worden ververst. Bij uitzon‐
derlijke bedrijfsomstandigheden, zoals bijv. hogere omgevingstemperaturen, raden wij u aan de olieverversing
aan deze bedrijfsomstandigheden aan te passen.
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Oliekwaliteit
Universele drijfwerkolie Shell Donax TD 10W-30 met slijtage minimaliserende toevoegingen, viscositeitsbereik
10W-30. Bij een omgevingstemperatuur hoger dan + 45 °C of lager dan -20 °C moet u contact met de fabrikant
opnemen.

VOORZICHTIG

Bedrijfsveiligheid niet gewaarborgd

Bij toepassing van niet-goedgekeurde olie kunnen functiestoringen van de slipkoppeling ontstaan, waardoor de
bedrijfsveiligheid niet meer gewaarborgd is.
Voor de bestelnrs. van de olie, afhankelijk van bouwjaar van de kettingtakel, zie  „Onderdelen voor het drijf‐
werk DC 1-15”, Pagina 126.

Productserie DC-Pro
DCS-Pro
DC-Com

DC-ProFC

DC-ProDC
DC-ProCC

Viscositeitsbe‐
reik

Bestelnr.

Frequentie [Hz] 50 / 60 50 60

Toepassing bijv.
Standaard

1 1 -   „Onderdelen voor het drijfwerk DC 1-15”, Pagina 126,
 „Onderdelen van drijfwerk DC-Pro 15”, Pagina 128

- - 2 10W-30 664 020 44
Levensmiddelensector 3 3 3  180 003 98

Tab. 73 

Richtlijn voor wisselen van de drijfwerkolie

– Tap de oude olie bij bedrijfstemperatuur af.

– Draai het drijfwerk zodanig dat de olie eruit loopt.

– Spoelen met spoelolie. De spoelolie moet een viscositeit van 46-68 mm2/s hebben bij nominale temperatuur.
Voor het spoelen is ongeveer dubbel zoveel spoelolie nodig als de aangegeven olie-inhoud.

– De volledige haakweg moet enkele keren met deze spoelvloeistof worden doorlopen.

– Tap hierna de spoelvloeistof af en vul het drijfwerk met nieuwe olie. U kunt de benodigde hoeveelheid olie
vinden in bovenstaande tabel.

DC 1 - 10: De besturing met de steekverbindingen (2) onder de elektrokap (3) demonteren. Verwijder de schroe‐
ven van het drijfwerkdeksel (1).
DC 15: schroef vervolgens de ontluchtingsnippel (4) eruit.
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8.5.11 Contactor op de stuurprintplaat vervangen

Afb. 83 

1. Ontgrendel de contactorbevestiging door met uw duim op de vergrendellip (A) te drukken. Buig daarbij de
vergrendellip (A) voorzichtig van de contactor af.

2. Kantel vervolgens de contactor (B) met uw andere hand zo, dat de vergrendeling niet meer kan inhaken.

3. Ontgrendel nu de tweede, tegenovergelegen vergrendellip (A) (zoals beschreven onder 1.).

4. Verwijder nu met uw andere hand de contactor (B) door het loodrecht van het oppervlak van de printplaat
weg te trekken.

De nieuwe contactor kan slechts in één positie in de sokkel worden gestoken. Druk de contactor op de contactor‐
sokkel (C) totdat beide vergrendellippen (A) vastklikken.
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8.5.12 Relais op de stuurprintplaat vervangen

Afb. 84 (A) stuurprintplaat; (B) contactor; (C) relais; (D) veerbeugel; (E) schroevendraaier

1. Wrik met een schroevendraaier (E) de veerbeugel (D) aan één zijde los.

2. Maak de veerbeugel (D) vervolgens ook aan de andere zijde los.

3. Trek de veerbeugel (D) omhoog, van de relais (C) af.

4. Nu kunt u de relais (C) van de sokkels trekken.

Wanneer u relais wilt vervangen, let dan op het volgende:
● De contactpennen van de nieuwe relais mogen niet verbogen zijn.
● Steek, nadat u de nieuwe relais op de stuurprintplaat hebt geplaatst, de veerbeugel weer van bovenaf over

de relais. De haken van de beugel moeten op de juiste plek in het relaissokkel klikken. De veerbeugel moet
strak om de relais sluiten, d.w.z. dat er geen vrije ruimte tussen de bovenzijde van de relais en de beugel
zichtbaar mag zijn.
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8.5.13 Bedieningskabel vervangen

Afb. 85 

1. Koppel de kettingtakel los van het stroomnet (netschakelaar) en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen.
Open de servicekap en koppel hem los.

2. Neem de zak (1) met de bedieningskabel uit de kettingtakel en maak hem open.

3. Neem de bedieningskabel uit de zak.

4. Draai de bajonetsluiting (2) los en verwijder de stekkerverbinding van de bedieningskabel.116 21
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5. Schroef de elektrokap los en verwijder hem.

6. Maak de schroef (3) op de blokkering van de bedieningskabel los en verwijder de blokkering. Rijg de bedie‐
ningskabel uit.

Monteer de nieuwe bedieningskabel in omgekeerde volgorde.

Let daarbij op het volgende:
● de groef van de stekkervatting met de bescherming tegen verdraaien in de elektrobehuizing en
● de beide pennen op de elektrobehuizing met de bajonetsluiting overeenkomen.

Montage van de drukknopschakelaar  „Drukknopschakelaar aansluiten”, Pagina 36.

Hoogte-instelling van de drukknopschakelaar  „Hoogte van de drukknopschakelaars instellen”, Pagina 38.

Aanhaalmomenten [Nm] DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Elektrokap 9,5
Servicekap 5,5 7,5 25
Blokkering van de bedieningskabel 11,0

Tab. 74 
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9 Storingen / waarschuwingen

9.1 Veiligheidsinstructies bij storingen / waarschuwingen

WAARSCHUWING

Ondeskundig verhelpen van storingen
Er bestaat gevaar voor lijf en leven. Gevaar voor schade aan de machine.
Storingen mogen alleen door geautoriseerd, opgeleid vakpersoneel ( „Definitie van groepen personen”, Pagi‐
na 9) met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften worden verholpen.

