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1. Algemeen 
 

1.1 Hoe gebruik ik deze handleiding? 

 

Lees alvorens het bedienen of werken aan de FleXiever steeds deze handleiding grondig door. Een onjuist 

gebruik van de FleXiever kan leiden tot een onjuiste werking van de machine en/of gerelateerde appara-

tuur, de levensduur verkorten of andere problemen veroorzaken. Als er in deze handleiding naar links of 

rechts verwezen wordt, is dit gezien vanaf de achterkant van de machine. 

 

Deze handleiding is enkel geschikt voor de FleXiever gebouwd door SMO BVBA met het chassisnummer: 

 

FLEXxxxxxx 

 

 

1.2 Gebruikte symbolen 

 

 

In deze handleiding zullen volgende pictogrammen regelmatig terugkomen. Ze zorgen ervoor dat de lezer 

snel de belangrijke punten terug kan vinden.   

 

 

 

 

TIP: Geeft de gebruiker suggesties en adviezen om bepaalde taken gemakkelijker of han-

diger uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 

OPMERKING: Een opmerking met aanvullende informatie, maakt de gebruiker attent op 

mogelijke problemen. 

 

 

 

 

 

 
VEILIGHEID: Deze acties dienen met de nodige voorzorg en steeds door bevoegd perso-

neel uitgevoerd te worden. 
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1.3 Doel van de machine 

 

• Het doel van de machine is om door middel van 2 dekken 2 fracties van een bepaald materiaal te 

zeven.  

 

• Mogelijke te zeven materialen zijn steen, teelaarde, soorten grond, houtsnippers, gebroken be-

ton of asfalt, compost, bouwafval, … 

 

 

1.3.1 Gebruiksvoorwaarden 

 

 

- De machine moet op een vlakke ondergrond werken. 

 

- De vergrendelpinnen en hendels moeten gemonteerd zijn als de machine is opgericht. 
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1.4 EG gelijkvormigheidsverklaring 
  

 
   

 

 

IIA 
CONFORMITEITSVERKLARING  

 
   

  
 

  

 Vervaardigd door  SMO-bvba 

 Fabriqué par  Nieuwendorpe 14 
 Manufactured by  B-9900 Eeklo 
   info@smo.be 
   www.smo.be 
  

 
  

 Toestel FleXiever  

 Type: Mobile3150T  

 Chassisnr: Flexxxxxxx  

 PVB nr. B/50723  
  

  
 
 
Dit product voldoet aan de volgende EG-richtlijnen 

  
 

 Ce produit est conforme aux directives de la Communauté européenne suivantes: 
 This product complies with the following European Community Directives 
    
    
 

 

2006/42/EG machinerichtlijn 
2007/46/EG Motorvoertuigen en aanhangwagens 
2003/10/EG en 2000/14/EG Richtlijn Geluidsemissie 
 

 

  
 
Normen 

  

  EN 14121:2007 Veiligheid van Machines  

 

 

 
 
 

 

    
    
   Zaakvoerder 
   Sander Mollet 
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2. Veiligheidsinstructies 
 

2.1 Inleidende opmerkingen 

 

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn voorwaarden om lang plezier te beleven aan de FleXiever. Om 

aan deze voorwaarden te voldoen zijn de kennis en omgang met de machine, het onderhoud en de 

verzorging ervan noodzakelijk. 

De bediener dient zich daarom voor het eerste gebruik van de zeef door een adviseur van SMO 

BVBA te laten instrueren en inwerken. 

 

Deze installatie-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing helpt de bediener bovendien bij de overdracht 

van kennis, die voor het vakkundig gebruik van de FleXiever noodzakelijk is. 

 

Mocht er tegen verwachting in bij deze machine een technisch defect optreden, neem dan contact 

op met SMO BVBA. 

 

 

2.2 Verplichtingen voor de gebruiker 

 

 

Conform de EU-richtlijn over het gebruik van arbeidsmiddelen 89/655/EEG art. 6(1) en 7 alsmede 

de EU-richtlijn fundamentele voorschriften 89/391/EEG art. 1(1) en art. 6(1) is de gebruiker ver-

plicht de personen, dewelke met montage, gebruik, onderhoud, reparatie of demontage van deze 

machine dienen te worden belast, te instrueren en met name hen veiligheidsinstructies te geven. 

