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2 CE- Conformiteitsverklaring 

 
 

Benaming: 

Typ: 

Bestel-Nr.: 

Hydraulische Verlegezange HVZ 

HVZ-UNI-II-EK 

5140.0040-001 
 

Hersteller: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germay 
info@probst-handling.de    www.probst-handling.de 

   

Desbetreffende bepalingen, waaraan de machine voldoet. 

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschlägigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien: 

2006/42/CE (machinerichtlijn) 

 
Pos: 2.4 /1 0 Konf ormitätserklär ung/1 0 Allgemei n  DIN EN ISO 12100 ( Angele hnt a n folg. harmon. Normen) @ 0\m od40_7.docx @ 5206 @  @ 1  
 

Conform volgende geharmoniseerde normen (uittreksel): 

Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen: 

DIN EN ISO 12100 

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpprincipes - Risicobeoordeling en risicovermindering (ISO 12100:2010). 
 
Pos: 2.5 /10 K onf ormitätserklärung/15 ne u_Allgemein_ DIN EN ISO 13857 (vor her EN 294) @ 0\m od42_7.docx @ 5220 @  @ 1 
 

DIN EN ISO 13857 

Zekerheid van machines ―  Zekerheidsafstand voor het vermijden van gevaarlijke delen met het boven en onder lichaam 

(ISO 13857:2008). 

 
Pos: 2.6 /1 0 Konformitätserklärung/2 0 Allgemei n_EN 349 (erweitert mit -->  ISO 1385 4) @ 0\mod43_7. docx @ 5234 @  @ 1  
 

 

 
Pos: 2.7 /10 Konformität serklärung/900 neu_Angaben zum Unterzeic hner + Dok ubevollmächtigt er @ 0 \mod55_7. docx @ 53 46 @  @ 1 

 

 

Autoriseerde persoon voor EC-dokumentatie:  

Naam: J. Holderied 
Adres: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 
 
Handtekening, gegevens over ondertekenaar: 

 

Erdmannhausen, 19-6-2018.......................................................................... 

(M. Probst, directeur) 

 

 

 
 

mailto:info@probst-handling.de
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3 Veiligheid 

 

3.1 Definitie geschoold personeel / deskundigen 

Installatie-, onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan dit apparaat mogen alleen door geschoold personeel of 
deskundigen uitgevoerd worden! 

Geschoold personeel of deskundigen dienen voor de volgende bereiken, in 
zoverre van toepassing op het apparaat, over de benodigde beroepskennis te 
beschikken: 

● voor mechanica 

● voor hydraulica 

● voor pneumatica 

● voor elektriciteit. 
 

3.2 Begripsdefinities 

 

Grijpbereik: ● geeft de minimale en maximale productafmetingen van het te grijpen materiaal aan dat 
met dit apparaat te grijpen is. 

Te grijpen materiaal: ● is het product dat gegrepen c.q. getransporteerd wordt. 

Openingsbreedte: ● wordt gevormd door het grijpbereik en een inloopmaat. 
Grijpbereik + inloopmaat = openingsbereik 

Indompeldiepte: ● komt overeen met de maximale grijphoogte van te grijpen materiaal, afhankelijk van de 
hoogte van de grijparmen van de machine. 

Machine: ● is de omschrijving van de grijpmachine. 

Productmaat: ● zijn de afmetingen van het te grijpen materiaal (bijv. lengte, breedte, hoogte van een 
product). 

Eigen gewicht: ● is het ledig gewicht (zonder te grijpen materiaal) van de machine. 

Draagvermogen (WLL*): ● geeft de maximale belasting aan van de machine (optillen van materiaal). 
 Sicherheitshinweise 

*= WLL  (engels:)  Working Load Limit 

 

 

3.3 Veiligheidsinstructies 

 

 

Levensgevaar! 
Geeft een gevaar aan. Als dit niet voorkomen wordt, zijn de dood en zwaar letsel het gevolg. 

 

Gevaarlijke situatie! 
Geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze niet voorkomen wordt, kunnen letsel of schade het gevolg zijn. 

 

Verbod! 
Geeft een verbod aan. Als men zich hier niet aan houdt, zijn de dood en zwaar letsel of schade het gevolg. 
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3.4 Veiligheidsaanduidingen 

VERBODSTEKENS 

Symbool Betekenis Bestelnr: Formaat: 

 

Nooit onder een zwevende last gaan staan. Levensgevaar! 
2904.0210 
2904.0209 
2904.0204 

30 mm 
50 mm 
80 mm 

 
Opgelet afknelgevaar! Alleen vastnemen bij de handgrepen. 2904.0367 205x30 mm 

 

De bout (aan grondslagzijde) alleen vanaf links erin schuiven. 2904.0649 120x60 mm 

WAARSCHUWINGEN 

Symbool Betekenis Bestelnr: Formaat: 

 

De handen kunnen vastgeklemd raken. 
2904.0221 
2904.0220 
2904.0107 

30 mm 
50 mm 
80 mm 

GEBODSTEKENS 

Symbool Betekenis Bestelnr: Formaat: 

 

Elke bediener moet de handleiding met de 
veiligheidsvoorschriften van het toestel gelezen en begrepen 
hebben 

2904.0665 
2904.0666 

30 mm 
50 mm 

AANWIJZINGEN VOOR DE BEDIENING 

Symbool Betekenis Bestelnr: Formaat: 

 

 29040xxx 29x33 mm 

 

Hendel voor het activeren/deactiveren van de zijdelingse 
spanning 

29040xxx 47x89 mm 
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3.5 Persoonlijke veiligheidsmaatregelen 

 

● Elke bediener moet de handleiding met de veiligheidsvoorschriften van het toestel gelezen en begrepen 
hebben. 

● Het toestel en alle toegevoegde apparatuur dat in/op het toestel is gemonteerd, mag uitsluitend door 
gemachtigde en gekwalificeerde personen worden bediend. 

● Alleen apparaaten met handgrepen mogen met de hand bediend worden. 
 

 
  

3.6 Beschermende uitrusting 

 

 De beschermende uitrusting bestaat volgens de 
veiligheidstechnische eisen uit: 

 Beschermende kleding 

 Veiligheidshandschoenen 

 Veiligheidsschoenen 

 
  

3.7 Ongevallenpreventie 

 

 

 Het werkgebied voor onbevoegde personen, vooral kinderen, ruim beveiligen. 

 Voorzichtig bij onweer! 

 

 Werkgebied voldoende verlichten. 

 Voorzichtig met nat, bevroren of vervuild bouwmateriaal. 

 

● Dat werken met de apparaat bij weers-gesteldheid onder 3 ° C (37,5° F) is het verboden!  
De vastgegrepen goederen kunnen wegglijden door nat en bevroren bouwmaterial. 

 
  

3.8 Functionele en visuele controle 

  

3.8.1 Algemeen 

 

● Voor elk gebruik moet gecontroleerd worden of het toestel goed functioneert en of het zich in goede staat 
bevindt. 

● Onderhoud, smering en opheffen van storingen aan het toestel mogen uitsluitend buiten bedrijf 
plaatsvinden! 

 

● Bij gebreken die de veiligheid betreffen, mag het toestel pas nadat de gebreken volledig zijn verholpen weer 
in gebruik worden genomen. 

● In geval van scheuren, kieren of beschadigingen aan gelijk welke delen van het apparaat moet elke gebruik 
van het apparaat ONMIDDELLIJK stop gezet worden. 

 
● De handleiding van het toestel moet op de werklocatie altijd kunnen worden geraadpleegd. 

● De op het toestel aangebrachte typeplaatje mag niet worden verwijderd. 

● Onleesbare verwijzingsplaatjes  (zoals verbods- en waarschuwingstekens) moeten worden vervangen. 
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3.8.2 Hydraulisch Systeem 

 

● Alle hydraulische leidingen en koppelingen con-troleren op hun dichtheid. Defecte onderdelen in drukloze 
toestand laten vervangen door vakmensen.  