GEVAAR

Spanningvoerende onderdelen
Er bestaat gevaar voor lijf en leven.
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd technisch personeel ( „Definitie
van groepen personen”, Pagina 9) worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Schakel vóór begin van de werkzaamheden de stroomtoevoer uit. Borg de netschakelaar of stroomonderbreker
met een hangslot tegen onbevoegd of onbedoeld opnieuw inschakelen.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar
Na het werken met de kettingtakel bestaat gevaar op verbranding door aanraking.
Raak de verhitte motorbehuizing niet aan. Laat de motor afkoelen voordat u storingen gaat verhelpen.

Handelwijze bij storingen

1. Bij storingen die een onmiddellijk gevaar opleveren voor personen, zaken en/of de bedrijfsveiligheid, moet
de machine onmiddellijk met de noodstop worden stilgezet.

2. Schakel de kettingtakel uit met de netschakelaar of de stroomonderbreker en borg hem tegen herinschake‐
len.

3. Informeer de verantwoordelijke op de werkplek over de storing.

4. Laat de storing en de storingsoorzaak bepalen en verhelpen door geautoriseerd technisch personeel.

Handelwijze nadat de storing is verholpen

WAARSCHUWING

Controle op behoorlijke montage
Controleer voorafgaand aan het opnieuw inschakelen of
– Zijn de storing en de storingsoorzaak verholpen?
– Zijn alle veiligheidsvoorzieningen volgens de voorschriften gemonteerd en verkeren ze zowel technisch als

functioneel in onberispelijke staat?
– niemand zich in de gevarenzone van het apparaat bevindt.
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9.2 7-segment-display

Het 7-segment-display bevindt zich aan de onderkant van de kettingtakel achter een inspectievenster.

Afb. 86 

Waarschuwingen worden voorafgegaan door dit bliksemsymbool.
Een beweging in de tegenovergestelde richting is mogelijk; de waar‐
schuwing hoeft niet met behulp van de noodstop te worden vrijgegeven.

Afb. 87 

Foutmeldingen beginnen met de letter „E” (Error).
Voordat een nieuwe beweging kan worden uitgevoerd, moet de fout‐
melding door middel van de noodstop worden opgeheven.

Defecte veiligheidsfuncties
Als een veiligheidsfunctie is uitgevallen, dan is verder werken met de machine pas toegestaan nadat deze is ge‐
repareerd.

Storingen
De werking van de kettingtakel is uitsluitend mogelijk bij correcte aansluiting op de stroomtoevoer. Controleer bij
storingen daarom eerst de kabels, trekontlasting en aansluitingen van de stroomtoevoer. Functiestoringen kunnen
ook worden veroorzaakt door gebrekkige overdracht van de commando's van de drukknopschakelaar. Controleer
daarom de bedieningsschakelaar en de bedieningskabel op schade en controleer of de stekkerverbindingen op
de schakelaar en in de serviceruimte goed zijn aangesloten.

De symbolen worden na elkaar getoond.
● Neem contact op met onze klantenservice, wanneer met de hier genoemde maatregelen de oorzaak van de

fouten niet wordt verholpen.
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9.3 Bedrijfstoestanden / algemene meldingen

Afb. 88 

Pos. Weer‐
gave

Storing / gebeurtenis Mogelijke oorzaak Opmerking

1 Geen hijsen, geen neerla‐
ten.

Geen stroomtoevoer (display donker) Netaansluiting en zekering controleren; aansluitkabel op
onderbreking controleren; netstekker in de serviceruimte
controleren. Contoleer de PE-fase op correcte aansluiting.

2 Geen hijsen, geen neerla‐
ten.

Noodstop geactiveerd. Noodstop door draaien ontgrendelen.
Verbindingskabels defect of niet ingestoken. Controleer of vervang verbindingen.
Stekkerverbinding defect of niet ingestoken. Controleer of vervang stekkerverbindingen.

3 Geen hijsen, geen neerla‐
ten.

Bij het inschakelen van de spanning of bij het ont‐
grendelen van de noodstop is al een knop inge‐
drukt.

Ontgrendel de drukknop en druk hem opnieuw in!

Bedieningskabel is onderbroken. Aansluitingen van de bedieningskabel op de schakelaar en
in de serviceruimte controleren. Bedieningskabel op conti‐
nuïteit controleren.

4 - - Bedrijfstoestand: hijsen V1
5 - - Bedrijfstoestand: neerlaten V1
6 - - Bedrijfstoestand: hijsen V2
7 - - Bedrijfstoestand: neerlaten V2
8 - - Bedrijfstoestand: hijsen aanloop
9 - - Bedrijfstoestand: neerlaten aanloop
10 Bovenste eindpositie be‐

reikt. geen hijsen.
Bovenste eindschakelaar bereikt. Eindpositie bereikt. Neerlaten.

11 Onderste eindpositie be‐
reikt. Geen neerlaten.

Onderste eindschakelaar bereikt. Eindpositie bereikt. Hijsen.

12  Knoppenvergrendeling  
Geen rijden Knop „Links” en „Rechts” werden tegelijk ingedrukt. Laat de knoppen los en druk slechts één knop in.

Ongeldige bedieningsschakelaar signalen. Omgeving met veel elektrische interferentie.
Tab. 75 
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9.4 Waarschuwingen

In het algemeen worden alle waarschuwingen gegenereerd door een vergelijking van het gewenste en het daad‐
werkelijke toerental. Toerentalafwijkingen kunnen verschillende oorzaken hebben:
● Verkeerd ingestelde slipkoppeling
● Een slepende rem; of
● Een vervuilde of defecte toerentalsensor

Deze oorzaken kunnen tot meerdere waarschuwingen leiden. Er zijn verschillende maatregelen nodig om
waarschuwingen op te heffen:
- De toerentalsensor met perslucht reinigen (bijv. vuile fotocel)
- De slipkoppeling controleren en evt. bijstellen
- De luchtspleet van de rem controleren en evt. bijstellen

Afb. 89 Weergavevoorbeelden

Pos. Weer‐
gave

Storing / gebeurtenis Mogelijke oorzaak Opmerking

1 .1. SLIP HIJSEN aanloop:
geen hijsen.
Geen hijsen met last.