 

Bovendien is de gebruiker conform de EU-richtlijn arbeidsmiddelen 89/655/EEG art. 4a verplicht de 

machine voor ingebruikname, na reparaties en na functiestoringen te controleren. 
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2.3 Eigenlijk gebruik 

 

 

De FleXiever is enkel geschikt voor gebruik zoals opgegeven in artikel 1.3. Elk ander gebruik geldt als 

oneigenlijk. Voor hieruit resulterende schade is de producent niet aansprakelijk. Het risico hiervoor 

ligt uitsluitend bij de gebruiker. 

Tot het eigenlijk gebruik behoort ook het naleven van de door de producent voorgeschreven be-

drijfs-, onderhouds- en instandhoudingsvoorwaarden. 

 

 

 

TIP: De onderhoudsvoorwaarden kan u in artikel 5. (Onderhoud) terug vinden. 

 

 

2.4 Wie mag de machine bedienen? 

 

 

De machine mag uitsluitend door personen worden gebruikt, die t.a.v. het gebruik ervan geïnstru-

eerd zijn en uitdrukkelijk met het gebruik werden belast. Deze personen dienen tenminste 18 jaar 

oud te zijn. 

 

Montage, uitbreiding, onderhoud en instandhouding vergen speciale kennis en mogen uitsluitend 

door opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd. 

 

 

 
De FleXiever mag in geen enkele situatie bediend of onderhouden worden door een 

voor deze taak onbevoegd persoon. 

 

 

2.5 Voor de veiligheid van de bediener 

 

Reparaties en ingrepen mogen uitsluitend door gediplomeerde personen worden uitgevoerd. 

 

Als er werkzaamheden aan de geopende machine onder spanning moeten worden uitgevoerd, mag 

dit alleen door een gediplomeerd elektricien worden gedaan, die met de hiermee gepaard gaande 

gevaren vertrouwd is. 

 

Bij werkzaamheden onder spanning mag uitsluitend hiervoor uitdrukkelijk toegestaan gereedschap 

worden gebruikt. 
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2.6 Aanpassingen en veranderingen aan de machine 

 

Om veiligheidsredenen mogen er geen veranderingen aan deze machine worden aangebracht. Ei-

genhandige veranderingen aan de machine sluiten de aansprakelijkheid van de producent voor 

hieruit resulterende schade uit. 

Originele delen en toebehoren zijn speciaal voor deze machine ontwikkeld. Delen en uitrustingen 

van andere producenten zijn niet door ons gekeurd en daarom ook niet vrijgegeven. Het gebruik en 

de montage ervan kan de veiligheid en de correcte werking van de machine nadelig beïnvloeden. 

 

Voor schade die door het gebruik van niet originele delen en uitrustingen ontstaat, wordt elke aan-

sprakelijkheid van SMO bvba uitgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij defecten die ontstaan zijn door fouten in onderdelen die niet door de  

constructeur geleverd en aangebracht zijn, zal geen aansprakelijkheid mogelijk  

zijn tegenover de constructeur. 
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2.7 Algemene veiligheidsinstructies 

 

Onbevoegd gebruik van de machine dient voorkomen te worden. 

De elektrische alsook de mechanische veiligheidsinrichtingen van de machine mogen niet worden 

veranderd of buiten werking worden gesteld. Bij het werken met de machine dient op derden, met 

name op kinderen, te worden gelet. 

 

2.7.1 Alvorens te starten met de FleXiever 

 

Neem zeker volgende zaken in acht vooraleer handelingen uit te voeren aan de FleXiever: 

 

- Controleer het motoroliepeil en of er voldoende diesel in de tank is. 

 

- Controleer of het oliepeil in de hydraulische tank in orde is. 

 

- Schakel de batterijsleutel in alvorens te starten. Schakel deze ook af als de machine lange tijd niet ge-

bruikt zal worden. Dit garandeert een langere levensduur van de batterij. 

 

 

Zie de veiligheidsinstructies van de dieselmotor in bijlage.  

 

2.7.2 Rijden met de FleXiever op de openbare weg 

 

- Zorg ervoor dat de bestuurder en het trekkend voertuig voldoen aan de in uw land geldende verkeers- 

en veiligheidsmaatregelen en wegcodes. 

