
BEDRIJFSVOORSCHRIFT

VOOR

HITACHI ELEKTRISCHE KETTINGTAKELS

LET OP - BELANGRIJK
Voordat de takels in gebruik genomen worden dient iedereen, die de takel installeert, opereert/bedient of
onderhoudt dient dit bedrijfsvoorschrift grondig door genomen te hebben.
Voor het veilig-, betrouwbaar en economisch gebruik dient men de instructies en aanbevelingen op te
volgen. 
Bij gebruik van de takel anders dan zoals vermeld in dit bedrijfsvoorschrift, gaarne contact opnemen met
uw dichtst bij zijnde HITACHI dealer.
Het is tevens belangrijk deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

DEZE TAKEL IS GEMAAKT VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK EN IS NIET
GESCHIKT OM PERSONEN TE HIJSEN.

TYPE 1-5S, SN,F,FN
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1. VEILIGHEID

Hier volgen aanbevelingen voor veilig gebruik van een elektrische kettingtakel. Het niet volgen van de
aanbevelingen kan de gebruiker en anderen in gevaar brengen. Gebruik te allen tijden gezond
verstand. 
Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het hijsmiddel. De gebruiker, lees: operator of
bediener, dient competent te zijn en te trachten alle potentieel gevaarlijke situaties te anticiperen en te
voorkomen.
Voor de veiligheid dienen aan de takel de juiste periodieke inspecties en het preventief onderhoud
uitgevoerd te worden zoals beschreven in dit bedrijfsvoorschrift en nationale veiligheidsvoorschriften.

De gebruikers dienen het onderstaande nauwkeurig lezen:

1. Bedien de takel alleen als u hiervoor getraind bent, zich fysiek fit voelt en tevens geautoriseerd
bent. 

2. De takel alleen gebruiken indien u op de hoogte bent van de bedieningsvoorschriften.
3. Laat geen ongekwalificeerd personeel de takel bedienen.
4. Hijs nooit zwaardere lasten dan de op takel aangegeven werklast/capaciteit.
5. Hijs nooit personen en hijs nooit over personen heen.
6. Hijs nooit met een gedraaide, verwrongen of beschadigde lastketting en verleng de

lastketting nooit.
7. Gebruik de lastketting nooit als een strop.
8. Gebruik de lastketting nooit als AARDE tijdens het lassen.
9. Nooit een laselektrode aanpikken op de lastketting.
10. Laat nooit een last onbeheerd in de takel hangen.
11. Kijk altijd naar de last terwijl u hijst.
12. Nooit schuiner hijsen dan in het bedieningsvoorschrift vermeld staat.
13. Zorg ervoor dat de strop altijd goed in de haak hangt. 
14. Zorg dat de last geen obstakels kan raken alvorens te hijsen.
15. Vermijd het slingeren van de last of lasthaak tijdens het hijsen.
16. Controleer dagelijks de beveiligingen en de rem op een goed functioneren.
17. Controleer dagelijks de lastketting op verdraaien, knikken en beschadigingen.
18. Controleer of de takel spanningsloos is als men de takel gaat servicen of repareren.
19. Gebruik de takel niet als hij niet naar behoren functioneert.
20. Gebruik de noodeindschakelaar niet voor het stoppen van de last in een neergaande beweging.

Dit is alleen bedoeld als back-up inrichting en niet als werkschakelaar. 
21. Gebruik de takel alleen op de manier zoals dit in de voorschriften vermeld staat.
22. Houd u aan de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse inspecties zoals deze zijn voor geschreven

in dit bedrijfsvoorschrift.
23. Maak de takel of de onderdelen niet na, maar gebruik uitsluitend originele HITACHI onderdelen.
24. Gebruik de takel niet in de buurt van water en/of regen zonder toerijkende bescherming zoals

bijvoorbeeld een regenkap.