Een netfase ontbreekt of de motor is geblokkeerd. Netaansluiting en zekering controleren; aansluitkabel op
onderbreking controleren; netstekker in de serviceruimte
controleren.

Kettingtakel overbelast of te lage spanning. Last op toegestane draaglast verminderen. Voor voldoende
netspanning zorgen.

2 .2. SLIP HIJSEN V1: uitscha‐
kelen in de bovenste eind‐
positie.

Eindschakelaarcontact wordt niet meer geacti‐
veerd.

Bij foutieve werking van de eindschakelaar verschijnt op de
display het teken (-.). Bij een storing fungeert de slipkoppe‐
ling als noodeindstopvoorziening.
Aansluiting en functie van het eindschakelaarcontact moe‐
ten door een deskundige gecontroleerd worden.

3 .3. SLIP HIJSEN V2: uitscha‐
kelen in de bovenste eind‐
positie. Snel hijsen met last
wordt uitgeschakeld.

Eindschakelaarcontact wordt niet meer geacti‐
veerd.

Bij foutieve werking van de eindschakelaar verschijnt op de
display het teken (-.). Bij een storing fungeert de slipkoppe‐
ling als noodeindstopvoorziening.
Aansluiting en functie van het eindschakelaarcontact moe‐
ten door een deskundige gecontroleerd worden.

Kettingtakel overbelast. Last op toegestane draaglast verminderen.
4 .4. Intern geheugen defect. Besturing defect. Besturing vervangen.
6 .6. Geen informatie over toe‐

rental.
Hardwarebewaking gestoord. Hijsproces herhalen; wanneer de last niet beweegt, rem en

besturing door een deskundige laten controleren.
7 .7. SLIP NEERLATEN aan‐

loop: geen neerlaten.
Een netfase ontbreekt of de motor is geblokkeerd. Netaansluiting en zekering controleren; aansluitkabel op

onderbreking controleren; netstekker in de serviceruimte
controleren.

8 .8. SLIP NEERLATEN V1:
neerlaten wordt uitgescha‐
keld, onderste eindpositie
wordt niet bereikt. Uitscha‐
kelen in de onderste eind‐
positie.

Ketting is geblokkeerd. Kettinginloop controleren, eventueel ketting vervangen.
Eindschakelaarcontact wordt niet meer geacti‐
veerd.

Bij foutieve werking van de eindschakelaar verschijnt op de
display het teken (-.). Bij een storing fungeert de slipkoppe‐
ling als noodeindstopvoorziening.
Aansluiting en functie van het eindschakelaarcontact moe‐
ten door een deskundige gecontroleerd worden.

9 .9. SLIP NEERLATEN V2:
neerlaten wordt uitgescha‐
keld, onderste eindpositie
wordt niet bereikt. Uitscha‐
kelen in de onderste eind‐
positie.

Ketting is geblokkeerd. Kettinginloop controleren, eventueel ketting vervangen.
Eindschakelaarcontact wordt niet meer geacti‐
veerd.

Bij foutieve werking van de eindschakelaar verschijnt op de
display het teken (-.). Bij een storing fungeert de slipkoppe‐
ling als noodeindstopvoorziening.
Aansluiting en functie van het eindschakelaarcontact moe‐
ten door een deskundige gecontroleerd worden.
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9.5 Foutmeldingen

Afb. 90 Weergavevoorbeelden

Pos. Weer‐
gave

Storing / gebeurtenis Mogelijke oorzaak Opmerking

1 E.1. Kettingtakel is geblok‐
keerd.

Hardwarefout in de besturing. Foutmelding door activeren en ontgrendelen van Noodstop
controleren.
Druk vervolgens op Neerlaten. Steun evt. de hangende last
af.

Bewakingselektronica defect. Hijsbesturing vervangen.
Contactor 'Aan / Uit' defect Contactor vervangen,  „Contactor op de stuurprintplaat

vervangen”, Pagina 113Contactslijtage
2 E.2. Kettingtakel is geblok‐

keerd.
Aandrijving is geblokkeerd. Foutmelding door activeren en ontgrendelen van Noodstop

controleren.
Druk vervolgens op Neerlaten. Steun evt. de hangende last
af.

Toerentalregistratie uitgevallen. Hijsbesturing vervangen.
3 E.3. Hijswerktuig: te hoog toe‐

rental of last kan niet wor‐
den gedragen. Neerlaten
met last wordt uitgescha‐
keld.

Neerlaatsnelheid te hoog. Last op toegestane draaglast verminderen. Netaansluiting
en zekering controleren; aansluitkabel op onderbreking con‐
troleren; netstekker in de serviceruimte controleren.

5 E.5. Kettingtakel is geblok‐
keerd.

Hardwarefout in de besturing. Foutmelding door activeren en ontgrendelen van Noodstop
controleren.
Druk vervolgens op Neerlaten. Steun evt. de hangende last
af.

Bewakingselektronica defect. Hijsbesturing vervangen.
6 E.6. Kettingtakel is geblok‐

keerd.
Hardwarefout in de besturing. Foutmelding door activeren en ontgrendelen van Noodstop

controleren.
Druk vervolgens op Neerlaten. Steun evt. de hangende last
af.

Bewakingselektronica defect. Hijsbesturing vervangen.
7 E.7. Hijswerktuig: verkeerde

draairichting. Kettingtakel
is geblokkeerd.

Richting van het hijswerktuig kan niet worden ge‐
schakeld.

Foutmelding door activeren en ontgrendelen van Noodstop
controleren.
Druk vervolgens op Neerlaten. Steun evt. de hangende last
af.
Hijsbesturing vervangen.

8 E.8. Hijsen wordt uitgescha‐
keld.

Rem defect of slipkoppeling verkeerd ingesteld. Rem en slipkoppeling controleren.
Wanneer er geen fout is, elektronica vervangen.

9 E.9.9. Kettingtakel is geblok‐
keerd.

Noodstopcircuit van de besturing defect Foutmelding door activeren en ontgrendelen van Noodstop
controleren.
Druk vervolgens op Neerlaten. Steun evt. de hangende last
af.
Hijsbesturing vervangen.
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10 Demontage/afvalverwijdering

10.1 Algemeen

WAARSCHUWING

Volg voor demontage de veiligheidsinstructies in paragraaf  „Onderhoud”, Pagina 67 in deze gebruiksaanwij‐
zing op.