 
● Voor het openen van de hydraulische koppe- lingen moet de omgeving ervan grondig worden gereinigd. 

Werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moeten in nette omstandigheden worden uitgevoerd. 

 

● De hydraulische leidingen mogen geen tekenen van slijtage door schuren langs voorwerpen vertonen. Bij de 
hef- en daalbewegingen moet erop worden gelet, dat ze nergens blijven haperen : hierdoor kunnen ze 
worden afgerukt. 

 ● De gebruiker van het apparaat dient ervoor te zorgen dat de benodigde hydraulische druk, die voor een 
optimaal functioneren van het apparaat nodig is continu op peil blijft. 

● Alleen als de druk op peil is kan een veilig tillen en transporteren van de last worden gegarandeerd. 

 
  

3.9 Veiligheid tijdens bedrijf 

 

3.10 Draglines en andere draagmachines 

 

● De ingezette draagmachine moet zich in een bedrijfsveilige toestand bevinden. 

● De bediener van de draagmachine moet aan de wettelijk voorgeschreven kwalificaties voldoen. 

● Alleen geïnstrueerde, gekwalificeerde en gecertificeerde personen mogen de draagmachine/dragline 
bedienen. 

 

● De maximaal toegestane draaglast van de draagmachine mag in geen geval overschreden worden! 

 

3.10.1 Veiligheid bij het leggen en verleggen 

 

 

 

● Het apparaat alleen d.m.v. de handgrepen positioneren! 

● Degene die de tang bediend moet te allen tijde ongehinderd goed zicht kunnen houden op de tang zolang 
het proces van leggen en plaatsen nog niet beeindigd is.  

● Gebruik van het apparaat alleen op lage hoogte in de buurt van de bodem. Nooit de last boven mensen 
zwenken/tillen! 

● Steenlagen voorzichtig neerzetten. 

● Veiligheid voor snelheid. 
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● Oponthoud onder een zwevende last is verboden. Levensgevaarlijk! 

● Tijdens het (ver)legproces is het oponthoud van personen in het directe werkgebied en daar waar gereden 
wordt verboden tenzij dit onvermijdbaar is. Dit kan het geval zijn bij bepaalde toepassingen van het 
apparaat, bijvoorbeeld wanneer het apparaat manueel wordt bestuurd door een begeleidend persoon (aan 
de handgrepen). 

● Degene die het apparaat bediend mag de bedieningsplaats nooit verlaten zolang er nog een steenlaag aan 
de tang hangt. 

● De tang mag niet worden geopend wanneer er obstakels in de openingsbaan van de grijparmen staan of 
liggen (bijv. stapel stenen of vergelijkbare obstakels! 

● De last nooit scheef transporteren of slepen. 

● Het loodje voor de maximale druk instelling nooit zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant 
verwijderen! 

● Steenlagen altijd gecentreerd optillen! Gevaar voor scheefhangen van de steenlaag en letsel! 

● Vastzittende lasten nooit met behulp van het tilapparaat losrukken! 

● De draaglast en de genoemde spanwijdten van het apparaat nooit overschrijden! 
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3.10.2 Vaststelling van de grijptechnische kwaliteit 

 

Om de installatie/het apparaat veilig en soepel te gebruiken is het absoluut nodig dat de kwaliteit van de steenlagen aan de 
hand van de volgende procedure wordt vastgesteld: 

Het aantal te grijpen stenen wordt op elkaar gestapeld, 
waarbij de stenen op de hoofdopspanningsrichting staan, 
d.w.z. de kant waaraan de grijpklauw van de 
hoofdopspanning vastpakt, is naar de grond gekeerd. 

 

 

 

Als de „toren“ omkiept, dan 

bestaat het gevaar dat de 
stenen tijdens het transport 
doorbreken. 

 

Als de „toren“ blijft staan, 

dan is de kwaliteit van de 
stenen in orde 

 

De stenen hebben „voeten“, bv. door versleten 

steenmallen 
 

De stenen hebben „buiken“, bv. door een te nat mengsel. 

 

Strooizand in de onderste laag vormt „bruggen“. 

 

Afstandshouders gaan niet over de volle hoogte van de 
stenen.  

 De steenlagen neigen tot „doorbreken“ 

 
 

 

Hoofdopspannings-
richting 
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4 Algemeen 

 

4.1 Gebruik volgens de voorschriften 

 

 De hydraulische bestratingsklem HVZ-UNI-II-EK is universeel en compatibel met alle conventionele band-
bestratingsunits in combinatie met een willekeurige (kleine) draagmachine (zoals Knickmops, Rollmops, hydraulische 
Bestratingsmaschine VM,...)  

 Het dragend apparaat dient over twee apart bedienbare hydraulische aansluitingen en bedieningseenheden te 
beschikken om de tang te kunnen gebruiken. 

 Met dit apparaat (HVZ-UNI-II-EK) kan telkens één laag stenen op palletformaat worden opgetild en verlegd.  
De draaglast en spanwijdte van de hydraulische bestratingstang HVZ mogen niet worden overschreden. 

 Er mogen alleen onbeschadigde stenen van hoge kwaliteit worden opgepakt met de HVZ-UNI-II-EK tang. Stenen die 
onregelmatigheden vertonen zoals bijvoorbeeld voetjes, rondingen of uithollingen kunnen ervoor zorgen dat de tang 
niet goed functioneert. Een slechte steenkwalitiet kan er toe leiden dat een complete laag stenen uit de tang valt en 
beschadigd wordt. 

Dit apparaat is standaard uitgerust met:  Universeel instelbare primaire hoofdspanwijdte, parallel verlopend op 
onderhoudsvrije staal-polyamide geleiders. 

 Universeel instelbare secundaire spanwijdte om de te verleggen stenen 
exact te positioneren. 

 2 bedieningsbeugels voor een gebruikersvriendelijke bediening. 

 Een in hoogte verstelbare instelling voor een nauwkeurige grijpdiepte. 

 Oliedrukmanometer. 

 Een overdrukventiel ter bescherming tegen overbelasting van de 
onderdelen. 

 Met individueel instelbare stalen lamellen voor de grijpelementen.. 

 Universele ophanging voor dragend voertuig (bijv. kraan) met 
hydraulische motor (360° draaibaar). 

 

Voorwaarden in geval van hydraulische aandrijving (bedrijfshydraulica van draagmachine): 

- volumestroom, nuttig [l/min.]: min. 25, optimaal 35 tot 40, max. 80 

- bedrijfsdruk, nuttig [bar]: min. 180, optimaal 200, max. 320 

- Opstuwdruk: max. 20 bar 

Draagvermogen minimaal: 2 t  
(Bedrijfsgewicht kan variëren, afhankelijk van het type graafmachine en vorm. Geen bindende informatie moet in 
individuele gevall worden afgestemd). 

 

ACCESSOIRESET: 

 

A Buizensleutel voor het afstellen van de secundaire 
opspanning (7063.0001) 

B inbussleutel SW08 voor het verschuiven van de 
positieadapterrail (7063.0001) 

C lamellen van veerstaal voor het verbreden van de bekbreedte 
aan de hoofdopspanning (34010100) 

D lamellen van veerstaal voor het verkleinen van de bekbreedte 
aan de hoofdopspanning (34010016) 
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4.2 Bandvormen 

1.) De hieronder afgebeelde 
bandvormen 1-20 kunnen o.a. 
machinaal worden gelegd.  

Ook andere steenvormen kunnen 
worden gelegd. 

Voorwaarde is wel dat de stenen 
zodanig zijn verpakt in pakketten dat 
de machine ze machinaal kan leggen. 

 

2.) De bandvormen 16-20 kunnen 
machinaal worden gelegd met behulp 
van de positioneringsadapter PA 
(4140.0003). 

 

3.) De bandvormen 21-25 kunnen 
machinaal worden gelegd met behulp 
van een speciale adapter. 