2. ALGEMENE INFORMATIE

2.1 Hoe onderdelen te bestellen

Voor een snelle en juiste service, kunt u bij de dichtstbijzijnde dealer uw onderdelen bestellen.
Om de juiste onderdelen te krijgen heeft men de volgende informatie nodig:

1. Type takel
2. Fabrieksnummer (MFG NO.)
3. Voltage
4. Aantal fasen
5. Frequentie in Hz.
6. Onderdeel nummers compleet met omschrijving en het benodigde aantal
7. Indien men nieuwe ketting of kettingbak wil bestellen moet men de hijshoogte, kettingdiameter en

het aantal parten opgeven

LET OP! Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend de originele HITACHI onderdelen.

3. INSTALLATIE VOORSCHRIFT

3.1 Elektrische instructies

LET OP! Voordat u de takel onderspanning zet controleer eerst of de spanning overeenkomt met 
de aangegeven bedrijfsspanning van de takel. Het spanningsverschil mag ± 10% 
bedragen.

a) Het installeren van de voedings- en bedieningskabel 

Steek de witte 6-polige steker in de 6-polige ontvangststeker van de takel, die aan de bedieningskabel
gemonteerd zit.
Steek vervolgens de witte 9-polige steker in de 9-polige ontvangststeker van de 5 meter lange
voedingskabel, die standaard bij de takel geleverd wordt.

Druk vervolgens de stekerkap over de steker heen en druk tegelijkertijd op het gedeelte waar "PUSH"
staat zodat de kap goed vast klikt aan de takel. Dit geldt voor zowel de 6-polige als voor de 9-polige
steker.



Installeer nu de trekontlasting kabel van de drukknopkast aan de takel en bevestig de voedingskabel
aan de takel vast. 

b) Het demonteren van de voedings- en bedieningska

Demontage van de stekker afdekkap
Voor het demonteren van de stekker afdekkap volg o

Demontage van de stekker
Druk de borging van de (contra)stekker open met ee
de stekker uit de contrastekker worden getrokken 

* Trek niet aan de ka

De voedingskabel dient
vast gemaakt te worden
d.m.v. de kabel stopper

De borg bout dient te
worden aangedraaid om te
voorkomen dat het eind van
de trekontlasting los raakt
De rand van de rubberafdekkap sluit niet aan
op de uitsparing in de stekkerafdekkap
bel

mgekeerde volgorde van de montage procedure

n schroevendraaier, wanneer de borging los is kan

r

Schroevendraaier

Borging
bel, trek aan d
Stekker
Contrastekke
e stekker



CONTROLEER DE BEDRIJFSPANNING

Het is mogelijk om de takel op twee verschillende spanningen te laten werken. Verwijder hiervoor de
beschermkap van de ontvangststekers en sluit de draden aan op de klemmenkast zoals dat op het
elektrische schema staat beschreven om de gewenste spanning te verkrijgen.
Dit elektrische schema kunt u vinden aan de binnenzijde van de beschermkap van de takel. Voordat u de
takel weer monteert controleer of alle draden goed vast zitten.

DE VOEDINGSKABEL

Voor het aarden van de takel bezit de voedingskabel een groen/gele aarde draad.
Het is daarvoor belangrijk de takel altijd aangesloten wordt op een geaard voedingssysteem.

CONTROLEER OF DE FASEN OP DE JUISTE MANIER ZIJN AANGESLOTEN

Dit geldt alleen voor de 3 fase modellen. Het onjuist aansluiten van de fasen kan resulteren in een grote
schade van de takel. 
Indien de lasthaak niet omlaag gaat als de functietoets dalen wordt ingedrukt draai dan 2 van de 3 fasen
om. LET OP! Draai niet de draden van de drukknoppen om.

Vanaf 1 ton zijn de takel typen uitgevoerd met fase volgorde beveiligingsrelais, dat in werking treed bij
onjuiste fase volgorde.

3.2 Kettingmagazijn 

Kettingmagazijn installeren
Het kettingmagazijn / de kettingbak wordt standaard bij de takel geleverd en moet aan de takel worden
bevestigd.
De kettingbak dient door middel van de standaard meegeleverde beugel met bouten en moeren aan de
takel bevestigd te worden.

LET OP!

