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Voor uw veiligheid:
Het niet in acht nemen van de volgende veiligheidsrichtlijnen kan levensgevaarlijk zijn!
Neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht!
Deze bedieningshandleiding geldt alleen in combinatie met de relevante veiligheidsvoor-
schriften, met name met de (Duitse) voorschriften ter voorkoming van ongevallen VBG 9 en
de bedieningshandleiding van een bijbehorend lasapparaat uit ons leveringsprogramma!

Gebruik overeenkomstig de bestemming

Dit apparaat is gefabriceerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek en regels resp.
normen. Het dient uitsluitend in de zin van het gebruik overeenkomstig de bestemming (zie hfdst.
Inbedrijfstelling/toepassingsbereik) te worden gebruikt.
Gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is

Er kunnen van dit apparaat echter risico's voor personen, dieren en materiële zaken uitgaan, als
het
•  niet overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt,
•  door niet ingewerkt en ondeskundig personeel wordt bediend,
•  op ondeskundige wijze wordt veranderd of omgebouwd.
Onze bedieningshandleiding biedt een inleiding in het veilig omgaan met het apparaat.
Daarom goed lezen en eerst begrijpen en dan pas werken.

Elke persoon die is belast met de bediening, het onderhoud of de reparatie van dit apparaat moet
deze bedieningshandleiding en in het bijzonder de veiligheidsrichtlijnen lezen en opvolgen.
Eventueel dient men dit door een handtekening te laten bevestigen.
Bovendien moeten de
•  toepasselijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen,
•  algemeen erkende veiligheidstechnische regels,
•  nationale bepalingen enz. worden negeleefd.

 

Beveilig de gasfles!

•  Plaats de fles met inert gas in de daarvoor bedoelde houders en zet hem met kettingen
vast.

•  Wees voorzichtig in het omgaan met gasflessen; niet gooien, niet verwarmen, beveiligen
tegen omvallen!

•  Verwijder bij kraantransporten de gasfles van de transportwagen.

Bij het verrijden en opbouwen van de transportkar is slechts tot een hoek van 10°
gewaarborgd dat deze niet omkiept. Daarbij dient er in het bijzonder op te worden gelet dat
bij het verrijden hindernissen op de grond een extra risico voor het kantelen van de kar
kunnen vormen.

Uitvoerige en extra lastechnische veiligheidsrichtlijnen vindt u in de bedieningshandleiding
van ons lasapparaat. Ook vindt u hier een lijst van momenteel geldende normen en
voorschriften.

Reparaties en modificaties mogen uitsluitend door geautoriseerd en geschoold technisch
personeel worden uitgevoerd!
Bij onbevoegde ingrepen vervalt de garantie!
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Richtlijnen voorhet gebruik van deze bedieningshandleiding

Onze bedieningshandleiding biedt een inleiding in het veilig omgaan met het apparaat.
Daarom goed lezen en eerst begrijpen en dan pas werken.

Deze handleiding is naar hoofdstukken opgebouwd.
Voor een snellere oriëntatie vindt u aan de zijranden behalve tussentitels af en toe pictogrammen
voor bijzonder belangrijke tekstpassages die afhankelijk van de mate van belangrijkheid als volgt
zijn ingedeeld:
(In acht nemen): geldt voor techn. bijzonderheden die de gebruiker in acht moet nemen.

(Attentie): geldt voor werk- en gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden
aangehouden om beschadigingen of vernielingen van het apparaat te
voorkomen.

(Voorzichtig): geldt voor werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden
aangehouden om het in gevaar brengen van personen uit te sluiten en
omvat de richtlijn "Attentie".

Handelingsinstructies en optellingen die u stap voor stap aangeven wat in bepaalde situaties moet
worden gedaan, herkent u aan de opsommingspunt, bijv.:
•  De bus van de lasstroomkabel op stekker (hfdst.5, G2)  steken en vergrendelen.
Betekenis van de afbeeldingsbeschrijvingen:

bijv. (C1) betekent: positie C / afbeelding 1 in het respectievelijke hoofdstuk
bijv. (Kap.3, C1) betekent: in hoofdstuk 3 positie C / afbeelding 1
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TROLLY 75 basismodule

Afmetingen
(lxbxh) in mm

980 x 505 x 990

Gewicht zonder
accessoires

ca. 34 kg

Gebouwd conf.
de norm

EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 hfdst. 14
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2.1 Algemeen
• Verrijdbaar.