 

Speciale adapters bijv. voor het leggen van de pakketten 21 tot 24 of gelijkaardig, zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

 

● Het apparaat mag uitsluitend voor het in de handleiding omschreven voorgeschreven gebruik met 
inachtneming van de geldige veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende wettelijke bepalingen en de 
bepalingen van de conformiteitsverklaring worden gebruikt. 

● Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is verboden! 

● De op de plaats van gebruik geldende wettelijke veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften moeten 
bovendien worden aangehouden. 

 

 

De gebruiker moet voor elk gebruik zeker zijn dat: 

● het toestel geschikt is voor de voorziene toepassing, dat het zich in de juiste stand bevindt en dat de te 
heffen lasten mogen gehoffen worden. 

 In geval van twijfel contacteert u best de fabrikant voor in gebruikname van het toestel. 
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OPGELET: Gebruik van het apparaat alleen op lage hoogte in de buurt van de bodem. 

 
 

 

Er mogen uitsluitend steenelementen met parallelle en egale grijpvlakken worden gegrepen!  
Anders bestaat gevaar voor afglijden! 

 
 

 

  

NIET TOEGESTANE TOEPASSINGEN: 

 

 Het eigenhandige ombouwen van het apparaat of het inzetten van eventueel zelfgebouwde toevoegingen 
kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker en diens omgeving en zijn dus ten stelligste verboden! 

 De draagkracht en het grijpbereik  van het apparaat mogen niet overschreden worden. 

 Het is ten strengste verboden om niet-geschikte ladingen met het apparaat te transporteren: 

 ● Transporteren van mensen en dieren. 

● Transporteren van bouwstofpakketten, objecten en materialen, die 
niet in deze handleiding beschreven staan. 

● Het ophangen van lasten met o.a. koorden en kettingen aan het 
apparaat. 

● Het grijpen van goederen verpakt in folie, omdat de goederen dan 
kunnen afglijden. 

● Het grijpen en transporteren van conische en ronde goederen, daar 
deze kunnen afglijden. (zie afbeelding rechts) 

● (Steenlagen, die „voeten“, „buiken“ of „blinde afstandshouders“ 
hebben). 
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4.3 Overzicht en opbouw 

 

 

1 Bedieningsbeugel 6 Verankeringsijzer 

2 Draaibare kop (360°) 7 Instelling grijpdiepte 

3 Instelling plaatsingswielen 8 Grijparm bestratingszijde (hoofdspanning) 

4 Grijparm aan de zijde van het dragend voertuig 
(hoofdspanning) 

9 Lamellen van veerstaal  (Stalen lamellen) 

5 Zijdelingse spanning   

4.4 Technische gegevens 

Type Hoofdspanning 
[mm] 

voor 
steenhoogte 

[mm] 

secundaire 
spanning  [mm] 

beklengte L 
[mm] 

Draaglast  
 [kg] 

Eigen gewicht  
[kg] 

HVZ-UNI-II-EK 
580 - 1.260 * 

600 - 1.200 ** 

50-140 960 - 1.440 * 

900 – 1.400 ** 

1.200  400 ca. 258 

* = Openingsbreedte van de bestratingsklem        ** = grijpbereik (voor steenlaagafmeting/pakketformaat) 
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5 Installatie 

 

5.1 Mechanische plaatsing 

 

De mechanische verbinding van de HVZ met het dragend apparaat (bijv. kraan) dient door middel van een 
ophanging voor baggermachines te geschieden (bijv. met een adapter van de firma Lehnhoff of een universele 
adapter voor baggermachines). 

Baggermachine ophanging van Lehnhoff 

Er dient een beveiligde verbinding (bout met 
beveiligingsring) tussen de draaiende kop en de 
ophanging van de baggermachine te worden  geplaatst. 

 

Universele Ophanging baggermachine UBA 

Er dient een beveiligde verbinding (zekeringsbout met 
moer en extra contramoer) tussen draaiende kop en 
ophanging van de baggermachine te worden geplaatst 

 

 De instelling van de moer met contram oer heeft invloed op de bewe gingssnel hei d van de rem die het zwenk en va n de be stratingstang te gengaat. 

 De instelling van de moer met contramoer heeft invloed op de bewegingssnelheid van de 
rem die het zwenken van de bestratingstang tegengaat. 

Draaiende kop 

Bout met beveiligingsring 

Baggermachine ophanging 
(Lehnhofadapter) 

Baggermachine ophanging (UBA) 

Draaiende kop 

 

Zekeringsbout met moer (en 

contramoer)  

Rem tegen zwenken 

van de bestratingstang  

Rem tegen zwenken van de 
bestratingstang  
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5.2 Hydraulischer aansluiting  

Om de HVZ aan het dragend apparaat (bijv. baggermachine) aan te sluiten heeft men twee aparte hydraulische 
besturingssystemen nodig. 

 

De hydraulische slangen worden aan de hydraulisch draaiende kop aangesloten 

Door de vier (4) zekeringsbouten los te draaien kan de afstand tussen de boutenhouders flexibel worden 
aangepast. Daartoe dienen de beide houders te worden verwijderd en 180° te worden omgedraaid (zie pijltjes ). 
Daarna de houders weer op de balk schuiven en de zekeringschroeven weer vast draaien. 

 

 

 

 

Aansluiting ROOD 
voor klembeweging 

„sluiten“ 

Aansluiting voor de 
draai-beweging van 
de kop naar rechts 

Aansluiting voor de 
draai-beweging van 
de kop naar links 

Aansluiting GEEL 
voor klembeweging 

„openen“ 

Zekeringsschr
oeven 

Zekeringsschr
oeven 
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5.2.1 Instelling van de hydraulische besturing 

● De hydraulische besturing is ingesteld voor een 
bedrijfsdruk (bedrijfsdruk van de draagmachine  
baggermachine) tot 200 bar.  

● Wordt de HVZ op een draagmachine met een hogere 
bedrijfsdruk gemonteerd (bijv. 200 bar of hoger), dan 
moet u eerst controleren of de complete handeling 
(sluiten en weer openen) probleemloos verloopt. 

● Indien als effect de hoofdopspanning (HSP) al zou 
opengaan wanneer de secundaire opspanning (SSP) 
wordt geopend, dan moet de hieronder afgebeelde 
bypassklep (1) licht geopend worden. 

 

 

5.3 Instelling 170 bar en 200 bar 

De in de besturingsunit geïntegreerde bypassklep  (zie )  zorgt ervoor dat de hydraulische besturing kan worden 
aangepast aan draagmachines (kraan) met diverse oliedebieten. Bij draagmachines met grote oliedebieten wordt 
de bypassklep nog meer opengedraaid (200 bar).   Bij draagmachines met kleine oliedebieten wordt de bypassklep 
dichtgedraaid (170 bar).  

 

 

 

 

 

  Hendel voor het 
activeren/deactiveren van de 
zijdelingse spanning 

 

1 
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5.4 Instelling van de extra 'bypassklep' (hydraulische draaiende kop) 

De in de besturingsunit geïntegreerde bypassklep  (zie )  zorgt ervoor dat de hydraulische besturing kan worden 
aangepast aan draagmachines (kraan) met diverse oliedebieten. Bij draagmachines met grote oliedebieten wordt 
de bypassklep nog meer opengedraaid (tegen de wijzers van de klok in draaien).   Bij draagmachines met kleine 
oliedebieten wordt de bypassklep dichtgedraaid (met de wijzers van de klok mee draaien).  

Vervolgens wordt de kartelmoer weer geborgd om verdraaiingen tegen te gaan. 

Indien de bypassfunctie van bovenstaande bypassklep voor draagmachines met een heel groot oliedebiet (ca. 60 
tot 80 l/min.) niet volstaat om de HVZstoringsvrij te laten werken, kan er altijd op de hydraulische draaikop (zie ) 
een extra bypassklep worden ingebouwd. 

 ATTENTIE: 

If the shifting force of the side grippers is too low, the bypass valve most likely is opened too far! In this case the 
bypass valve has to be tighten up slightly (so the volume flow rate of the oil to the installation clamp is reduced). 