Meer informatie over het demonteren van railstukken, rijwerken en stroomafnemerwagens vindt in de paragraaf
 „Montage”, Pagina 32 in deze gebruiksaanwijzing. Het demonteren van de overige onderdelen gebeurt in om‐
gekeerde volgorde van de montage.

Voor zover geen overeenkomst is gesloten voor terugname of afvalverwijdering, moeten gedemonteerde be‐
standdelen na correcte demontage ter recycling worden aangeboden.
● Verwerk metalen materiaalresten tot schroot.
● Biedt kunststof elementen ter recycling aan.
● Voer de overige componenten gesorteerd op het soort materiaal af.

Elektronisch afval, elektronicacomponenten, smeermiddelen en andere aanvullende middelen moeten als speci‐
aal afval via erkende bedrijven worden afgevoerd.

Neem de nationale bepalingen voor afvalverwijdering vanuit milieuoogpunt in acht. U kunt verdere informatie krij‐
gen van de desbetreffende gemeentelijke instantie.
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11 Reserveonderdelen

11.1 Motor

Afb. 91 

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 1 71785033 1  Ventilatorset DC 2 DC 1-2; ZNK 71
 1 71885033 1  Ventilatorset DC 5 DC 5; ZNK 80
 1 71585033 1  Ventilatorset ZNK 100A DC 10; ZNK 100A
 1 71585133 1  Ventilatorset ZNK 100B DC 10-15; ZNK 100B
 2 71784133 1  Motorset 240V50Hz DC 1-2; 220-240 V 50 Hz
 2 71784233 1  Motorset 415V50Hz DC 1-2; 380-415 V 50 Hz
 2 71784433 1  Motorset 525V50Hz DC 1-2; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 38)

 2 71784533 1  Motorset 460V60Hz DC 1-2; 440-480V 60Hz 38)

 2 71784633 1  Motorset 240V60Hz DC 1-2; 220-240V 60Hz 38)

 2 71784733 1  Motorset 380V60Hz DC 1-2; 380-400 V 60 Hz
 2 71884133 1  Motorset 240V50Hz DC-Pro 5; 220-240 V 50 Hz
 2 71884233 1  Motorset 415V50Hz DC-Pro 5; 380-415 V 50 Hz
 2 71884433 1  Motorset 525V50Hz DC-Pro 5; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 38)

 2 71884533 1  Motorset 460V60Hz DC-Pro 5; 440-480V 60Hz 38)

 2 71884633 1  Motorset 240V60Hz DC-Pro 5; 220-240V 60Hz 38)

 2 71884733 1  Motorset 380V60Hz DC-Pro 5; 380-400 V 60 Hz
 2 71867133 1  Motorset DC5 240V50Hz 8/2 DC-Com 5; 220-240 V 50 Hz
 2 71867233 1  Motorset DC5 415V50Hz 8/2 DC-Com 5; 380-415 V 50 Hz
 2 71867333 1  Motorset DC5 575V60Hz 8/2 DC-Com 5; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 38)

 2 71867433 1  Motorset DC5 480V60Hz 8/2 DC-Com 5; 440-480V 60Hz 38)

 2 71867533 1  Motorset DC5 240V60Hz 8/2 DC-Com 5; 220-240V 60Hz 38)

 2 71867633 1  Motorset DC5 380V60Hz 8/2 DC-Com 5; 380-400 V 60 Hz
 2 71584133 1  Motorset 240V50Hz A DC 10; 220-240 V 50 Hz
 2 71584233 1  Motorset 415V50Hz A DC 10; 380-415 V 50 Hz
 2 71584433 1  Motorset 575V60Hz A DC 10; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 38)

 2 71584533 1  Motorset 460V60Hz A DC 10; 440-480V 60Hz 38)

 2 71584633 1  Motorset 240V60Hz A DC 10; 220-240V 60Hz 38)

 2 71584733 1  Motorset 380V60Hz A DC 10; 380-400 V 60 Hz
 2 71583233 1  Motorset DC10/16 B 50Hz DC 10-15; 380-415 V 50 Hz
 2 71583433 1  Motorset DC10/16 B 60Hz DC 10-15; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 38)

 2 71583533 1  Motorset DC10/16 B 60Hz DC 10-15; 440-480V 60Hz 38)

 2 71583733 1  Motorset DC10/16 B 60Hz DC 10-15; 380-400 V 60 Hz
 62 26564933 1  Spoelkoptrommel DC1/2  
 62 71821033 1  Spoelkoptrommel DC 5  
 62 71521033 1  Spoelkoptrommel DC10  

Tab. 78 

38) Incl. Thermocontact. Geef andere spanningen - als er een thermocontact wordt gewenst - aan bij de bestellingen.124 21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9



21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9

125



11.2 Onderdelen voor het drijfwerk DC 1-15
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Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  Materiaal
 3 71771533 1  Drijfwerkset DC-PRO 1V8/2 DC-Pro 1; V8/2  
 3 71790533 1  Drijfwerkset DC-PRO 2V8/2 DC-Pro 2; V8/2  
 3 71790633 1  Drijfwerkset DC-PRO 2V16/4 DC-Pro 2; V16/4  
 3 71890833 1  Drijfwerkset DC-PRO 5V8/2 DC-Pro 5; V8/2  
 3 71890933 1  Drijfwerkset DC-PRO 5V16/4 DC-Pro 5; V16/4  
 3 71800933 1  Drijfwerkset DC5V3 DC-Pro 5; V24/6  
 3 71590533 1  Drijfwerkset DC-PRO10V6/1,5 DC-Pro 10; inschering 1/1; V6/1,5
 3 71590833 1  Drijfwerkset DC-PRO 10V8/2 DC-Pro 10; inschering 1/1; V8/2
 3 71590633 1  Drijfwerkset DC-PRO10V12/3 DC-Pro 10; inschering 1/1; V12/3
 3 71500933 1  Drijfwerk DC-Pro10V24 DC-Pro 10; inschering 1/1; V24/6
 3 71590933 1  Drijfwerkset DC-PRO 10V4/1 DC-Pro 10; inschering 2/1; V4/1
 3 71590733 1  Drijfwerkset DC-PRO10V6/1,5 DC-Pro 10; inschering 2/1; V6/1,5
        