 

- Zorg er steeds voor dat de schuifas in transportpositie staat. Dit zorgt voor een correcte gewichtsverde-

ling van de machine. 

 

- Zorg ervoor dat het veiligheidsstrop gemonteerd is van de oplooprem. 

 

 

 

Rijd nooit met een ingeschoven schuifas op de openbare weg!  

 

2.7.3 Oprichten en inklappen van de FleXiever 

 

- Zorg er altijd voor dat de schuifas ingetrokken is vooraleer de machine op te richten! Zoniet kan deze 

positie de scharnier extra belasten en de machine beschadigen! 
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- Wees voorzichtig met de winchbediening: trek de haak niet te ver in de winch zodat deze niet onnodig 

overbelast wordt. Lees de veiligheidsinstructies van deze component door in bijlage. 

 

- Zorg er steeds voor dat, als de machine ook op het frontluik rust, dit luik vergrendeld is met beide pin-

nen! 

 

 

Zorg er altijd voor dat de schuifas ingetrokken is vooraleer de machine op te richten! 

 

 

 
Voor het in werking zetten van de machine moet er een veiligheidszone van 5m 

rondom de machine gerespecteerd worden. In deze zone mogen zich geen personen 

bevinden voor wie de hiermee gepaarde gevaren onbekend zijn. 

 

 

- Houd altijd handen en lichaam uit de buurt van de winch tijdens het lieren! 

Zie bijlage voor de documentatie van de lier voor de veiligheidsinstructies. 
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Werken met de FleXiever 

 

- Lees vooraleer te starten met de machine de veiligheidsinstructies van de dieselmotor (zie bijlage). 

 

- Overbelast de machine tijdens de werking niet. Teveel ineens willen zeven resulteert in niet correct 

gezeefd materiaal omdat het overtollige mee afstroomt met de grove fractie. 

 

- Verwijder tijdig beide fracties zodat de machine niet overbelast wordt en een correcte zeefwerking 

gehandhaafd blijft. 

 

2.1 Veiligheidsinstructies voor machines onder druk 

 

Vooraleer werken uit te voeren aan de hydraulische leidingen dient de motor te worden uitgescha-

keld. De cilinders voor de bewegingen van de as en schuifkoker zijn zo geconstrueerd dat ze, als ze 

niet bediend worden, in hun huidige positie blijven staan. Als de voedingsdruk wegvalt is er geen ge-

vaar dat de cilinders in beweging komen. 

 

 

- Bij werken aan de aanzuigleiding of pomp, zorg ervoor dat de afsluitkraan dicht staat 

onderaan de tank. 

 

 
Bij uit te voeren werken aan de hydraulische leidingen, zorg er voor dat: 

-  de motor is afgeschakeld 

- de FleXiever in transportpositie staat bij werken aan de cilinders 

2.2 Aanwijsborden en stickers 

 

Opschriften, aanwijsborden en stickers mogen niet worden verwijderd! 

Beschadigde of onleesbare aanwijsborden en stickers dienen onverwijld te worden vervangen! 

 

2.3 Productaansprakelijkheid 

 

De bediener wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de machine uitsluitend mag worden gebruikt 

voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is. 

Voor het geval de machine oneigenlijk wordt gebruikt, geschiedt dit uitsluitend op verantwoorde-

lijkheid van de gebruiker. 

Iedere vorm van aansprakelijkheid van SMO bvba vervalt in dit geval. 

 

 

Bij defecten die ontstaan zijn door fouten in onderdelen die niet door de constructeur 

geleverd en aangebracht zijn zal ook geen aansprakelijkheid mogelijk zijn tegenover de 

constructeur. 
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2.4 Bronnen van gevaar 

 

Onderhoud moet steeds gebeuren: 

 

- met een stilgelegde dieselmotor  

- wanneer de batterijsleutel afgeschakeld is 

- wanneer de bedieningsventielen in neutrale stand staan 

 

 

De voor deze machine geldende veiligheidsinstructies en voorschriften moeten in ieder geval worden na-

geleefd.  

 

 

 

 

Zorg er steeds voor dat de motor stil ligt en de batterijsleutel af ligt bij het uitvoeren van 

onderhoud! 