Als de schuifkracht van de Zijdelingse spanning te laag, dan is de omloopklep open is naar alle waarschijnlijkheid te 
ver! In dat geval moet de omloopklep worden gedraaid om iets (de hydraulische oliestroom naar de installatie 
klem verlagen). 

For support devices with volume flow rate ≤ 40 l/min the bypass valve remain completely closed! 

Ter ondersteuning toestellen met hydraulische olie debiet ≤ 40 l / min, wordt de bypass klep volledig gesloten! 
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6 Instelling 

 

6.1 Algemeen 

 

Alle afstellingen mogen alleen plaatsvinden wanneer het toestel stilstaat! 

Opgelet: tijdens de afstellingen bestaat er verwondingsgevaar voor de handen! 

6.2 Instelling Lamellen van veerstaal 

 ● De stalen lamellen behoren niet over de zijdelingse randen 
van de steenlagen over te steken. Hierdoor worden 
namelijk de reeds gelegde steenlagen dieper in het zand 
gedrukt. Afhankelijk van de breedte van de laag stenen 
dient u zijdelings overstekende lamellen te verwijderen of 
met 1,5 zo grote halve lamellen te vervangen. 

● Bij de montage van de bevestigingsschroeven voor de 
lamellen dient u erop te letten dat de 3 veerringetjes  
volgens de afbeelding links worden gemonteerd. 

● De zelfborgende moeren strak aandraaien en daarna een 
halve slag losdraaien om de lamellen via de veerringen 
flexibiliteit te geven. Hierdoor wordt een behoedzaam en 
nauwkeurig grijp- en legresultaat gegarandeerd 
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6.2.1 Instelling van de grijpdiepte 

6.2.2 Bestratingszijde 

 

Alle afstellingen mogen alleen plaatsvinden wanneer het toestel stilstaat! 

Opgelet: tijdens de afstellingen bestaat er verwondingsgevaar voor de handen! 

De instelling van de grijpdiepte (bestratingszijde) dient 
zodanig te worden ingesteld dat de stalen lamellen op 
⅓ van de steenlaag  grijpen (vanaf de onderkant 
gemeten, zie afbeelding 2). 

Bij extreem grote steenlagen is het raadzaam de grijpdiepte 
nog verder naar beneden in te stellen. Op deze manier 
wordt vermeden dat bij het optillen de steenlaag uit elkaar 
valt omdat de stalen lamellen in de onderste helft van de 
stenen grijpen. 

 

 

 

Hendel naar boven zwenken Grijpdiepte aan beide kanten rechts en links van het 
apparaat instellen. ( ). 

Daarna hendel weer naar beneden buigen en 
vergrendelen.. 

 

 
Afbeelding 4 

Afbeelding 3 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

⅓

¼
⅓ 
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Verdraai de veergrendel 180 graden en klik hem vast in 
de inkeping. 
Grijpdiepteregeling moet overeenkomstig worden 
verschoven en de veergrendel moet vervolgens 
opnieuw 180 graden worden gedraaid en vastgeklikt. 

Afstand op ca. 100 mm -150 mm midden 
grijpdiepteregeling van de buitenkant van de steenlaag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6 
Afbeelding 5 
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6.2.3 Machinezijde 

De grijpdiepte aan de zijde van het dragend apparaat 
dient zo ingesteld te worden dat de stalen lamellen op 
de helft van de steenlaag grijpen (zie afbeelding 8). 

Voorbeeld: bij een steenlaagbreedte van 800 mm 
 170 mm 

Bij extreem grote steenlagen is het raadzaam de 
grijpediepte nog verder naar beneden in te stellen. Op 
deze manier wordt vermeden dat de steenlaag bij het 
optillen uit elkaar valt omdat de stalen lamellen in de 
onderste helft van de stenen grijpen. 

  

 

Hendel (1)  naar boven zwenken  Grijpdiepte aan beide kanten rechts en links van het 
apparaat instellen. 

Daarna hendel (1) weer naar beneden buigen en 
vergrendelen. 

  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 Afbeelding 8 

½ 

Afb. 9 Afb. 10 

1 

1 

2 

1 
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6.3 Instelling plaatsingswielen 

Voor het afstellen van de plaatsingswielen (2) moet de 
hendel (1) naar boven zwenken  

De hoogte van beide plaatsingswielen moet precies 
gelijk worden ingesteld. 
De afstand tussen de lamellen en de onderkant van de 
steenlaag moet ongeveer 50 mm zijn.  
(zie afbeelding A). 

            

 

  

                    
 

 

Hendel (1) naar beneden zwenken  

                 

 

Weergave A  

 

 50 mm  

Afb. 11 

Afb. 12 

2 

1 

2 

2 

Afb. 13 

1 
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6.3.1 Instelling hoofdspanning 

6.3.2 Machinezijde 

Instelling 'C' van de hoofdopspanning conform de 
sticker met instructies op het toestel (machinezijde)  
naargelang de steenlaaglengte. 

Om de verstelschroef te regelen moet u eerst de 
draaizekering (3) naar boven klappen. Zie Afb. 14 

Zet de buissleutel op de verstelschroef (zie afbeelding 
15) en zorg op beide zijden van het toestel voor een 
gelijke waarde voor de secundaire opspanning  zie 
hoofdstuk “Instelling van de secundaire opspanning”  
 

Sluit de draaizekering (3) opnieuw om te voorkomen 
dat verstelschroef verdraait. 

  

 

 

 

  

= Verbreding van de zijdelingse 

spanning 

 

= Versmalling van de zijdelingse spanning 

 

 

Machinezijde 
Afb. 14 Afb. 15 

Machine side 

3 

 



 
 

 

 
 

 

25 / 44 V2 NL 
 

 

 

6.3.3 Grondslagzijde 

Instelling 'A' en 'D' hoofdopspanning conform de sticker 
met instructies op het toestel (grondslagzijde) 
naargelang de steenlaaglengte. 

Demonteer de borgpen op de steekbout () en 
verwijder vervolgens de steekbout  (zie afbeelding 
16+17). 

 
 

 

De bout (aan grondslagzijde) alleen langs links erin 
schuiven.  
Wordt hij er langs rechts bevestigd, kan de 
hoofdopspanning beschadigd raken.  

 

 

STICKER MET INSTELLINGEN 

 

Afbeelding 16 

Afbeelding 17 

Afbeelding 18 

Grondslagzijd

e 
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Trek de hoofdopspanning (aan de zijdelingse rode 
handgrepen) naar de gewenste boorpositie (afbeelding 
19), hermonteer de steekbout (zie afbeelding 17), borg 
de bout met de borgpen (zie afbeelding 17) en verdraai 
beide veergrendels 180° (zie afbeelding 14) en laat ze in 
de betreffende boring vallen 
(zie afbeelding 14). 

 

 

 

 

 

Het apparaat (HVZ) is optimaal ingesteld wanneer bij het grijpen de tang geopend is en daarbij de stalen lamellen 
aan de kant van het dragend apparaat (baggermachine) direct tegen de stenen aanliggen en de stallen lamellen 
aan de andere kant (kant van de bestrating) de stalen lamellen een afstand tot de stenen hebben van ongeveer 
100 -150 mm (Afbeelding 20). 

 

 

Afbeel
ding 
20 

Afbeelding 19 Grondslagzijde 
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6.3.4 Verstelbare rail 

Vanaf een breedte van de steenlaag van meer dan 1000 
mm is het raadzaam de rail voor het neerleggen van de 
stenen uit te schuiven (max. 1200 mm). 

Daartoe de veren vergrendelingspen uittrekken en een 
beetje draaien. Daarna de veren pen weer loslaten. 

Verstelbare rail uittrekken en zodaning verschuiven tot 
de gewenste breedte is ingesteld. Daarna de 
vergrendelingspen weer uittrekken en een beetje 
draaien totdat deze weer in een boorgat valt. 