 3 71771533 1  Drijfwerkset DC-PRO 1 V8/2 DC-Com 1; V8/2 vanaf bouwjaar 2007
 3 71774033 1  Drijfwerkset DC-Com 2 DC-Com 2; V6/1,5 vanaf bouwjaar 2007
 3 71890433 1  Drijfwerkset DC-Com 5 DC-Com 5; V4,5/1,1 vanaf bouwjaar 2007
 3 71570533 1  Drijfwerkset DC-COM 10 V4/1 DC-Com 10; inschering 1/1; V4/1
 3 71570733 1  Drijfwerkset DC-COM 10 V4/1 DC-Com 10; inschering 2/1; V4/1
        
 4 71897433 1  Ophangingsset DC 1 - 5   
 4 71597433 1  Ophangingsset DC10   
        
 5 75263133 1  Pakkingset DC1/2   
 5 75263233 1  Pakkingset DC5   
 5 75263333 1  Pakkingset DC10   
        
 6 71894733 1  Instelmoer/impulswiel DC 1-5  
 6 71594733 1  Instelmoer/impulswiel DC 10  
        
 7 71887133 1  Remmenset 180V DC 1-5; 380-415 V 50 Hz
 7 71887233 1  Remmenset 216V DC 1-5; 440-480 V 60 Hz
 7 71887333 1  Remmenset DCS 1-5 104V DC 1-5; 220-240 V 50/60 Hz
 7 71887433 1  Remmenset 258V DC 1-5; 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
 7 71587133 1  Remmenset DC10/15 180/198V DC 10-15; 380-415 V 50 Hz; 440-480 V 60 Hz
 7 71587333 1  Remmenset DC/DCS10/15 DC 10-15; 220-240 V 50/60 Hz
 7 71587433 1  Remmenset DC10/15 258V DC 10-15; 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
        
 8 71885633 1  Stekker   
        
 63 71511345 1  Afdekplaat DC10 kit   
        
 91 75260433 1  Drijfwerk olieset DC-Com 1/2 DC-Com 1-2 bouwjaar 2004 t/m 2006; 0,35 Liter Omala
 91 75260533 1  Drijfwerk olieset DC-Com5 DC-Com 5 bouwjaar 2004 t/m 2006; 0,5 Liter Omala
 91 75260133 1  Drijfwerk olieset DC1/2 0,35 liter Donax
 91 75260233 1  Drijfwerk olieset DC5 0,5 liter Donax
 91 75260333 1  Drijfwerk olieset DC10 0,9 liter Donax
        
 96 op aanvraag   Koppelingsset   
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11.3 Onderdelen van drijfwerk DC-Pro 15
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Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  Materiaal
 4 72127433 1  Ophangbeugel DC16/25   
 5 75263433 1  Pakkingset DC15   
 6 71594733 1  Instelmoer/impulswiel DC 15  
 7 71587133 1  Remmenset DC10/15 180/198V 380-415 V 50 Hz; 440-480 V 60 Hz
 7 71587333 1  Remmenset DC/DCS10/15 220-240 V 50/60 Hz
 7 71587433 1  Remmenset DC10/15 258V 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
 86 72160333 1  Behuizing drijfwerk DC15 T1   
 87 72160733 1  Behuizing drijfwerk DC15 T2   
 88 72191833 1  Lagerset DC15   
 89 72192033 1  Set kleine onderdelen DC15   
 90 71885633 1  Stekker   
 91 75261233 1  Drijfwerk olieset DC15 1,3 liter Donax
 92 71519533 1  Koppelingshelft G DC15   
 93 72163833 1  Koppelingshelft M DC15   
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11.4 Kettingaandrijving