Bevestig de plaat aan de
ketingbak (container)

Ketingbak (container)
ophanghaak



1. Monteer niet zelf een andere lastketting monteren maar laat dat doen bij een originele HITACHI
dealer.

2. Gebruik de takel niet zonder een kettingbak.
3. Controleer tijdens de service beurt of de kettingbak groot genoeg is voor het aantal meters ketting

waarmee de takel is uitgerust (zie onderstaande tabel en/of neem contact op met de importeur). 

Type Hijshoogte Type Hijshoogte
3 4 5 6 3 4 5 6

250/500 kg ax ax ax ax 2F/2FN e e f f
1000 kg d d d d 3F/3FN f f f g
2S/2SN d e e e  5F/5FN g g g g
3S e e f f
5S f f g g

3.3 Functioneringstest

-Werking van de noodeindschakelaar

Voordat de takel in bedrijf gesteld wordt, controleer de hoogste - en laagste haakstand eindschakelaar.
Druk op de drukknop voor hijsen of zakken, zodra de haak in zijn hoogste respectievelijk laagste stand
komt dient de takel uit te schakelen.

LET OP! Gebruik de takel niet als de eindschakelaar niet naar behoren werkt. Gebruik de
eindschakelaar niet om de haakweg te begrenzen, het is slechts bedoeld als een back-
up systeem.

-Werking van de rem

Controleer de remweg van de lasthaak (met vollast), vanaf het moment dat de drukknopschakelaar los is
gelaten. Indien de remweg langer is dan 25 mm dient mogelijk de rem afgesteld of vervangen te worden.

4. HET BEDIENEN VAN DE TAKEL

4.1  Omgaan met de takel

1. De operator dient zich tijdens het bedienen van de takel niet af te laten leiden.
2. Voor het bedienen van de takel dient men te controleren of de hijsweg vrij is.
3. Handdrukknopschakelaar, rem en eindschakelaar dienen gecontroleerd worden voordat operationele

taken kunnen worden uitgevoerd. Indien één van deze zaken niet in orde zijn moeten deze eerst
gerepareerd worden.

4.2  Handelen van de last

Let op!  Overschrijd niet de aangegeven werklast.

- Het oppakken/bevestigen van een last.

1. De lastketting mag niet om de last heen geslagen worden.
2. De last dient bevestigd te worden aan de haak d.m.v. stroppen, klemmen en andere

goedgekeurde hijshulpmiddelen die op een juiste wijze in de lasthaak rusten.

- Het verplaatsen van de last.



LET OP! Gebruik de takel niet voor het  hijsen van personen, voorkom het transporteren van een 
last over personen.

1. De lastketting mag niet gedraaid of getwist zijn.
2. De operator dient er voor te zorgen voor een beheerste (start)beweging van de last en dient 

onnodig starten en stoppen te voorkomen.
3. De last dient niet meer dan enkele centimeters gehesen te worden totdat de last stabiel is in de

strop of ander hijshulpmiddel.
 

4.3 Het veilig gebruik van de lasthaak

Een van de belangrijkste gevaren is het vallen van de last veroorzaakt door onjuist bevestigen van
stroppen. Iedere bediener van de takel dient voor gebruik van de takel er zeker van zijn dat de stroppen
en andere hijshulpmiddelen op de juiste manier in de haak zijn aangebracht.
Voor uw veiligheid en vooral ook de veiligheid van anderen, negeer het volgende niet.

JUIST GEBRUIK VAN DE LASTHAAK  / DEUGDELIJK HIJSEN MET STROPPEN.

De veiligheidsklep dient na het bevestigen van de strop in weer de originele stand te staan. De strop
dient  goed in het “zadel” van de haak te zitten. 

ONJUIST GEBRUIK VAN DE LASTHAAK  / FOUTIEF HIJSEN MET STROPPEN.

De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van onjuist gebruik. Noot: de strop mag op geen enkele
manier de veiligheidsklep raken. 

LET OP! 1. De veiligheidshaak dient om te voorkomen dat stroppen van de haak los komen en
    niet voor belasting.
2. Een beschadigde of niet goed werkende veiligheidsklep dient onmiddellijk vervangen 
    te worden.