 

 

6.3.5 Wijziging van de bekbreedte 

Om de steenlagen zo optimaal mogelijk te grijpen, kan 
de bekbreedte worden aangepast. 

Reden: omdat vaak de aan de buitenzijde gemonteerde 
veerstaallamellen (afbeelding 21.1) bij het grijpen van de 
steenlagen iets naar buiten steken en zodoende het 
leggen van de stenen eventueel bemoeilijken. 

Naargelang de situatie worden daarom de beide 
buitenste veerstaallamellen (aan de grondslag en aan de 
machinezijde van de hoofdspanwijdte) vervangen door 
de gepaste accessoireset van veerstaallamellen 
(afbeelding 21.2). 

 

C lamellen van veerstaal voor het verbreden van de 
bekbreedte aan de hoofdopspanning (34010100) 

 
 

D lamellen van veerstaal voor het verkleinen van de 
bekbreedte aan de hoofdopspanning (34010016) 

 

Afbeelding 21 

Afbeelding 21.1 

Afbeelding 21.2 
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6.4 Instelling van de secundaire opspanning 

6.4.1 Grijpbreedte-instelling secundaire opspanning   

 
 
Afbeelding 23 

 

● De reeds afgestelde hoofdopspanning moet hydraulisch volledig worden geopend, til de HVZ over het pakket 
stenen zodat deze vrij hangt. 

● Sluit de secundaire opspanning volledig. 

● Stel de grove instelling van beide secundaire opspanningsdelen via de verstelschroef (afbeelding 25) zodanig 
in dat de vooraf vastgestelde pakketbreedteformaat op de schaal verschijnt. 

● Meet de afmetingen tussen de beide verankeringsijzers, ga nu over tot de fijnregeling via de verstelschroef  
en zorg ervoor dat de meetwaarde ca. 3 tot 4 mm groter is dan de pakketbreedteformaat. (Op die manier 
zorgt u ervoor dat de afzonderlijke plavuizen ook na het plaatsen in de grondslag in de secundaire 
opspanningsrichting niet knerpend maar conform de norm, met een voegafstand van 3-4 mm worden gelegd. 
Hiervoor moeten de afzonderlijke plavuizen voorgevormd met afstandshulpen een minimumdikte van 2,5 mm 
hebben.) 

● Zet de secundaire opspanning volledig open. 

 

Verstelschroef 

Verankeringsijzer 
(Halfeneisen) 

 

Schaal 

Indicator 
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 Om de verstelschroef te regelen moet u eerst de 
draaizekering naar boven klappen (zie afbeelding 25 en 
miniatuurafbeelding). 

 

 

 

Zet de buissleutel op de verstelschroef (zie afbeelding 
27 en 27A) en zorg op beide zijden van het toestel voor 
een gelijke waarde voor de secundaire opspanning, 
zoals hierboven beschreven (zie afbeelding 23 of 26).  
 

Sluit de draaizekering opnieuw om te voorkomen dat 
verstelschroef verdraait. 

 

= Verbreding van de zijdelingse 

spanning 

 

= Versmalling van de zijdelingse spanning 

 

 

 

 

Afbeelding 24 Afbeelding 25 

Afbeelding 26 

A  Buizensleutel voor het afstellen van de 

secundaire opspanning (7063.0001) 

 

Afbeelding 27 

2 

1 
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6.4.2 Instelling van de grijpdiepte van de secundaire spanning  

   

● Bij steendikte 6 cm de 
grijpdiepte in positie 1 monteren. 

● Bij steendikte 8 cm de 
grijpdiepte in positie 2 
monteren. 

● Bij steendikte 10 cm de 
grijpdiepte in positie 3 
monteren. 

6.5 Gewichtsuitbalancering 

 
Is de hoofd- en secundaire opspanning op het toestel (HVZ) goed ingesteld, moet u erop letten dat het 
toestel horizontaal op het werkoppervlak is uitgelijnd, indien nodig licht overhellend naar de 
machinezijde (plaatsingswielen). 

 

Verwijder de lunspennen (C) bovenaan op de 
kettingophanging (A) en stel beide verstelkettingen (B) 
in op dezelfde lengte (zie afbeelding 30). 

Borg de verstelkettingen (B) opnieuw met de 
lunspennen (C) (zie afbeelding 32). 

Eventueel kan de positie van de kettingophanging (A) 
nog worden gewijzigd door de ketting te versteken naar 
een ander gat (zie afbeelding 31). 

 

 
 

/ 

Afbeelding 30 

(A) 

(B) (B) 
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Gevaar voor de handen! 

 

 

(A) 

(A) 

Afbeelding 32 
Afbeelding 31 

(C) 
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7 Bediening 

 

7.1 Allgemeen 

 

Wordt de grijparm van de draagmachine (kraan) met de gegrepen steenlaag te ver naar buiten bewogen, 
kan de draagmachine (kraan) kantelen - dit hangt af van het eigen gewicht van de bestratingstang en het 
gewicht van de steenlaag. Let daarom op de kiepstabiliteit van de draagmachine (kraan). 

  

 

Opgelet! 

● Visuele controle en functiecontrole dienen voor elk gebruik te worden doorgevoerd! 

● Instelling van de hydraulische bestratingstang HVZ volgens hoofdstuk “Instelling”. 

 

● Nooit zonder steenlaag bij gesloten zijdelingse spanningsbekken de hoofdspanning sluiten. Hierdoor 
kunnen hoofdklauwen worden verbogen doordat zij tegen de u-profielen van de zijspanklauwen 
drukken. 

 ● Bij zorgvuldige omgang met de tang kan de HVZ ook worden gebruikt om lege pallets op te ruimen 
en voor transport te stapelen. Daarbij dient er echter op gelet te worden dat de pallets niet met de 
volle grijpkracht van de hoofdspanning worden gegrepen omdat deze dan worden beschadigd. 
Bovendien kan door de extreem hoge druk op enkele staallamellen het hoofdspanbekken worden 
beschadigd/verbogen. Daarom bij het grijpen van lege pallets de hoofdspanning enkel met de 
minimaal nodige drukkracht bedienen zodat de pallets niet onder hoge druk komen te staan! 
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● Bij gebruik aan vorkheftruck, tractor of dergelijke: 
Zorg ervoor dat u voor gebruik van de HVZ met de twee bedieningseenheden voor de twee afzonderlijke 
hydraulische stuurkringen (hoofdspanning en secundaire zijspanning) vertrouwd bent. Onthoudt vooral welke 
handelbeweging voor het openen van de hoofdspanning zorgt. Zo kunt u vermijden dat u de stenen bij een 
opgetilde bestratingstang uit de tang laat vallen. 

● Gevaar voor ongevallen! 
Bedient u de besturingshandel langzaam en voorzichtig. Indien mogelijk in de stationaire stand van het dragend 
apparaat. Bij grote dragende machines zoals tractoren kunnen de grote oliedrukstromingen in de leidingen 
ervoor zorgen dat de tang niet juist functioneert en/of wordt beschadigd. 
Verzeker u ervan dat de oliedruk in de hydraulische stuurkring niet boven de genoemde waardes in hoofdstuk 
stijgt. 
 

Standard-Programm 

● In de huidige versie zijn de volgende programma´s opgeslagen: 

● „„Standaardprogramma“, geschikt voor het leggen van volgende type steenlagen: stenen die met een 

kruiselings voegpatroon worden geleverd en met behulp van de tang in een verlopend patroon worden 
geschoven. Verder ook nog steenlagen die aan alle vier de zijdes na het leggen nog met extra stenen handmatig 
dienen te worden aangevuld. 
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7.2 Opmerkingen betreffende het verleggen van betonnen keien 

● Er wordt vanuit gegaan dat de stenen die gelegd dienen te worden in een genormeerd en gelijkvormig 
patroon op pallets worden aangeleverd. 

● Er wordt vanuit gegaan dat de betonnen stenen/keien die gelegd dienen te worden met afstandshouders 
worden aangeleverd met een minimale dikte van 2,5 mm . 