42764353_xml.eps

15
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Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  Materiaal Norm
 11 71795033 1  Kettingset DC/DCM 1/2 H 5    
 11 71795133 1  Kettingset DC 1/2 H 8    
 11 75266533 1  Kettingset DC1/2 H9-H12    
 11 75266633 1  Kettingset DC1/2 H13-H15    
 11 75266733 1  Kettingset DC1/2 H16-H18    
 11 75266833 1  Kettingset DC1/2 H19-H25    
 11 75266933 1  Kettingset DC1/2 H26-H35    
 11 71895033 1  Kettingset DC/DCM 5 H 5    
 11 71895133 1  Kettingset DC 5 H 8    
 11 75267033 1  Kettingset DC5 H9-H12    
 11 75267133 1  Kettingset DC5 H13-H16    
 11 75267233 1  Kettingset DC5 H17-H20    
 11 75267333 1  Kettingset DC5 H21-H27    
 11 75267433 1  Kettingset DC5 H28-H35    
 11 75395033 1  Kettingset DC10 1/1 H 5    
 11 75395133 1  Kettingset DC10 1/1 H 8    
 11 75263733 1  Kettingset DC 10 5m 1/1 voor drijfwerkeindschakelaar;  „Kettingset vervangen”, Pagina 86
 11 75263833 1  Kettingset DC 10 8m 1/1 voor drijfwerkeindschakelaar;  „Kettingset vervangen”, Pagina 86
 11 75267533 1  Kettingset DC10 1/1 H9-H10    
 11 75267733 1  Kettingset DC10 1/1 H11-15    
 11 75268633 1  Kettingset DC10 1/1 H16-20    
 11 75267833 1  Kettingset DC10 1/1 H21-25    
 11 75267933 1  Kettingset DC10 1/1 H26-30    
 11 75264933 1  Kettingset DC15 1/1 H 4    
 11 75265633 1  Kettingset DC15 1/1 H 5    
 11 75266133 1  Kettingset DC15 1/1 H 6    
 11 75265733 1  Kettingset DC15 1/1 H 8    
 12 71596033 1  Kettingset DC10 2/1 H 5  
 12 71596133 1  Kettingset DC10 2/1 H 8  
 12 75263933 1  Kettingset DC 10 5m 2/1 voor drijfwerkeindschakelaar;  „Kettingset vervangen”, Pagina 86
 12 75264033 1  Kettingset DC 10 8m 2/1 voor drijfwerkeindschakelaar;  „Kettingset vervangen”, Pagina 86
 12 75268033 1  Kettingset DC10 2/1 H9-10  
 12 75268333 1  Kettingset DC10 2/1 H11-15  
 12 75268433 1  Kettingset DC10 2/1 H16-20  
 12 75268533 1  Kettingset DC10 2/1 H21-25  
 12 75265033 1  Kettingset DC15 2/1 H 4    
 12 75265833 1  Kettingset DC15 2/1 H 5    
 12 75266233 1  Kettingset DC15 2/1 H 6    
 12 75265933 1  Kettingset DC15 2/1 H 8    
 13 71888033 1  Eindschakelaarset DC 1-5   
 14 71588033 1  Eindschakelaarset DC 10-15;  „Onderblok DC 10 met externe uitschakelveren”, Pagina 137
 15 71538845 1  Ankerpunt/aanslagstuk DC10 kit DC 10; inschering 2/1   
 15 72238845 1  Ankerpunt/aanslagstuk DC15 kit DC 15; inschering 2/1   
 16    Buffer / uitschakelveer Bestelnrs.  „Uitschakelbuffer / uitschakelveer controleren”, Pagina 102
 17 71798633 1  Kettingvangerset DC1/2 5m    
 17 71798733 1  Kettingvangerset DC1/2 8m    
 17 71898633 1  Kettingvangerset DC5 5m    
 17 71898733 1  Kettingvangerset DC5 8m    
 17 71598633 1  Kettingvanger DC10 1/1 5m    
 17 71598733 1  Kettingvanger DC10 1/1 8m DC 10; inschering 2/1; H5   
 17 71535045 1  Kettingvanger flexibel 20 m DC 10; inschering 2/1; H8   
 17 72183045 1  Kettingvangerset DC16/25 gr1   
 17 72183545 1  Kettingvangerset DC16/25 gr2   
 17 72135045 1  Kettingvanger flexibel DC15/16/25   
 18 71719945 1  Ophanging kettingvanger kit DC1/2    
 18 71819945 1  Ophanging kettingvanger kit DC5    
 18 71519945 1  Ophanging kettingvanger kit DC10    
 18 72219945 1  Ophanging kettingvanger kit DC15    
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Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  Materiaal Norm
  75115646   Enkele ketting per meter DC1/2; 4,2 x 12,2 mm   
  75115746   Enkele ketting per meter DC5; 5,3 x 15,2 mm   
  75115846   Enkele ketting per meter, DC10; 7,4 x 21,2 mm; let op:

Bij kettingwissel DC10, inschering 2/1, moeten ook kettingankerpunten en ankerpunt‐
bouten worden vervangen; bestel daarvoor tevens kettingankerpuntset 71527933.

  75115446   Enkele ketting per meter DC15/16; 8,7 x 24,2 mm; let op:
Bij kettingwissel DC15/16, inschering 2/1, moeten ook kettingankerpunten en anker‐
puntbouten worden vervangen; bestel daarvoor tevens kettingankerpuntset 72182045.

  75115546   Enkele ketting per meter DC25; 10,5 x 28,2 mm; let op:
Bij kettingwissel DC25, inschering 2/1, moeten ook kettingankerpunten en ankerpunt‐
bouten worden vervangen; bestel daarvoor tevens kettingankerpuntset 72182545.

  71527933 1  Kettingankerpuntset DC10   
  72182045 1  Kettingankerpuntset DC15/16   
  72182545 1  Kettingankerpuntset DC25   

Tab. 81 

11.5 Kettinggeleidingen

1

43718845_xml.eps

Afb. 95 

Kettinggeleiding DC 1–2

Pos.nr. Bestelnr. Stuks Benaming

1 75318033 1 Kettinggeleidingsset
(incl. kettinginloopplaat boven en onder)

niet afgebeeld 75115646 1 Ketting 4,2 x 12,2 mm
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1

43719045_xml.eps

Afb. 96 

Kettinggeleiding DC 5

Pos.nr. Bestelnr. Stuks Benaming

1 75318133 1 Kettinggeleidingsset
(incl. kettinginloopplaat boven en onder)

niet afgebeeld 75115746 1 Ketting 5,3 x 15,2 mm
Tab. 83 
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1

Afb. 97 

Kettinggeleiding DC 10

Pos.nr. Bestelnr. Stuks Benaming

1 75318233 1 Kettinggeleidingsset
(incl. kettinginloopplaat boven en onder)

niet afgebeeld 75115846 1 Ketting 7,4 x 21,2 mm
Tab. 84 
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11.6 Haaktuig DC 1-15 (vanaf 12/2017)

Afb. 98 

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 18 72340033 1  Haaktuigset DC1/2  
 18 72340133 1  Haaktuigset DC5  
 18 72340233 1  Haaktuigset DC10  
 18 72144133 1  Haaktuigset DC15  
 19 75116033 1  Set haaktuighelften DC1/2 zonder haak
 19 75116133 1  Set haaktuighelften DC5 zonder haak
 19 75116233 1  Set haaktuighelften DC10 zonder haak
 19 75259333 1  Haaktuighelftset DC15 zonder haak
 20 75043333 1  Lasthaakset DC1/2 315 kg 1Am
 20 75143333 1  Lasthaakset DC5 630 kg 1Am
 20 75243333 1  Lasthaakset DC10 1250 kg
 20 72143333 1  Lasthaakset DC15 1600 kg
 21 83565933 1  Lasthaakbeveiligingsset gr. 2 x 3 DC 1-2
 21 83665933 1  Lasthaakbeveiligingsset gr. 3 x 3 DC 5
 21 83765933 1  Lasthaakbeveiligingsset gr. 4 x 5 DC 10
 21 83865633 1  Lasthaakbeveiligingsset gr. 5 x 3 DC 15
 22 75262333 1  Bedrijfslastplaatset DK5, DC1-15
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11.7 Haaktuig DC-Pro tot 06/2018

Afb. 99 (wordt vanaf 2017 vervangen door haaktuig DC 1 —10)