5. HET ONDERHOUD



5.1 Preventief onderhoud.

De perioden tussen de inspecties zijn afhankelijk van het gebruik. Het is verplicht minimaal één keer per
jaar een inspectie beurt te laten verrichten door erkend service bedrijf.
De bovengenoemde inspectie periode zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik (20-25% van de
werkdag hijsen en ± 100-150 schakelingen per uur) onder normale omstandigheden.  
Indien de takel zwaarder belast wordt en onder extreme omstandigheden gebruikt wordt moeten de
takels frequenter geïnspecteerd worden.

LET OP! Gebruik de takel niet voordat alle gebreken zijn verholpen.

5.2 Inspecties

(a) Dagelijkse inspecties
Inspecteer de onderstaande items dagelijks voordat u de takel gebruikt.

1. Controleer of de bedieningsunit, de rem en de eindschakelaar nog deugdelijk zijn.
2 Controleer de lasthaak op overmatige slijtage en of de lasthaak niet uitgebogen, aanwezigheid 

en van de veiligheidsklep. Figuur 2 geeft aan  wat de haak opening moet zijn.

3. Controleer of de lasthaak vrij kan draaien.
4. Controleer de lastketting op twisten, vervorming en slijtage.

LET OP! Indien de lasthaak uitgebogen is dient zowel de takel als de loopkat geïnspecteerd te
worden; een uitgebogen lasthaak duidt op overbelasting.

(b) Maandelijkse inspecties

Controleer de volgende items iedere 30 dagen.
 
1. Controleer alle items van de dagelijkse inspectie.
2. Lastketting; Wanneer de lastketting vast blijft zitten, springt of ratelt, controleer of de ketting

schoon is en voorzien is van juiste smering. 
Wanneer symptomen blijven, controleer de ketting op slijtage en (lengte)vervorming. Controleer 
de steek maat en de diameter van de lastketting volgens figuur 3 en 4.



4. Controleer de lasthaak op scheuren en vervorming. Vervang de haak wanneer de haakopening
de normale grootte overscheidt (zie fig. 2) of bij (twist)vervorming.

5. Nestenschijven en drukrollen die slijtage vertonen dienen vervangen te worden. Schijven met
slijtage kunnen de levensduur van de lastketting in hoge mate reduceren.

6. Controleer de elektrische installatie, o.a. voeding, bediening en eindschakelaar, op slijtage en
goede werking.

7. Controleer de takel op los zittende bouten, schroeven en moeren.
8. Rem; Controleer de slijtage van de remvoering en andere onderdelen. 

F.FN: Wanneer de dikte van de remvoering minder is dan 10 mm of wanneer andere delen
opvallend zij gesleten, vervang de betreffende onderdelen volgens voorgeschreven
procedures, figuur 5a, 5b en 6a, 6b.  

S.SN: Controleer de remspleet wanneer de remspleet groter is dan 2,5 mm dient de rem 
afgesteld te worden, volgens figuur 5 en 6.

LET OP! Indien men de rem gaat afstellen moet de spanning van de takel worden gehaald en de
last uit de lasthaak gehaald worden.

Afstel procedure F.FN (Figuur 5a, 5b en 6a, 6b)

1. Demonteer het remmechanisme met de remspoel d.m.v. 4 bouten.
2. Controleer onderdelen op slijtage en vervang indien nodig.
3. Verwijder de afstelbout d.m.v. de afstelhevel los te maken, figuur 6a en 6b.

LET OP! Controleer de afstelbout op goede beweging en voeg indien nodig vet toe. 
4. Plaats de remwielen, remvoering en remmechanisme.

Wanneer het remmechanisme geplaatst wordt moet de remhevel tussen de geprojecteerde
onderdelen van remschijf A zitten.

5. Stel de remspeling af d.m.v. herhaaldelijk de handdrukknopschakelaar in te drukken totdat de
exacte remspeling is bereikt, zie figuur 6c.

 

Te gebruiken             Niet te gebruiken

Te gebruiken                Niet te gebruiken



Afstel procedure S.SN (Figuur 5 en 6)

Wanneer de remspleet opgemeten wordt, moet het magnetisch veld tegen de remgeleider in drukken.