● Met behulp van de afdrukvoorzieningstechnologie heeft u optimale omstandigheden die er bij het leggen 
voor zorgen dat losse stenen niet omhoog gaan staan tijdens het neerleggen. Bovendien wordt gegarandeerd 
dat er bij het neerleggen een geringe voegafstand ontstaat tussen de stenen. 
Na het neerleggen van de stenen mogen deze voegafstanden niet met een gummihamer worden 
dichtgeklopt. Na het neerleggen van de stenen moet enkel met een schoen een klein beetje tegen de stenen 
worden getrapt om deze uit elkaar te bewegen. 
Alleen zo kan worden gegarandeerd dat er een genormeerde voegafstand van 3 tot 5 mm wordt ontstaat! 
Is er voor begin van een machinale verlegging een handmatig leggen van de eerste steenrijen noodzakelijk 
dan moet bij het handmatig leggen van de stenen het patroon en rooster van de steenformatie op de pallet 
worden aangehouden. 

Zonder ADV Met ADV 

 

 

 

 

● Door de instelling van de grijpdiepte van de secundaire zijdelingse spanning (Instelling P) wordt gegarandeerd 
dat de stenen bij het neerleggen niet knarsend tegen elkaar worden neergelegd. Hierdoor wordt een geringe 
voegafstand mogelijk tussen de stenen in de richting van de secundaire zijspanning. 
 

● Na het neerleggen van de stenen mag deze aanvullende kleine voegafstand niet met de gummihamer worden 
ingeklopt. Alleen op deze manier kan een genormeerde voeg van 3 tot 5 mm worden gegarandeerd. In 
sommige gevallen is het handmatig leggen van een eerste rij stenen noodzakelijk. In dit geval dient er bij het 
handmatig leggen rekening te worden gehouden met het patroon en de afmetingen van de machinaal 
gelegde steenlagen. 
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7.3 (Ver)legproces 

Principieel moet de operator van de draagmachine ten alle tijde een volledig zicht heeft op het volledige 
werkbereik van de draagmachine en het aanbouwwerktuig en ervoor zorgen dat er zich binnen de gevarenzone 
geen  personen noch voorwerpen bevinden. 

 

● Til de HVZ-tang op met behulp van de draagmachine totdat de tang vrij hangt. 

● Reset de HVZ: 
 
Zet de hydraulische stuurhendel van de draagmachine (kraan) in 'stand 1" (zie afbeelding 3) en houd deze  
positie vast totdat de ADV-veren compleet zichtbaar zijn (zie afbeelding 1). 

● Zorg er ook altijd voor dat er zich niemand in de gevarenzone bevindt, in het bijzonder niet binnen het 
zwenkbereik van de bek die voor de secundaire opspanning zorgt omdat dit gevaarlijke situaties kan 
teweegbrengen en zelfs verwondingen kan veroorzaken. 
Ongevalgevaar! 

 

 
Afbeelding 1 
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● De tang boven de te grijpen steenlaag positioneren. 

● Met behulp van de hydraulisch draaiende kop dient de tang zodanig boven de steenlaag te worden gedraaid 
dat deze de steenlaag precies kan omsluiten. 

● De tang zodanig zwenken dat de stalen lamellen aan de kant waar reeds een laag stenen ligt (kant van het 
dragend apparaat) de steenlaag raken. 
Vervolgens dient de tang zodanig te worden gedraaid dat het grijpbekken ook in horizontale richting 
(secundaire spanning) gecentreerd wordt boven de steenlaag. 

● Het grijpbekken langzaam laten zakken totdat de afstandssteuntjes van de tang de oppervlakte van de stenen 
raken. Daarna de tang niet verder laten zakken. De traverse mag nooit de HVZ-GENIUS basic raken omdat en 
druk van boven op de tang uitoefenen (door arm van het dragend apparaat). 

● Hydraulische stuurknuppel in „positie 1“ duwen en houden totdat de volgende handelingen compleet zijn 

uitgevoerd:     
  Hoofdspanning sluit zich     
  Hoofdspanning opent een klein beetje     
  Zijdelingse spanning sluit zich  
  Hoofdspanning sluit zich 
  Zijdelingse spanning opent zich  

 

Uitleg: posities van de stuurknuppel 

Pos.1: grijpen, neerleggen, reset 

Pos.0: neutrale positie 

Pos.2: tegenbeweging (bijv.: afbreken van een legcyclus) 

● Met behulp van deze instelling en dit verloop van 
bewegingen is het eveneens mogelijk speciale steenpatronen automatisch in het legpatroon te leggen. Zo 
kunnen bijvoorbeeld steenlagen die voor een kruislings gevoegd patroon op een pallet zijn voorgesorteerd 
automatisch in het legpatroon worden ingevoegd. Dit is mogelijk met behulp van zogenoemde 
positioneringsadapters. 
Door het loslaten van de hydraulische stuurknuppel of terugduwen in de neutrale positie kan een legcyclus te 
allen tijde worden afgebroken/gepauseerd. 
Door opnieuw bedienen van de stuurknuppel in positie 1: sluiten, wordt de begonnen legcyclus weer gestart 
en verder uitgevoerd. 

Met behulp van „positie 1“ kunt u de als laatste uitgevoerde handeling annulleren. 

● Nadat de legcyclus volledig is uitgevoerd (secundaiere zijdelingse spanning klapt naar boven) dient de 
stuurknuppel terug te worden gezet in het midden. 

● De tang met de gegrepen steenlaag naar de aanlegplaats rijden en in positie brengen. 

● De gegrepen steenlaag dient nu zodanig met de stuurknuppel te worden gepositioneerd dat er aan beide 
kanten van de steenlaag ca. 5 cm plaats over is tussen de stenen die reeds liggen en de laag stenen die wordt 
aangelegd. Indien de plaatsingswielen de reeds gelegde stenen raken is het correct.  
Nu dient de laag stenen diagonaal in de hoek van de reeds liggende stenen te worden getrokken. Daarbij dient 
erop gelet te worden dat de stenen precies in het reeds liggende patroon worden gepast. 

● TIP:  Het is niet aan te bevelen om te proberen een laag stenen die in de tang hangt met een reeds gelegde 

laag stenen te verweven. Dit is meestal niet mogelijk omdat de gegrepen stenen tegen elkaar gedrukt 

worden. De reeds gelegde laag stenen ligt daarentegen los. Het is beter om de „sleutelstenen“ voor het 

aanleggen te verwijderen en later pas weer te terug plaatsen. Afhankelijk van de configuratie kunnen ook pas 
na het leggen aanvullende stenen worden ingevoegd. 

● Door de bediening van de stuurknuppel in positie 1 en het vasthouden van de stuurknuppel in deze positie 
wordt de hoofdspanning een paar cm geopend en de steenlaag vrij gelaten zodat deze in het 
bestratingspatroon wordt ingevoegd. Daarna dient de stuurknuppel in de middelste positie te worden 
teruggezet. 

● De tang optillen. 

Afbeelding 2  

Afbeelding stuurknupperl van de baggermachine 



 
 

 

 
 

 

37 / 44 V2 NL 
 

 

● Zodra de tang weer vrij zweeft, zet men de stuurknuppel weer in positie 1. Stuurknuppel zolang in positie 1 
vasthouden totdat de hoofdspanning zich geheel heeft geopend. Ook moet de cilinder voor automatisch 
neerleggen van de stenen weer compleet zijn uitgeschoven (zie afbeelding 2). 

TIP: Deze tangbeweging kan ook reeds tijdens het terugzwenken van de tang naar de stapel met nieuwe 

stenen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt tijd gespaard. 

Nu is een complete legcyclus van een laag stenen klaar en de tang klaar voor het grijpen van een nieuwe 
steenlaag. 
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Het bestraten is pas klaar wanneer de ADV-veren (zie  in afbeelding 1) weer opnieuw compleet zichtbaar zijn. 