 

 

 

2.5 Gedrag in geval van nood 

 

In geval van nood: 

 

- moet de motor direct worden gestopt met de noodstop 

 

-  wordt de hydraulische voeding afgeschakeld 

 

 

2.6 Transport en hantering 

2.6.1 Inleiding 

 

Hijsen en transport mogen uitsluitend uitgevoerd worden door bevoegde personen, volledig getraind in 

het gebruik van de toegepaste uitrusting. Controleer of alle transportmiddelen en/of hijswerktuigen ade-

quaat zijn voor het doel en in staat zijn meer dan de volle last van de eenheid te dragen. 
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2.6.2 Hijsen en hanteren  

 

Wanneer de FleXiever niet vervoerd kan worden via de wielen, zijn een rolbrug, kraan en dieplader of zwa-

re aanhangwagen de meest geschikte transportmiddelen voor de FleXiever. Zorg er vooral voor dat de sta-

biliteit wordt gegarandeerd om kantelen en roteren van de machine te voorkomen.  

 

Bij transport over de openbare weg dient ervoor gezorgd te worden dat de plaatselijke verkeers- en veilig-

heidsmaatregelen in acht genomen worden. In onderstaande figuur kan u de aangewezen hijspunten terug 

vinden. De FleXiever wordt best met 1 hijspunt vooraan genomen in combinatie met 2 hijspunten aan de 

achterkant. 

 

1. Hijspunt voorkant 

2. Hijspunt achterkant (links en rechts) 

  

 
Figuur 1: hijspunt voorkant 
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Figuur 2: hijspunt achterkant (links) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volledige leeggewicht van de machine is maximaal 3050 kg. 
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3. Beschrijving 

 

3.1 Technische gegevens (algemeen) 

 

 

Parameter Omschrijving Waarde 
   
 

Afmeting machine (ingeklapt) 
 

Afmeting machine (opgericht) 

L x B x H 
 

L x B x H 

4865 x 2215 x 2445 mm 
 

5040 x 2215 x 3075 mm 
 

Gewicht  Massa 3050 kg 
   

Maximum vermogen Vermogen 10,3 kW 
   

Trilfrequentie Tr/min +/- 1130 tr/min (+/- 19 Hz) 
   

Trilamplitude mm 4-5 mm 
   

Zeefdekoppervlakte Br x d 1830 x 1830 mm 
   

Maximale hydraulische werkdruk Druk 180 bar 
   

Tabel 1: Technische gegevens 

3.2 Algemene beschrijving 

 

De FleXiever is een mobiele zeefinstallatie die snel ingezet kan worden. 

De machine is uitgerust met een hydraulische voorpoot waardoor de machine zich kan oprichten. De wiel-

assen staan gemonteerd op een scharnierend onderdeel dat ook hydraulisch 90° kan scharnieren. 

Door middel van een winch kunnen een voorluik en een zijluik worden neergelaten om een scheiding te 

voorzien tussen de 2 gezeefde fracties. 

Het zeefdek is verend opgesteld en wordt hydraulisch aangedreven door middel van een aandrijfas met 2 

excentrieken. 

Het zeefdek zelf is voorzien van 2 dekken waaruit in totaal 2 fracties kunnen worden gehaald: 

- de grove fractie valt aan de zijkant van de machine 

- de fijne fractie valt onder de machine  
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3.3 Lijst met referentienummers 

 

 

1. Bedieningskast 

2. Bedieningshendels 

3. Zeefbox 

4. Onderstel 

5. Zijluik 

6. Schuifas 

7. Voorluik 

8. Chassis 

9. Poot 

10. Dissel met oplooprem 

11. Handrem 

12. Schuifpoot 

13. Voetplaat 

14. Zeefnetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP: Voor een lijst met alle onderdelen, zie artikel 8.3  met de mechanische tekeningen. 

 

  



   FleXiever Mobile – SMO bvba                                                                   19 

 

NL-V1.0 okt 2012                       Nieuwendorpe 14                                                 Tel.: 09/219.93.85 

 9900 Eeklo                                                        Fax.: 09/219.93.82 

3.4 Positie van de componenten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Overzicht 
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4. Bediening/bedrijf 
 

4.1 De ingebruikname 

 

Bij elke ingebruikname dienen de plaatselijke veiligheidsvoorschriften, alsmede de veiligheidsinstructies te 

worden nageleefd. 