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 18 71798033 1  Haaktuigset DC1/2  
 18 71898033 1  Haaktuigset DC 5  
 18 71598033 1  Haaktuigset DC10  
 18 72144133 1  Haaktuig DC16/DK16 DC 15
 19 71728133 1  Set haaktuighelften DC1/2 zonder haak
 19 71828133 1  Set haaktuighelften DC5 zonder haak
 19 71528133 1  Set haaktuighelften DC10 zonder haak
 19 72144533 1  Haaktuig DC16/DK16 1/1 DC 15; zonder haak
 27 71728145 1  Bufferkap DC 1/2 DC 1-2
 27 71828145 1  Bufferkap DC 5 DC 5
 27 71528145 1  Bufferkap DC 10 DC 10
 27 83875344 1  Bufferkap 2,5 T DC 15
 20 83565033 1  Lasthaakset nr. 2, 400 kg DC 1-2
 20 83665033 1  Lasthaakset nr. 3, 800 kg DC 5
 20 83765033 1  Lasthaakset nr.4 DC 10
 20 83865033 1  Lasthaak DC16/25 DK10/20 DC 15; Größe 5
 21 83565933 1  Lasthaakbeveiligingsset, maat 2 DC 1-2
 21 83665933 1  Lasthaakbeveiligingsset, maat 3, x 4 DC 5
 21 83765933 1  Lasthaakbeveiligingsset, maat 4, x 5 DC 10
 21 83865633 1  Lasthaakbeveiligingsset maat 5 x5 DC 15
 22 71724033 1  Bedrijfslastplaatset DC1/2 Pro DC 1-2
 22 71393433 1  Bedrijfslastplaatset DK5 1/1 DC 5
 22 83590833 1  Bedrijfslastplaatset DK10/DC10 DC 10
 22 72144933 1  Bedrijfslastplaatje DC16/DK16 1/1 DC 15

Tab. 86 

21
1 

27
3 

44
/2

00
21

9

135



11.8 Haaktuig DC-Com tot 11/2017 (vervangen door haaktuig DC 1-15 vanaf 12/2017)

Afb. 100 

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 18 71778033 1  Haaktuigset DC-Com 2  
 18 71878033 1  Haaktuigset DC-Com 5  
 18 71578033 1  Haaktuigset DC-Com10  
 21 71851633 1  Lasthaakbeveiligingsset DC1-5  
 21 71551633 1  Lasthaakbeveiligingsset DC10 T04  

Tab. 87 
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11.9 Onderblok DC 10 met externe uitschakelveren

Afb. 101 A) lastzijde, B) kettingvangerzijde, 1) activering eindschakelaar niet aanwezig.

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 71 75244033 1  Onderblokset DC10 2/1  
 72 75244133 1  Onderblokhelften set DC10 2/1  
 73 75244333 1  Lasthaak DC10 2/1  
 74 83865633 5  Lasthaakbeveiligingsset maat 5 x5  
 75 75244533 1  Omkeerwielset DC10 2/1  
 76 75242133 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 1,25t
 76 75242233 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 1,6t
 76 75242333 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 2,0 t
 76 75242433 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 2,5 t
 76 75242533 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 2750lbs
 76 75242633 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 3500lbs
 76 75242733 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 4400lbs
 76 75242833 2  Bedrijfslastplaatset DC10 2/1 5500lbs
 77 71525445 1  Uitschakelveer DC 10V 8 Hijssnelheid V4 bij inschering 2/1; 50 Hz
 77 71525545 1  Uitschakelveer DC 10V12 Hijssnelheid V6 bij inschering 2/1; 50 Hz
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11.10 Onderblok DC-Pro 15 met externe uitschakelveren

Afb. 102 

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 21 82907733 1  Lasthaakbeveiligingsset maat 6  
 22 82903433 1  Lasthaak DC16 DK16 2/1 Maat 6
 23 72144633 1  Onderblokset DC16/DK16 2/1 zonder haak; 39)

 24 72144233 1  Onderblokset DC16/DK16 2/1. 39)

 27 72175345 1  Uitschakelveer toebehoren V8  
 34 72145033 1  Bedrijfslastplaatje DC16/DK16 2/1  

Tab. 89 
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11.11 Elektrokap

Afb. 103 

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 50 77326033 1  Besturingsset DC1-15 230V 220-240 V 50/60 Hz
 50 77306033 1  Besturingsset DC1-15 400V 380-415 V 50 Hz; 380-400 V 60 Hz
 50 77336033 1  Besturingsset DC1-15 575V 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
 50 77316033 1  Besturingsset DC1-15 460V 440-480 V 60 Hz
 51 71792133 1  Elektrokapset DC 1/2 DC 1/2
 51 71892133 1  Elektrokapset DC 5 DC 5
 51 71592133 1  Elektrokapset DC10 DC 10-15
 52 71582533 1  Contactorset DC 1-15
 53 47928533 3  Printplaatrelais DC 1-15 DC 1-15, 10 A 24 V DC
 54 71812545 1  Inspectievenster DC 1-15

Tab. 90 
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11.12 Bedieningskabel, servicekap

Afb. 104 

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 53 71792033 1  Servicekapset DC 1/2  
 53 71892033 1  Servicekapset DC 5  
 53 71592033 1  Servicekapset DC10  
 54 71881033 1  Bedieningskabelset 5 m

voor 8– en 10–polige uitvoering te gebruiken 54 71880933 1  Bedieningskabelset 8 m
 54 72003745 1  Bedieningskabel DC 11 m
 56 77330033   Drukknopschakelaar DSC  
 57 71880433   Noodstopset/rubberkap DSC/DSC-

S  

 58 72027145 1  Tas slang cpl.  
 64 72238945 1  Servicekap DC15 kit  
 65 75371033 1  Knik- en stootbescherming DSC  

Tab. 91 
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11.13 Drukknopschakelaar DSC–5 / DSC–7