• Duurzame, stabiele constructie.

• Voor op de bouw, op karwei en in de werkplaats.

• Bevestigingsmogelijkheden voor alle noodzakelijke componenten (optie)

Afb. 2/1
bijv. TROLLY 75 met

PHOENIX 500, PHOENIX
DRIVE 4 en COOL71 U40

• Basismodule
• Traverse

• Draaibare bevestiging van
DRIVE 4

Afb. 2/2
bijv. TROLLY 75 met

PHOENIX 500, PHOENIX
DRIVE 4L en COOL71 U40

• Basismodule
• Traverse
• Draaibare bevestiging van

DRIVE 4L

Afb. 2/3
TROLLY 75 met TETRIX 350

AC/DC,
COOL71 U40

• Basismodule

• Houder lashulpmaterialen

Afb. 2/4
TROLLY 75 met TRITON 260,

COOL30 U20
• Basismodule

Afb. 2/5
TROLLY 75 met TRITON 220,

AC/DC,COOL20 U20
• Basismodule

• Houder 20 inch huis

Afb. 2/6
TROLLY 75 met TRITON 500,

COOL71 U40
• Basismodule

• Transporteerbaar per kraan
(in voorbereiding)
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2.2 Overzicht

2.2.1 Overzicht basismodule met opties

TROLLY 75BO1

TROLLY 75TO1

TROLLY 75B1

TROLLY 75MO1

TROLLY 75MO4

TROLLY 75MO2

TROLLY 75MO3
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2.2.2 Overzicht toewijzing
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TROLLY 75B1 Basismodule transportwagen 090-008176-00000 ● ● ● ● ● ●

TROLLY 75M1 MIG/MAG transportwagen DRIVE4 L1) 090-008178-00000 ● ● ●

TROLLY 75M2 MIG/MAG transportwagen DRIVE42) 090-008177-00000 ● ● ●

TROLLY 71BO1 Houder voor 20" huis 092-001793-00000 ●

TROLLY 75BO2 Traverse 092-001784-00000 � � � � � �

TROLLY 75MO1 Kofferhouder DRIVE4 092-001785-00000

TROLLY 75MO2 Kofferhouder DRIVE4L 092-001802-00000

TROLLY 75MO3 Draaibare bevestiging DRIVE4 L 092-001786-00000 � � �

TROLLY 75MO4 Draaibare bevestiging DRIVE4 092-001787-00000 � � �

TROLLY 75TO1 Houder voor lashulpmaterialen 092-001794-00000 � � � � � � � � � � � �

●   basisuitrusting; 1) bestaat uit: TROLLY 75B1; 090-008176-00000 + TROLLY 75BO2; 092-001784-00000 + TROLLY 75MO2; 092-001802-00000
�  optie 2) bestaat uit: TROLLY 75B1; 090-008176-00000 + TROLLY 75BO2; 092-001784-00000 + TROLLY 75MO1; 092-001785-00000
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2.3 Beschrijving

I1

E1

I1

H1

F1

G1

F1

E1

D1

C1

B1

A1

J1

J1

L1

M1

D1

N1

O1

A1

P1

Q1

K1
Afb. 2/7

Trolly 75 compleet geassembleerd
met de opties: TROLLY 75BO1, 75BO2, 75MO1, 75MO2, 75MO3

Opties zonder afb.: TROLLY 75MO4, TO1
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Pos Beschrijving

A1 Dwarssteun voor de bevestiging van de draaddoorvoerkoffer DRIVE 4 of DRIVE 4L (optie)
B1 Traverse (optie)
C1 Plaat voor verticale hoogteverstelling
D1 Haak voor het aanhangen van toebehoren zoals de lastoorts
E1 Gaten buitenkant voor de rubberen voetjes van bijv. de volgende apparaten:

COOL 71U40/41; MULTIVOLT 70-500; TRITON 400/500; PHOENIX 300/400/500; TETRIX
350AC/DC (hfdst. 4.2.1)

F1 Middelste uitsparingen voor de rubberen voetjes van bijv. de volgende apparaten:
COOL 30U20; TRITON 260 (hfdst. 4.2.1)

G1 Binnenste uitsparingen voor de rubberen voetjes van bijv. de volgende apparaten:
COOL 20U20; TRITON 220 DC en AC/DC; PICOTIG 180 en 220 AC/DC (hfdst. 4.2.1)

H1 Zwenkwielen
I1 Bevestiging met haken voor het vastzetten van de apparatuur
J1 Loopwielen
K1 Steunplaat voor gasfles
L1 Trekontlasting tussenslangpakket (optie)
M1 Gaten voor de hoogteverstelling
N1 Bevestigingspunt ketting voor vastzetten gasfles
O1 Plaat voor horizontale verstelling
P1 Houder draaipen (optie)
Q1 Draaipen om de draadtoevoerapparaten WELDON DRIVE 4L of PHOENIX DRIVE 4L op te

zetten
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3.1 Toepassingsgebied

3.1.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
Deze transportkar inclusief opties is uitsluitend geschikt voor het transport van MIG/MAG-, TIG- en
elektrode-lasapparatuur volgens het overzicht van hfdst. 2.2.2.
Een daarvan afwijkend gebruik geldt als „niet overeenkomstig de bestemming“ en voor alle
daardoor ontstane schade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Wij waarborgen een correcte werking van de transportkar uitsluitend in combinatie met apparatuur
uit ons leveringsprogramma (zie overzicht hfdst. 2.2.2).

3.2 Transport/installeren
De in de hoofdstukken 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 genoemde punten zijn slechts voorbeelden.

Gedetailleerdere richtlijnen dienen te worden ontleend aan de algemene en speciale
veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

3.2.1 Monteren

 

Bij het monteren van de apparatuur op de transportkar bestaat er gevaar voor letsel!

•  Voorkom gevaar voor letsel door bij het monteren op de transportkar voorzichtig,
behoedzaam en vooruitziend te werk te gaan!

•  Monteer eerst de koelmodule, vervolgens het lasapparaat en ten slotte de
draadtoevoerkoffer!

Gebruik altijd originele accessoires en onderdelen!

3.2.2 Opbouwen

 

Bij het opbouwen van de transportkar moet erop worden gelet dat deze op een stevige
ondergrond komt te staan.

•  Plaats de kar niet op oneffen ondergronden!

•  Het standplaatsoppervlak moet waterpas zijn en vlak!

•  Bij het verrijden en opbouwen van de transportkar is slechts tot een hoek van 10°
gewaarborgd dat deze niet omkiept.

•  Voorzichtig bij een zanderige, kleiachtige, zachte, natte en glibberige ondergrond!

•  Vermijd uitstekende delen zoals accessoires en toorts. Er bestaat anders gevaar voor
het blijven haken van bijv. voorbijlopende personen!

•  Plaats de wagen niet op gloeiende slakken of bijtende vloeistoffen omdat anders de
wielen zouden kunnen worden beschadigd!
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3.2.3 Verplaatsen

 

Bij het verrijden van de transportkar moeten de volgende punten in acht worden genomen:

•  Bij het verrijden en opbouwen van de transportkar is slechts tot een hoek van 10°
gewaarborgd dat deze niet omkiept.

•  Bij het gebruik van de transportkar is voorzichtigheid geboden!

•  Vóór het verrijden van de transportkar moet zijn gewaarborgd dat alle
bevestigingspunten stevig gemonteerd zijn!

•  De plaat om de handgreep van het lasapparaat in vast te zetten, moet vast zijn
gemonteerd!

•  Voorzichtig, het  zwaartepunt van de beladen transportkar verandert afhankelijk van de
soort belading, bijv. bij verschillende afmetingen gasflessen!

•  Kies bij het duwen van de transportkar geen aflopende stukken!