 

 

 Alvorens te starten moet de machine eerst gecontroleerd worden op mogelijke defecten. 

Eveneens moet er plaats gemaakt worden rondom de machine.  Zie ook artikel 2.7 voor 

de algemene veiligheidsinstructies. 

 

 

4.2 Signalisatie + bedieningspanelen 

 

4.2.1 Signalisatie 

 

Het bedieningspaneel van de dieselmotor is uitgerust met verschillende indicaties. Zie de afbeelding hier-

onder voor een overzicht: 

   

 
Figuur 4: Signalisatie motorbedieningspaneel 

 



   FleXiever Mobile – SMO bvba                                                                   21 

 

NL-V1.0 okt 2012                       Nieuwendorpe 14                                                 Tel.: 09/219.93.85 

 9900 Eeklo                                                        Fax.: 09/219.93.82 

1. Noodstop van de motor 

 

2. Urenteller met aflezing van uren en minuten (deze loopt enkel bij draaiende motor, niet als 

contact aanligt) 

 

3. Indicatie van oliedruk (brandt als deze te laag is) 

 

4. Contactslot 

 

5. Indicatie van laadstroom (brandt als er geen stroom is) 

 

4.2.2 Elektrische bediening van de winch 

 

De 2 luiken die in de flexiever hangen, worden door middel van een winch opgetrokken en neergelaten. De 

winch is voorzien van een draadloze bediening, zie onderstaande figuur: 

 

 
Figuur 5: zender draadloze bediening 

 

1. Afrollen van de kabel. 

 

 

2. Oprollen van de kabel. 

 

 

De besturingsmodule van deze winch zit in de bedieningskast, links naast de olietank. Zie hieronder voor 

de positie van deze componenten. 
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Figuur 6: Besturingsmodule winch 

1. Aansturing winch 

2. Draadloze ontvanger 

 

De aansturingsmodule heeft een schakelaar om deze af te zetten, zie onder: 

 

Figuur 7: schakelaar bedieningsmodule winch 

 

In geval van verlies of lege batterij van de zender, kan in nood de klassieke bediening met snoer aangeslo-

ten worden op deze module: 
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Figuur 8: klassieke bediening met snoer 

Voor de kabel af te rollen is het niet noodzakelijk dit elektrisch te doen. Rechts van de winch zit een ronde 

draaiknop die de koppeling met de motor in- of uitschakelt. Zo kan de kabel vrij uit de winch worden ge-

trokken. Vergeet deze niet terug te koppelen om op te rollen anders draait de motor loos. 

 

 
Figuur 9: koppeling winch 

 

 Zie artikel 2.7 met de algemene veiligheidsinstructies om te werken met deze winch. 

 

 

 

De draadloze bediening heeft een interval van 2-3 cm per puls. Hou hier rekening mee in 

de bediening: 

om de haak niet te ver in de winch te trekken en de winch niet te overbelasten. 
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4.2.3 Hydraulische bediening 

 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de 4 bedieningshendels voor alle hydraulische bedieningen: 

 

 
Figuur 10: Hydraulische bediening 

1. ZEEF: Bediening van de zeefbox (bistabiel1).  

hendel naar boven: schakelt de zeeffunctie in. 

 

2. WIELEN: Bediening van de volledige ondertrein (monostabiel2).  

Hendel naar boven: 90° oprichten van deze ondertrein. 

Hendel naar beneden: 90° dichtklappen van deze ondertrein. 

 

3. FRONT: Bediening van de voorste schuifkoker (monostabiel). 

Hendel naar boven: schuift de koker uit. 

Hendel naar beneden: trekt de koker in. 

 

4. AS:  Bediening van het schuifonderstel van de wielassen. 

Hendel naar boven: schuift de assen uit. 

Hendel naar beneden: trekt de assen in. 

 

5. BAND: Optie. 

 

Zie onderstaande figuur voor overzicht van deze bedieningen: 

                                                      
Bistabiel: Na in positie brengen van de bedieningshendel blijft deze staan, voor uit te schakelen moet de hendel terug 

naar de middenstand geduwd worden. 