43713844_xml.eps

53, 4

3

6

6

3,4

4

1 2

Afb. 105 

Pos.nr. Bestelnr. Stuks  Benaming  
 1 77393533 1  Drukknopschakelaar DSC–5  
 2 77393733 1  Drukknopschakelaar DSC–7  
 3 77395233 1  Noodstopset / rubber kap DSC–5  
 4 77395333 1  Noodstopset / rubber kap DSC–7  
 5 77393633 1  Printplaat DSC–5 / DSC–7  
 6 75371033 1  Knik- en stootbescherming DSC  

Tab. 92 
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Hiermee verklaren wij,

Demag Cranes & Components GmbH
Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Germany

dat het elektrisch aangedreven hijswerktuig / rijwerk  voor het hijsen en verrijden
van lasten

Demag kettingtakel DC met rijwerk

Fabrieks-nr.: XXX-XXX-XXX

in de gebruiksklare uitvoering - serieproduct of aanbesteed product - met kabelgebonden /
draadloze drukknopschakelaar na uitvoering van de op bladzijde 2 te bevestigen montage /
inbedrijfstelling inclusief functiecontrole en belastingscontroles vóór inbedrijfstelling aan
alle desbetreffende bepalingen van de

EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet.

De beschermingsdoeleinden van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU worden in acht
genomen.
Het product voldoet bovendien aan de volgende desbetreffende richtlijnen/bepalingen:
EU-EMV-Richtlijn 2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde richtlijnen of C-norm ontwerpen, met name:

EN 14492-2 Kranen - motorisch aangedreven lieren en hijswerktuigen -
Deel 2: motorisch aangedreven hijswerktuigen

EN 60204-32 Veiligheid van machines - Elektrische
uitrustingen van machines - deel 32:
Eisen aan hijswerktuigen

De relevante technische documentatie conform Appendix VII Deel A van de richtlijn 2006/42/EG
werden opgesteld en worden aan overheidsinstellingen door de benoemde gevolmachtigde op
basis van gerechtvaardigde eisen ter beschikking gesteld.
Gevolmachtigde voor de technische documentatie
Hans-Jörg Böttcher, Demag Cranes & Components GmbH,  Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,
Germany

Düsseldorf,  26.02.2019
 

ppa.  Thomas Wiesmann i.V.  Franz Schulte
Head of Plant Wetter Knowledge Centers &

Core of Lifting

Industrial Equipment

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden

Ident-nummer / taal

19961144 / NL
Afgifte Pagina

1217 1/   2

Origineel
EG-Conformiteitsverklaring voor een machine

conform richtlijn 2006/42/EG, appendix IIA

BOTTW
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Demag kettingtakel DC met rijwerk

Fabrieks-nr.: XXX-XXX-XXX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de montage / inbedrijfstelling inclusief functiecontrole

............................... ..... ,.............................. ..................

Uitvoerend bedrijf: ............................... .................

Functie in het bedrijf: ............................... .................

Naam:                    ............................... .................

Handtekeningen:                  ............................... .................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de belastingscontrole in het kader van de afnamekeuring

............................... ..... ,.............................. ..................

Uitvoerend bedrijf: ............................... .................

Functie in het bedrijf: ............................... .................

Naam:                    ............................... .................

Handtekeningen:                  ............................... .................

Industrial Equipment

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden

Ident-nummer / taal

19961144 / NL
Afgifte Pagina

1217 2/   2

Origineel
EG-Conformiteitsverklaring voor een machine

conform richtlijn 2006/42/EG, appendix IIA
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Hiermee verklaren wij,

Demag Cranes & Components GmbH
Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Germany

dat het elektrisch aangedreven hijswerktuig /   hijswerktuig met rijwerk
voor het hijsen van lasten / hijsen en verrijden van lasten

Demag-kettingtakel DC
Demag-kettingtakel DC met rijwerk

Fabrieks-nr.: XXX-XXX-XXX

in de uitvoering als onvolledige machine voor de inbouw in een machine bedoelt is, en dat hun
inbedrijfstelling zolang niet is toegestaan, tot vastgesteld werd, dat de machine*, waarin deze
onvolledige machine moet worden ingebouwd, aan alle desbetreffende bepalingen van de

EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG
voldoet. (* in zoverre deze machine binnen het toepassingsgebied valt)

Aan fundamentele eisen van de EG-Machinerichtlijn, in zoverre van toepassing voor de
leveringsomvang, werd door de toepassing van de volgende geharmoniseerde normen resp.
C-norm-ontwerpen voldaan:
EN 14492-2 Kranen - motorisch aangedreven lieren en hijswerktuigen -

Deel 2: motorisch aangedreven hijswerktuigen
EN 60204-32 Veiligheid van machines - Elektrische

uitrustingen van machines - deel 32:
Eisen aan hijswerktuigen

De beschermingsdoeleinden van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/ЕU worden in acht
genomen.
Het product voldoet bovendien aan de volgende desbetreffende richtlijnen/bepalingen:
EU-EMV-Richtlijn 2014/30/EU

De speciale technische documentatie conform Appendix VII Deel B van de richtlijn 2006/42/EG
werden opgesteld en worden aan overheidsinstellingen door de benoemde gevolmachtigde op
basis van gerechtvaardigde eisen ter beschikking gesteld.
Gevolmachtigde voor de technische documentatie
Hans-Jörg Böttcher, Demag Cranes & Components GmbH,  Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,
Germany

Düsseldorf,  26.02.2019

 

ppa.  Thomas Wiesmann i.V.  Franz Schulte
Head of Plant Wetter Knowledge Centers &

Core of Lifting

Industrial Equipment

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden

Ident-nummer / taal

19961244 / NL
Afgifte Pagina

1217 1/   1

Origineel
Verklaring voor de inbouw van een onvolledige machine

conform Machinerichtlijn 2006/42/EG, appendix IIB
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Antwerp Tower, de Keijserlei 5, bus 42 
B-2018 Antwerpen 
Tel. 03-2133030 · Fax 03-2133233 
vdberg@demag.be

Nadruk, ook gedeeltelijk, uitsluitend met toestemming van Demag Cranes & Components GmbH, 58286 Wetter (Duitsland) Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden P
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van den Berg Transporttechniek
De Demag importeur voor Nederland en België
Postbus 16185 
NL-2500 BD Den Haag 
Tel. 070-4020100 · Fax 070-4020400 
Internet  www.demag.nl 
vdberg@demag.nl 
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