•  De ondergrond waarover de transportkar wordt geduwd, moet vlak, stevig en droog
zijn. Mocht de ondergrond niet vlak zijn (bijv. vloerdrempel), dan moet er een extra
beveiliging, speciaal van het draadtoevoerapparaat, worden aangebracht.
Voorzichtig bij een zanderige, kleiachtige, zachte, natte en glibberige ondergrond!

•  Het met de transportkar af te leggen traject moet vooraf worden gecontroleerd op
obstakels. Vooral bij nauwe passages zoals bijv. deuren moet er worden gelet op
voldoende ruimte! Bij het verrijden van de transportkar gaat er een gevaar uit van
voorwerpen op de bodem omdat ook deze de wagen aan het kantelen kunnen brengen!

•  Er moet op worden gelet dat uitstekende onderdelen als accessoires of lastoorts bij het
voorbijduwen niet achter obstakels blijven haken!

•  Vooral als er grote gasflessen op de transportkar zijn gemonteerd, moeten de voor het
verrijden benodigde krachten goed worden ingeschat!

•  Rijd de wagen niet over gloeiende slakken of bijtende vloeistoffen omdat anders de
wielen zouden kunnen worden beschadigd!

•  De kettingen voor de bevestiging van de gasflessen moeten altijd op de juiste manier in
de daarvoor bedoelde haken zijn aangebracht en stevig tegen de flessen aanliggen!



3 Afzonderlijke onderdelen / Montage / Assemblage /
Inbedrijfstelling

3/3

3.3 Overzicht

10

11

3012

3213

8 10

1815

10

16

16

20

21

19

14

16

9

5 3 1 2

6

4

6 31

31

15 18

7 22

4

5

17

10

Afb.0 3/1 Trolly 75 gedemonteerd
met de opties: TROLLY 75BO1, 75BO2, 75MO1, 75MO2, 75MO3

Opties zonder afb.: TROLLY 75MO4, TO1

Afb. 3/2 Trolly 75 compleet gemonteerd
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3.4 Transportkar basismodule, TROLLY 75B1
Controleer na het uitpakken van de transportkar op volledigheid van alle onderdelen!

3.4.1 Onderdelen

9

11

2

2

3

3

1126 6
Afb. 3/3

5 4 7 10 23

22 8

Afb. 3/4
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Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

1 1 094-008435-00000 Bodemplaat
2 2 094-000327-00000 Zwenkwieltje D = 160x40 135 kg dragend
3 2 094-000328-00000 Loopwieltje D = 160x40 135 kg dragend
4 14 094-001125-00000 Verzinkt slotboutje M8x16
5 14 064-000560-00000 Verzinkte borgtandmoer
6 2 094-007524-00001 Bevestigingsprofiel machine
7 4 094-008191-00000 Verzinkt inbusboutje M8x30
8 4 064-000586-00000 Verzinkt sluitplaatje M8
9 1 094-008436-00001 Fleshouderplaat
10 18 094-000724-00000 Verzinkt inbusboutje M8x10
23 1 094-000178-00000 Bevestigingsketting
11 1 094-008437-00001 Hoogteverstellingsplaat
12 1 094-008438-00000 Steunplaat
13 1 094-008473-00000 Rubber voor steunplaat
22 4 064-000793-00000 Verzinkt sluitplaatje M8/8,5x20x1,25
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3.4.2 Assemblage

10 10

1

9

Afb. 3/5

• Schroef de fleshouderplaat (9)
met de inbusboutjes M8x10
(10) aan de bodemplaat (1)
vast
(zie ook afb. 3/1)

4/5 2 1 4/5 3

34/54/5 2

Afb. 3/6

• Schroef de loopwieltjes (3) en
de zwenkwieltjes (2) met de
slotbouten (4) en de borgtand-
moeren  (5) onder de bodem-
plaat (1).
(zie ook afb. 3/1)

11

10

10

10

10

10

10

10

9

Afb. 3/7

• Schroef de hoogteverstellings-
plaat (11) met inbusboutjes
M8x10 (10) op de fleshouder-
plaat (9).
(zie ook afb. 3/1)

De hoogte van de verstelplaat
hangt af van de te transporteren
lasapparatuur resp. modules.
Daarvoor zijn overeenkomstig de
hoogte ervan gaatjes in de fleshou-
derplaat (9) aangebracht.
(zie 3.4.3.2)



3 Afzonderlijke onderdelen / Montage / Assemblage /
Inbedrijfstelling

3/7

12 13

Afb. 3/8

• Trek de beschermende folie
van het rubber (13) af.