Monostabiel: als men de bedieningshendel bedient en terug loslaat, springt deze automatisch terug naar de middenstand 

(geen houdfunctie) 

 



   

 

NL-V1.0 okt 2012                       

 

 

TIP: zie artikel 3.4 

 

Figuur 11: overzicht bedieningsfuncties 
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positie van de componenten). 
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4.3 Bediening 

4.3.1 Aan- en afpikken van de FleXiever aan een voertuig 

 

1. Als de machine meer dan een week niet gewerkt heeft, zie eerst punt 2.7.1! 

 

2. Zorg ervoor dat de bestuurder en het trekkend voertuig voldoet aan de in uw land geldende ver-

keers- en veiligheidsmaatregelen en wegcodes. 

 

3. Bij het aanpikken van het FleXiever, zorg er steeds voor dat: 

o de veiligheidsstrop rond de trekhaak zit (punt 1) 

o de trekhaak volledig opgeklikt zit (punt 2) 

o de handrem wordt afgezet voor het aanpikken en aangezet voor het afpikken (punt 3) 

o de stekker van de verlichting aangesloten is (punt 4) 

 

4. Bij transport op de weg moet de schuifas worden uitgeschoven voor een goede gewichtsverdeling 

van de machine. 

 

5. Zorg er steeds voor dat de handrem opstaat bij het afzetten van de FleXiever. 

 

 
Figuur 12: afbeelding trekhaak 

 

Controleer steeds dat alle verlichting en remmen in orde zijn voor u zich op de openbare 

weg begeeft! 

 

 

Rij nooit met de schuifassen ingetrokken op de openbare weg, de verticale last op de  

trekhaak van uw voertuig mag maximaal 75 kg bedragen! 

 

 

TIP: de hydraulische schuifpoot kan ook functioneren als steunpoot om de FleXiever af te 

zetten. 
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4.3.2 Oprichten van de FleXiever 

 

 

Zorg ervoor dat er niemand in een straal van 5m rond de machine staat! Zie punt 2.7 

voor de algemene veiligheidsinstructies! 

 

1. Als de machine meer dan een week niet heeft gewerkt, zie eerst punt 2.7.1! 

 

2. Zorg dat de machine op een relatief vlakke ondergrond staat en controleer voor het afpikken of de 

schuifas is ingetrokken. Trek deze zo nodig helemaal naar achter in. 

 

3. Controleer of de handrem los staat voor het oprichten. 

 

 

Zorg ervoor, voor het oprichten, dat er geen obstakels of grote oneffenheden liggen ach-

ter de wielen. Tijdens het oprichten rijdt de machine een meter achteruit en zoniet be-

lemmert dit de vrije loop en kan de voorpoot te veel belast worden! 

 

4. Richt de machine op met behulp van de hydraulische functies door ventiel 2 en 3 tegelijk te bedie-

nen (zie punt 4.2.3 hydraulische bediening). De FleXiever zal zich door middel van de voorpoot en 

scharnierende achtertrein oprichten. Bedien deze ventielen tot deze functies volledig tot het einde 

gelopen zijn. De FleXiever staat nu maximaal uitgeklapt. 

 

 
Figuur 13: Oprichten van de machine 

 

Zorg ervoor bij het oprichten dat de machine zo goed als mogelijk horizontaal blijft om 

de voorpoot niet te overbelasten! 
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TIP: indien er in zachte ondergrond moet worden opgericht kan de kunststof stempel-

plaat gebruikt worden om inzakken te voorkomen. Deze bevindt zich vooraan aan de 

FleXiever. 

5. Uitklappen van het voorluik: 

 

o Trek het luik op met de winch zodat de pinnen die het vergrendelen (punt 1) vrijkomen. Trek 

beide pinnen links en rechts van de machine uit. 

 

o Laat het voorluik uitklappen door de winch af te rollen. Punt 2 duidt het aanpikpunt van dit 

luik aan. 

 

 
Figuur 14: voorluik 

o Als het luik 90° is gezakt moeten beide pinnen terug worden ingestoken. 