Draai de bouten los en verwijder de afstelplaat om een remspleet van 0,8-1,2 mm te verkrijgen.



c) Jaarlijkse inspecties
Controleer de onderstaande aspecten jaarlijks

1. Controleer alle items van de dagelijkse en maandelijkse inspecties. 
2. Controleer de haken op haarscheuren.
3. Controleer de takel en loopkat (indien in gebruik) dat beide in goede conditie verkeren om de last

te dragen.
4. Controleer de rem, zie figuur 6.
6. Controleer of er nog voldoende vet in de tandwielkast zit. Het soort vet en/of olie en welke delen

gesmeerd dienen te worden zijn weergegeven in tabel 2.

LET OP! Het is aanbevolen de jaarlijkse inspectie te laten verrichten door een erkende HITACHI
dealer.

5.3 Onderhoud

a) Smering

De tandwielkast van de takel is gevuld met 80-100 gram MoS2 (Molybdeen Sulfide) vet (geschikt voor
hoge druk). Bij het openen van de tandwielkast dient deze bijgevuld te worden met vet zoals
omschreven.
De tabel 2 geeft de aanbevolen standaard smeer frequentie van elk onderdeel weer.  



b) Bedrading en aansluitingen
Controleer of alle verbindingen goed vast zitten. Aansluitklemmen dienen vast gekrompen te worden aan
de bedrading en dienen goed geïsoleerd te zijn.
Vervang de bedrading en/of aansluitklemmen indien nodig.
Vervang de borgplaten indien stuk en/of vermist.

c) Lastketting
Controleer de lastketting zorgvuldig op slijtage tussen de schakels vooral dat gedeelte dat over de
nestenschijven heen loopt. 
De lastketting dient vervangen worden als er slijtage is opgetreden en als de steekmaat van de
lastketting afwijkt (meten met kaliber volgens figuur 3 en 4).
Indien de kaliber vermist wordt dient men de steekmaat van de lastketting te meten met een deugdelijk
meetinstrument.

LET OP! De steekmaa

Steekmaat
Lastketting diameter Maximale steekmaat Type takel

Ø  7,1 mm 49 mm 1F, S.SN
Ø  10  mm 76 mm 2-5F.FN
t dient gemeten worden met een last in de lasthaak.



5.4 Functioneringstest

Nadat de takel gerepareerd is dient deze getest te worden met een lichte last in de lasthaak op een op
goede werking.
Maak met een lichte last zeker dat alle onderdelen van de takel goed functioneren alvorens een 100%
last toe te passen. Controleer of de rem goed werkt en binnen de gestelde normen valt.

6. PROBLEMEN

6.1 Hoe te handelen

Het is moeilijk om een algemene instructie te geven die alle mogelijke problemen bevatten. Hieronder
volgt een lijst met de meest voorkomende voorbeelden.
Indien er een probleem ontstaat welke niet in dit boek beschreven wordt, neem dan contact op met uw
plaatselijke HITACHI dealer.

1. Lasthaak reageert niet op het bedienen van de handdrukknopschakelaar.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) De takel heeft geen stroom. (a) Hoofd schakelaar uitschakelen en de

doorgeslagen zekering vervangen.
(b) 1 of meer fasen onderbroken (alleen 3 fasen
 model), elektrisch circuit onderbroken, foutieve
verbinding of verbinding met aarde, fase volgorde
relais, motor aansluitingen of wikkeling.

(b) Controleer het elektrische circuit en repareer of
vervang het defecte onderdelen.

(c) Fase volgorde beveiliging wordt aangesproken. (c) 2 van de 3 fasen wisselen.
(d) Defect in stuurstroomcircuit.
Defect in transformator, fase volgorde beveiliging,
of stuurrelais, onderbreking in de bedrading, vast
gebrande relais contacten, defect in drukknopkast
of noodstop niet goed ontgrendeld.

(d) Controleer onderdelen en repareer of vervang
defecte onderdelen. 

(e) Rem komt niet los. (e) Controleer de remspoel spanning. Vervang de
remspoel indien nodig.

(f) Verkeerde voltage of frequentie. (f) Wees er zeker van dat alle elektrische
gegevens overeenkomen met de gegevens
welke op de takel vermeld staan.