   

 

7.4 Allgemeine Hinweise zur normgerechten Verlegung Algemene opmerkingen bij het genormeerde leggen 
en verleggen van stenen. 

Na het neerleggen van de stenen kan men het beste met de schoenzool licht tegen de stenen trappen zodat er 
afstand voor het invoegen met zand ontstaat tussen de stenen. Aleen op deze manier kan een volgens de norm 
gespecificeerde voegafstand van 3 tot 5 mm gerealiseerd worden! In sommige gevallen kan het nodig zijn een 
handmatig begin te maken van een bestrating alvoren machinaal verlegd wordt met de HVZ. Bij het handmatig 
leggen van stenen moet erop gelet worden dat de precieze maat van de tang wordt aangehouden. In geen geval 
mogen op de plaats van neerleggen de stenen met een gummihamer tegen elkaar geklopt worden. Hierdoor 
wordt de genormeerde voegafstand niet meer gegarandeerd! 

Afbeelding 1 
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7.5 Algemene aanwijzingen voor het (ver)leggen: 

 De hoge graad van mechanisatie van een hydraulische bestratingstang is alleen economich rendabel wanneer 
de belangrijkste omstandigheden op de plek van werk eveneens worden geoptimeerd. Bij het leggen van 
bestratingen met verbondstenen is een groot deel logistiek transport relevant voor de efficiency van het 
werk. Daarentegen is het leggen van de stenen maar een klein deel van het werk. Daarom is het van essentieel 
belang dat de tijdige aanlevering op de werkplek van stenen geoptimeerd wordt zodat de machines niet stil 
hoeven te staan omdat zij op de stenen moeten wachten. 

 Afhankelijk van de steenconfiguratie kan het nodig zijn om op de werkplek extra sleutelstenen voorradig te 
hebben. Met deze stenen kunnen bijv. de gaten bij een steenpatroon met vertandingen worden gesloten. 
Bovendien kunnen kapotte of beschadige stenen in de bestrating op deze manier snel worden verwisseld. 

 De pallets met stenen dienen zo dicht mogelijk bij de plaats van verlegging te staan zodat het transport zo 
kort als mogelijk duurt. Een korte weg van oppakken van de stenen en neerleggen is economischer en er 
kunnen meer steenlagen in kortere tijd worden gelegd. Echter moet er wel genoeg plaats over blijven om te 
manoeuvreren met de verlegmachine. 

 Ideeal voor een eficiënt werkverloop is een -just in time- aanlevering van stenen op pallets zodat de pallets 
met stenen steeds dicht bij de plek van verleggen staan. Dit is belangrijk omdat het verleggen zich voorwaarts 
verplaatst. Indien de stenen aan het begin van de bestrating worden geleverd zal het steeds langer duren om 
een steenlaag te halen en te verleggen waardoor tijd verloren gaat. 

 De pallets moeten zodanig worden aangeleverd dat deze ver genoeg uit elkaar staan zodat de grijpklauwen 
van de HVZ tang eroverheen passen. Staan de pallets te dicht bij elkaar, dan kunnen de grijpklauwen de 
andere pallets omduwen. 

 De afstand tussen de pallets moet zo groot zijn dat de grijpklauwen te allen tijde eroverheen geplaatst 
kunnen worden. 

 In het bijzonder bij smalle bestratingen zoals bijv. straten kan de plaatsingsafstand van de aan te leveren 
pallets met stenen als volgt worden berekend. Door het delen van de oppervlakte die men moet leggen door 
het totale oppervlak van de steenlagen op één pallet kan men ongeveer inschatten hoeveel pallets men nodig 
heeft om een gegeven oppervlak te vullen. Op basis daarvan kan men inschatten om de hoeveel meter men 
een nieuwe pallet met stenen moet neerzetten.  

 Pallets dienen gelijkmatig in een rij opgesteld te worden en niet afwisselend in de lengte en dan weer in de 
breeedte. Hierdoor wordt tijd gespaard bij het grijpen van de steenlagen. 

 De precieze positionering van de pallets is afhankelijk van de ideale weg van aanrijden door de verlegmachine. 

 Sommige steenlagen zijn asymmetrisch opgebouwd. Daarom dient er op gelet te worden dat de stenen altijd 
op dezelfde manier worden ingelegd. 

 Bij sommige legpatronen en stenen zoals bijv. de visgraat moeten de lagen steen trapsgewijs in elkaar 
gevlochten worden. Hiertoe is het raadzaam bij de steenfabrikant tijdig om aanwijzingen betreffende het 
verleggen van de stenen te bestellen. Zo wordt bij begin van het leggen geen onnodige tijd verkwist met 
experimenteren. 

 Bij de overgang tussen een oude manuele verlegging van stenen en een nieuwe machinale legplaats van 
stenen kan men het beste compleet opnieuw beginnen omdat de voegafstand bij de handmatige verlegging 
en de machinale verlegging verschillend zijn. 

 Voortdurend controleren of de stenen onder een rechte hoek worden gelegd en of het verloop van de voeg 
ook steeds rechtdoor loopt tussen de verschillenden steenlagen. Eveneens het rooster en de formatie van de 
stenen controleren. Vaak zijn achteraf geen veranderingen meer mogelijk of kunnnen enkel met zeer veel 
moeite en vertraging worden doorgevoerd. 

 Snij- en handwerk dient vermeden te worden door het kiezen van een breedte van de te leggen oppervlakte 
als een veelvoud van de oppervlakte en afmetingen van een laag stenen. 
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 Indien mogelijk de steenlagen van verschillende pallets afwisseldn gebruiken om geen opvallend kleurverschil 
te krijgen. 

 Voordat de stenen worden ingevoegd met zand dienen deze reeds een eerste keer worden aangetrild om ze 
vaster in de bodem van de bestrating de drukken. Na een eerste keer aantrillen de stenen invoegen met fijn 
zand en daarna aftrillen. Bij het aftrillen minimaal 3 m. van een open rand van een bestrating weg blijven 
omdat anders de stenen uit het patroon worden getrild! 

 Verpakkingsmateriaal en pallets dienen direct te worden opgeruimd zodat ze niet bij het werk kunnen storen 
en daarna gelijk kunnen worden opgeruimd. Pallets kunnen b.v. worden opgestapeld en daarna van de 
bouwplek worden verweiderd.  

 Voor verpakkngsmateriaal is het raadzaam een aparte rollcontainer op de werkplek te plaatsen zodat alle 
afval (plastic folie, bandjes) daarin kan worden verzameld. en. 

 

 De transportbandjes dienen aan beide kanten van de pallet zover mogelijk beneden te worden afgesneden. 
Hierdoor wordt vermeden dat transportbanden tussen de grijpklauwen vast komen te zitten bij het grijpen 
van een steenlaag. Dit kan er namelijk toe leiden dat het steenpatroon van de steenlagen op de pallet uit 
elkaar wordt gebracht en weer manueel in de juiste positie moet worden gelegd. 

 Om beschadigde stenen en steenafval te verwijderen kan men het beste een rollcontainer op de werkplek 
neerzetten die men kan opkiepen. Dit spaart de tijd die anders verloren gaat met het verzamelen en opruimen 
van stukken steen en houdt de werkplek schoon voor het heen en weer rijden met de HVZbestratingstang en 
andere voertuigen. 

 Principieel bespaart men veel tijd en geld door de bouwplek zuiver en overzichtelijk te houden. 

 Bij optredende problemen op de bouwplek is het mogelijk een direct telefonisch contact te krijgen met onze 
service afdeling. Uw personeel op de bouwplek (indien mogelijk de bestuurder van de verlegmachine) kan 
direct contact opnemen met de fanrikant van de machine. Zo staat altijd kompetent advies voor u klaar. De 
fabrikant kan direct met degene spreken die de nauwkeurigste informatie heeft over het probleem. Daardoor 
worden diagnose en probleemoplossing met snelle hulp mogelijk. 
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8 Onderhoud en verzorging 

   

8.1 Onderhoud 

 

Om een probleemloze werking, gebruiksveiligheid en levensduur van het apparaat te garanderen, moeten de 
in de tabel opgesomde onderhoudswerkzaamheden na afloop van de aangegeven periodes uitgevoerd 
worden. 

