
Machine afkoppelen: 

 

 De parkeerrem aantrekken (slinger 

naar rechts draaien). 

 Leg aan beide kanten blokken achter 

de wielen. 

 Elektrische verbindingen naar het 

trekkende voertuigloskoppelen. 

 Persluchtverbindingen naar het 

trekkende voertuig loskoppelen. 

 De steunpoot uitdraaien. 

 Machine afkoppelen van het 

trekkende voertuig. 

 Zorg dat de machine waterpas staat 

 Zorg dat de parkeerrem is 

aangetrokken 

 Plaats eventueel de rijblokken achter 

de wielen  

 Zorg er voor dat er geen vuil of 

zeefgoed zich onder de machine 

bevind.  

 

Beknopte handleiding Stonefex 

 

DAGELIJKS TE CONTROLEREN !!! 

 

Open de motorruimte me de 

machinesleutel 

 

 
 

Indien te laag: bijvullen met 10W40 

Machine voorbereiden: 

 

Maak bij de afvoerbanden aan beide kanten 

de transportbeveiliging los. 

 

De afvoerbanden van de installatie 

neerklappen. Gebruik hiervoor de handslinger. 

 

Hang aan beide kanten de boringen in de 

transportsteunen over de pennen. 

 

Beide kanten borgen met 

veiligheidssplitpennen (1) 

 

Sluit de flexibele afvoerluchtslang (1) met de 

spansluitingen vast op de aansluiting van de 

zuigventilator. 

 

Leid de flexibele afvoerluchtslang  in een door 

de exploitant beschikbaar te stellen container 

De container moet minimaal een inhoud van 

30 m³ hebben. 

 

Span het containerafdeknet (2) over de 

container.  

 
 

 



Machine in werking stellen: 

 

Schakel het batterijslot in 

draai de elektrische hoofdschakelaar in de 

stand “ON” 

 

Steek de sleutel in het contactslot en start de 

machine. 

 
Bedieningselementen voor standaardgebruik 

 

 
 

2. Draaischakelaar (Handbediening) 

dient voor het selecteren van de aandrijving die in de handmatige bedrijfsmodus moet worden 

gestart. 

3. Draaischakelaar voor snelheidsregeling drukventilator 

4. Stoptoets dient voor het automatisch stilleggen van de machine in automatisch bedrijf of om 

een aandrijving te stoppen in handmatig bedrijf. 

5. snelheidsregeling voor stortband (0.5 m/s – 1.4 m/s) 

6. Starttoets dient voor het volledig opstarten van de machine in automatisch bedrijf of het 

starten van het geselecteerde onderdeel in handmatig bedrijf. 

7. sleutelschakelaar voor bedrijfsmodus selectie. 

 

 

 

 

 

 

 



In gebruik name:  

 

Zet de elektrische hoofdschakelaar 1 in stand 

ON. 

 

Draai de draaischakelaar 5 naar stand 0 

steek de sleutel in sleutelschakelaar 4 en draai 

de sleutel naar rechts: “Automatisch” 

 

Start de dieselgenerator  

 

Druk op de toets “Start”. 
De machine wordt nu systematisch opgestart. 

Gedurende deze periode knippert de lamp “in 
bedrijf”. Als de machine volledig opgestart is 
blijft deze permanent branden. 

 

 

 
 

 

Machine uitschakelen: 

 

 Beëindig de materiaal toevoer op de 

stortband 

 Druk op de toets stop  

de machine zal nu automatisch 

leegdraaien en in de juiste volgorde 

uitgeschakeld worden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGELMATIG TE CONTROLEREN ( 3 Daags) 

 Controle koelvloeistof ( afbeelding 28)( niveau moet met vinger voelbaar zijn onder dop) 

 Motorpeil controleren via peilstok , indien te laag bijvullen met 10W40 via vuldop (afb 30) 

 Water voorafscheider controleren , indien nodig deze ledigen 

 Controleer of luchtfiltervervuilingsindicatie een rode streep heeft, zo ja luchtfilter kuisen en 

smet inlichten. 

 