(g) Overmatige overbelasting. (g) Verlaag de last tot maximale capaciteit de takel.

2. Haak beweegt in de verkeerde richting.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Foutieve fase volgorde (alleen 3 fasen
modellen).

(a) 2 van de 3 fasen omwisselen. 

(b) Foutieve aansluiting van de drukknopkast. (b) Controleer aansluitingen, zowel aan zijde
drukknopkast als verbindingsstekker(s).

(c) Defect van de motor-omkeer-schakelaar
waarbij wordt verzuimd om de dynamische rem te
activeren bij omkeer punt. 

(c) Controleer de aansluitingen naar de
schakelaar en repareer of vervang defecte
onderdelen.



3. Haak beweegt omlaag maar niet omhoog; takel daalt wel maar hijst niet.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Takel wordt overbelast. (a) Hijslast reduceren tot de aangegeven werklast

van de takel.
(b) Kortsluiting of losse bedrading in het
stuurstroom circuit voor hijsen, kortsluiting in de
spoel van het omkeerrelais, contact in de
drukknopkast sluit niet, hoogste stand schakelaar
contact verbroken. 

(b) Controleer de schakel contacten op kleven of
beschadigingen. 
Controleer centrifugaal schakeling voor losse of
beschadigde onderdelen. 
Vervang defecte onderdelen.

(c) Eindschakelaar wordt meegenomen door de
lastketting.

(c) Lastketting smeren (indien nodig eerst
schoonmaken), eindschakelaar veer controleren
en indien defect vervangen.

4. Haak beweegt omhoog maar niet omlaag; takel hijst wel maar daalt niet.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Kortsluiting of losse bedrading in het
stuurstroom circuit voor hijsen, kortsluiting in de
spoel van het omkeerrelais, contact in de
drukknopkast sluit niet, hoogste stand schakelaar
contact verbroken. 

(a) Controleer de schakel contacten op kleven of
beschadigingen. 
Controleer centrifugaal schakeling voor losse of
beschadigde onderdelen. 
Vervang defecte onderdelen.

(b) Eindschakelaar wordt meegenomen door de
lastketting.

(b) Lastketting smeren (indien nodig eerst
schoonmaken), eindschakelaar veer controleren
en indien defect vervangen.

5. Last stopt niet direct.

Mogelijke problemen Oplossing
(a)Rem slipt. (a) Controleer het remmechanisme, zie

beschrijving onder paragraaf 5.2.
(b) Takel overbelast (b) Hijslast reduceren tot de aangegeven werklast

van de takel.
(c) Fout in de rembedrading (c) Controleer de bedrading aan de hand van het

elektrisch schema.

6. Takel reageert traag.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Takel overbelast. (a) Hijslast reduceren tot de aangegeven werklast

van de takel.
(b) Lage voedingsspanning. (b) Corrigeer de lage voedingsspanning naar

normale bedrijfsspanning.
(c) Rem kleeft/sleept aan. (c) Controleer het remmechanisme, zie

beschrijving onder paragraaf 5.2.



7. Motor raakt oververhit.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Takel overbelast. (a) Hijslast reduceren tot de aangegeven werklast

van de takel.
(b) Lage voedingsspanning. (b) Corrigeer de lage voedingsspanning naar

normale bedrijfsspanning.
(c) Extreem hoge omgevingstemperatuur (c) Boven een omgevingstemperatuur van 40°C

(104°F), dient de gebruiksintensiteit (belasting,
duur en frequentie) terug gebracht worden, om
oververhitting van de motor te voorkomen. 
Voorzieningen aanbrengen voor het verlagen van
de omgevingstemperatuur, extra ventilatie en/of
bescherming tegen hitte straling. 

(d) Veel starten of schakelen. (d) Vermijd overmatig schakelen (tippen).
Dergelijke belasting reduceert de levensduur van
de motor en veroorzaakt overmatige slijtage aan
de rem.

(e) Gebruiksintensiteit overschrijdt de
inschakelduur tolerantie.

(e) Reduceer gebruiksintensiteit (belasting, duur
en/of frequentie).