Er mogen enkel originele vervangstukken gebruikt worden, anders vervalt de garantie. 

 

Om alle werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren moet het toestel buiten gebruik zijn en mag er geen 
druk of stroom op het toestel staan. Tijdens het onderhoud moet erop gelet worden dat het toestel zich niet 
per ongeluk kan sluiten. Dit kan tot verwondingen leiden! 

 
 

8.2 Mechanisme 

 

Onderhoudsperiode Uit te voeren werkzaamheden 

Eerste inspectie na  
25 bedrijfsuren 

 Alle bevestigingsschroeven controleren c.q. aantrekken 
(mag alleen door een deskundige uitgevoerd worden). 

Alle 50 bedrijfsuren  Alle bevestigingsschroeven aantrekken (let erop dat de schroeven volgens 
de geldige koppelmomenten van de bijbehorende vastheidklassen 
aangetrokken worden). 

 Alle aanwezige veiligheidselementen (zoals splitpennen) controleren op hun 
correcte werking, en defecte beveiligingselementen vervangen. 

 Controleren of alle scharnieren, geleidingen, bouten en tandwielen correct 
werken, indien nodig bijstellen of vervangen. 

 Grijparmen (indien voorhanden) op slijtage controleren en reinigen, indien 
nodig vervangen. 

 Boven- en onderkant van de glijlagers (indien voorhanden) bij geopende 
machine met een spatel invetten. 

 Alle smeernippels (indien beschikbaar) met vetsmeerapparaat smeren. 

Minstens 1x per jaar  
(bij moeilijke gebruiksomstandigheden 
controleperiode verkorten) 

 Controle van alle ophangpunten, alsmede bouten en lassen. Controle op 
scheuren, slijtage, corrosie en functieveiligheid door een deskundige. 

  

8.3 Hydraulica 

ONDERHOUDSPERIODE Uit te voren werkzaamheden 

Eerste inspectie na  
25 bedrijfsuren 

 Alle hydraulische schroefverbindingen controleren c.q. aantrekken 
(mag alleen door een deskundige uitgevoerd worden). 

Alle 50 bedrijfsuren  Alle hydraulische aansluitingen natrekken 

 Controle van de hydraulische installatie op lekken 

 Hydraulisch oliefilter controleren, indien nodig schoonmaken (optional). 

 Hydraulische vloeistof controleren en (volgens opgaven fabrikant) vervangen 

(aanbevolen hydraulisch olie: HLP 46 nach DIN 51524 – 51535). 

 Controle van de hydraulische slangen op knikken en schuurplekken. 

 Enkel de voorgeschreven oliesoorten gebruiken ! 
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8.4 Opheffen van storingen 

STORING OORZAAK OPLOSSING 

Steenlaag valt aan de onderkant uit 
elkaar 

● Hoofdspanning is foutief 
ingesteld (200 mm Hub) 

● Instelling van de spanning 
controleren met behulp van de 
sticker met instellingen 

● Steenlaag is extreem dik ● Grijpdiepte iets vergroten zodat 
de stalen lamellen in het onderste 
segment van de stenen grijpen. 

● Kwaliteit stenen ● Kwalitiet van de stenen 
controleren 

Losse stenen vallen uit een 
steenlaag naar beneden 

● De stenen wijken qua grootte 
(afmeting en vorm) onderling 
van elkaar af.  

● De bevestingingsbouten van de 
stalen lamellen in de 
probleemzones van de steenlaag 
kunnen iets vaster worden 
gedraaid waardoor de druk op de 
steenlaag wordt verhoogd (meer 
druk  hogere klemkracht). 

Stenen worden niet gegrepen of 
vallen bij het optillen uit de tang. 

● Stenen zijn aan de zijdes een 
beetje rond (oorzaak ligt in de 
productie). 

● Afstandsnokken van de stenen 
lopen niet door tot bovenaan. 

● Steenlaag wordt te ver 
bovenaan gegrepen. 

● Oliedruk is te laag 

 

● Palet met stenen staat niet 
geheel op vlakke ondergrond 

● Steenlaag zo ver mogelijk 
onderaan grijpen. 

 

● Steenlaag zo ver mogelijk 
onderaan grijpen. 

 

● Steenlaag zover mogelijk 
onderaan grijpen. 

● Bij de fabrikant de benodigde 
oliedruk navragen 

● Palet met stenen op vlakke 
ondergrond zetten. 
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8.5 Reparaties 

  

 Reparaties aan het toestel mogen uitsluitend door personen worden uitgevoerd die daarvoor de 
noodzakelijke kennis en competentie bezitten. 

 Voordat opnieuw in gebruik wordt genomen, moet een buitengewone controle door een deskundige worden 
uitgevoerd. 

 
 

8.6 Controleplicht 

  

● De ondernemer dient ervoor te zorgen dat het apparaat ten minste eens per jaar door een deskundige 

wordt gekeurd en dat vastgestelde manco’s worden verholpen ( zie BGR 500). 

● De desbetreffende wettelijke bepalingen en de bepalingen van de conformiteitsverklaring dienen in acht 
te worden genomen! 

● Deze vignetten van de technische keuringsdienst kunnen bij ons worden gekocht. (Bestelnr.: 
2904.0056+Tüv-sticker met jaartal) 

● Wij adviseren om het vignet van de technische keuringsdienst „VEILIGHEIDSKEURING“ goed zichtbaar 

aan te brengen nadat de keuring is uitgevoerd en manco’s zijn verholpen. 

 

 

 

De keuring door de deskundig moet absoluut worden gedocumenteerd! 

 

Apparaat Jaar Datum Deskundige Bedrijf 
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8.7 Instructie m.b.t. het typeplaatje 

 

 

Het apparaattype, apparaatnummer en bouwjaar zijn belangrijke opgaven voor de identificatie van het 
apparaat. Zij dienen bij bestellingen van onderdelen, aanspraken op fabrieksgarantie en overige aanvragen 
m.b.t. het apparaat altijd mee worden aangegeven. 

Het maximale draagvermogen geeft aan voor welke maximale belasting het apparaat ontworpen is. Het 
maximale draagvermogen mag niet worden overschreden. 

Bij het gebruik bij het hefgereedschap/draagapparaat (bv. kraan, kettingtakel, vormheftruck, bagger) moet 
ook rekening worden gehouden met het op het typeplaatje aangeduide eigen gewicht. 

 

Voorbeeld:  

8.8 Instructie m.b.t. verhuur/uitlenen van PROBST apparaten 

 

 

Bij iedere uitlening/verhuur van PROBST apparaten moet absoluut de daarbij horende originele handleiding 
worden meegeleverd (indien de taal van het land van de betreffende gebruiker afwijkt, dient bovendien de 
desbetreffende vertaling van de originele handleiding te worden meegeleverd)! 

 



 
 

Onderhoudsbewijs 

De garantie voor dit apparaat wordt enkel toegekend wanneer de voorgeschreven onderhouds- 
werken (door een geautoriseerde werkplaats) uitgevoerd werden.  
Na iedere onderhoudsbeurt moet het onderhoudsblad (met handtekening en stempel) onmiddellijk aan 
ons doorgestuurd worden.1).                                                                   1) per e-mail aan. service@ probst-handling.de / per fax of post 
 

Gebruiker: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Apparaatype: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Artikel-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparaat -Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Bouwjaar: _ _ _ _ 
 

 

Garantiewaarborg na 25 bedrijfsuren 
Datum: Onderhoudstype: Onderhoud door firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

 

Garantiewaarborg na 50 bedrijfsuren 
Datum: Onderhoudstype: Onderhoud door firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

 

 

Garantiewaarborg 1x  per jaar 
Datum: Onderhoudstype: Onderhoud door firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Naam  Handtekening 

 

 