 

 
Figuur 15: vergrendelpinnen voorluik 

 

Zorg ervoor dat de FleXiever volledig is opgericht, anders kan het voorkomen dat het luik 

niet volledig kan open zwaaien. 
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- Houd altijd handen en lichaam uit de buurt van de winch tijdens het lieren! 

6. Uitklappen van het zijluik: 

 

o Koppel de haak los van het voorluik en trek de kabel van de winch in totdat deze kan wor-

den aangekoppeld aan het aanpikpunt van het zijluik. Licht dit luik een 5 tal cm op. 

 

o Draai beide vergrendelhaken voor en achter los zodat het luik bij het zakken hier niet meer 

op zal rusten. 

 

 
Figuur 16: aanpikpunt zijluik 

o Laat het zijluik 90° naar de zijkant wegdraaien door de kabel van de winch af te rollen. 

 

o Vergrendel het luik door beide haken in de daarvoor voorziene openingen (in het voorluik 

en achtertrein) te draaien. 
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Figuur 17: vergrendelen zijluik 

o Koppel de haak los en rol de kabel op zodat deze niet in de weg hangt. 

 

 

De achtertrein kan iets verder scharnieren dan 90°, dit om het zijluik vlot te laten bewe-

gen. Als de achterste vergrendelhaak niet ingrijpt, kan deze achtertrein hydraulisch naar 

voor gebracht worden.  

Duw niet onnodig tegen het zijluik met dit onderdeel! Dit kan extra belastingen hierop 

teweegbrengen en het luik beschadigen! 

 

7. Trek de hydraulische voorpoot iets in zodat de machine vooraan op het voorluik rust. Dit verzekert 

de stabiliteit van de opstelling. Bij ongewenst verduwen van de machine wordt de voorpoot dan 

ook niet belast. 

 

8. De FleXiever staat nu klaar voor gebruik. 

 

4.3.3 Werken met de FleXiever 

 

 

Zorg ervoor dat er niemand in een straal van 5m rond de machine staat! Zie punt 2.7 

voor de algemene veiligheidsinstructies! 

 

 

De hydraulische functie 1 (zie punt 4.2.3 hydraulische bediening) schakelt de trilfunctie in. Deze is bistabiel 

en blijft ingeschakeld. 
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4.3.4 Inklappen van de FleXiever 

 

1. Zorg ervoor dat alle gezeefde producten zo goed als mogelijk verwijderd zijn van alle luiken, 

wielen, en andere delen. 

 

 

TIP: door de schuifas een 10 tal cm uit te schuiven komt de FleXiever van de grond. Dit 

kan het reinigen vereenvoudigen. 

Vergeet zeker niet nadien de schuifas terug in te trekken! 

 

 

2. Schuif de voorpoot volledig uit zodat de luiken loskomen van de grond. 

 

 

- Controleer zeker dat de achtertrein niet tot tegen het zijluik is getrokken. Zet deze zo 

nodig volledig open met de hydraulische functie 2.  

(zie punt 4.2.3 hydraulische bediening) 

 

3. Koppel de vergrendelhaken los van het zijluik en trek het op met de winch.  

 

4. Vergrendel het luik terug door beide haken boven de blokjes in het chassis te draaien, het zijluik 

kan nu worden neergelaten. 

 

5. Trek de pinnen uit het voorluik en trek het ook op met de winch. Vergeet niet terug de pinnen te 

monteren in deze stand! 

 

6. De machine kan nu worden dichtgeklapt. Gebruik de hydraulische functies door ventiel 2 en 3 te-

gelijk te bedienen (zie punt 4.2.3, hydraulische bediening). 

 

 

Zorg ervoor dat de machine bij het inklappen zo goed als mogelijk horizontaal blijft om 

de voorpoot niet te overbelasten! 

 

7. De FleXiever is nu ingeklapt. 
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4.3.5 Stortplaat (Optie) 

 

De Flexiever Mobile is standaard uitgerust met een lage stortplaat om aan de hoge zijde met een bulldozer, 

verreiker, … in de kunnen storten. 

 

Hier kan echter een plaat worden geïnstalleerd om zo een hogere trechtervorm te verkrijgen. Deze plaat 

uit harde staalkwaliteit wordt bevestigd met M12 bouten. 

 

 
 

 
Figuur 18: Stortplaat 

 

 

  