8. Takel schakelt niet uit bij hoogte en/of laagste haakstand.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Eindschakelaar(s) functioneren niet. (a) Controleer de aansluitingen en de

mechanische werking van de schakelaars.
(b) Onjuiste fase volgorde ( 3 fasen modellen die
niet zijn uitgevoerd met fase volgorde relais.

(b)  2 van de 3 fasen omwisselen.

9. Takel maakt lawaai

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Tandwielkast maakt lawaai. Versleten
tandwielen; onvoldoende hoeveelheid vet
(smering).

(a) Controleer tandwielen. Vervang tandwielen
en/of vet.

(b) Te hoge voedingsspanning (1 fase model),
pulsering van de 1 fase motor wordt groter.

(b) Controleer voedingspanning.

(c) Lastketting maakt lawaai. Slijtage aan
lastketting, kettingnoot, nestenschijf of
kettinggeleider.

(c)Controleer en smeer lastketting, nestenschijf
en kettinggeleider. Vervang gesleten onderdelen.

10. De lastketting springt.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Versleten lastketting. (a) Controleer lastketting en vervang indien nodig.
(b) Versleten kettingnoot, nestenschijf, geleider. (b) Vervang onderdelen.
(c) Verkeerde lastketting. (c) Vervangen lastketting door juiste lastketting.
(d) Lastketting droog. (d) Lastketting smeren.

11. Elektrische schok bij aanraken van de lastketting.

Mogelijke problemen Oplossing
(a) Takel niet geaard. (a) Leg de takel aan aarde via de voedingskabel.
(b) Foutief geaard. (b) Controleer de aarding in de voeding.
(c) Spanning deel voeding ligt aan aarde contact. (c) Controleer de bedrading en corrigeer indien

nodig.



7 DEMONTAGE EN MONTAGE

7.1 Installeren nieuwe ketting

LET OP! Verwijder de oude ketting niet uit de takel; deze wordt gebruikt om de nieuwe ketting
te installeren. Hierbij wordt een losse kettingschalm (C-link) gebruikt om de nieuwe lastketting met
behulp van de oude lastketting door de takel te voeren.

1. Verwijder de splitpen uit de ophang/bevestigingspen van het onderblok en neem de
bevestigingspen uit het onderblok. Demonteer de eindstop aan het eind van de lastketting; de
zijde van de kettingbak.

2. Indien u een losse schalm heeft van dezelfde afmeting als de lastketting in de takel, ga naar stap
5.

3. Indien u geen losse schalm heeft, maak er dan als volgt een; zaag een schakel uit de oude
lastketting (zonder de lastketting uit de takel te halen), maak een voldoende grote opening aan de
zijkant van de schalm (zie fig. 7), de schalm dient van de ketting los te kunnen komen zonder
buigen of op andere wijze vervormen van de schalm. 

4. Bewerk de losse schalm door middel van slijpen of zagen, zodat hij gevormd is als in figuur 7.
Verbuig of vervolm de schalm niet.

1. Zorg dat de nieuwe ketting goed ligt en niet gedraaid / getwist, zie figuur 9.
2. Zorg dat de nieuwe lastketting dezelfde maatvoering heeft als de originele lastketting.

5. Verbind de nieuwe lastketting aan de oude lastketting door middel van de losse schalm, zorg
hierbij dat de positie van de ketting lassen / lasnaden overeenkomen met de oude lastketting, de
lasnaden dienen aan de buitenzijde van de ketting te zitten wanneer deze over de sprocket heen
loopt, zie figuur 8.

6. Laat met lichte (handmatige) spanning op de ketting de takeldraaien zodanig dat de oude ketting
de nieuwe ketting met c-link over de sprocket leidt. Zorg hierbij dat de ketting niet roteerd / twist.
Wanneer een geroteerde ketting door de sprocket wordt geleid dan kan dit de takel en lastketting
beschadigen en mogelijk de bediener verwonden, zie figuur 10.



Let op! Het is aan te bevelen de lastketting te laten vervangen door een erkende HITACHI dealer.

8 ONDERDELENLIJSTEN VOOR TYPEN S EN F 


























