• Plak het rubber (13) op de
steunplaat (12).

9

11
8/10

8/10

12/13

Afb. 3/9

• Schroef de steunplaat met
###inbusboutjes M8x10 (10) en
sluitplaatjes M8 (8) aan de
hoogteverstellingsplaat (11).
(zie ook afb. 3/1)

De steunplaat is voorzien van
sleuven, zodat deze afhankelijk van
het te transporteren laspparaat kan
worden aangepast.
(zie 3.4.3.3)

1 7/22 7/22 6

Afb. 3/10

• Monteer de machine-
bevestigingsprofielen (6) met
inbusboutjes M8x30 (7) en
sluitplaatje M8 (22) op de
bodemplaat (1).
(zie ook afb. 3/1)

De positie van de machine-
bevestigingsprofielen (6) hangt af
van de grootte van het huis van de
te transporteren lasapparaten resp.
modules
(zie 3.4.3.1).

Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.
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3.4.3 Apparatuur op de transportkar monteren
De combinatiemogelijkheden voor de montage van apparatuur en koelmodules (bijv. COOL
30 U20 of MULTIVOLT 70-500) met betrekking tot de verschillende mogelijkheden en opties
van de transportkar vindt u in het overzicht in hfdst. 2.2.2.

3.4.3.1 Lasapparaat resp. module in uitsparingen bodemplaat plaatsen en vergrendelen

A2

A2

B2 B2

B2B2

C2

A2

A2

D2

E2

Afb. 3/11

E2

Afb. 3/12

E2

Afb. 3/13

Monteren lasapparaat resp. koelmodule

•  Plaats het lasapparaat resp. de koelmodule (bijv. COOL 30 U20 of COOL 71 U40/41) met de
rubberen voetjes in de daarvoor bedoelde uitsparingen:
Plaats de TRITON 400/500, TETRIX 350 AC/DC en PHOENIX 300/400/500 of COOL 71
U40/41 en MULTIVOLT 70-500 in de buitenste uitsparingen (A2).
Plaats de TRITON 260 of COOL 30 U20 in de middelste uitsparingen (B2).
Plaats de TRITON 220 DC of AC/DC, PICOTIG 180 of 220 AC/DC of COOL 20 U20 in de
binnenste uitsparingen (C2).

•  Haak de bevestigingsprofielen (E2) in de daarvoor bedoelde uitsparingen in het lasapparaat,
schuif ze tot de aanslag (afb. 3/12 uitgehaakt en afb. 3/13 ingehaakt) en schroef ze met de
inbusboutjes (D2) vast.
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Monteren lasapparaat met koelmodule

•  Plaats de module met de rubberen pootjes in de daarvoor bedoelde uitsparingen (afb. 3/11)
Zet COOL 71 U40/41 of MULTIVOLT 70-500 in de buitenste uitsparingen (A2)
Zet COOL 30 U20 in de middelste uitsparingen (B2).
Plaats de COOL 20 U20 in de binnenste uitsparingen (C2).

•  Haak de bevestigingsprofielen (E2) in de daarvoor bedoelde uitsparingen in het lasapparaat,
schuif ze tot de aanslag (afb. 3/12 uitgehaakt en afb. 3/13 ingehaakt) en schroef ze met de
inbusboutjes (D2) vast.

•  Monteer het lasapparaat op de koelmodule met de snelsluitingen die zich aan de koelmodule
bevinden (zie gebruiksaanwijzing accessoires).

3.4.3.2 Verticale hoogteverstelling

A3

Afb. 3/14

B3

Afb. 3/15

•  De plaat (A3) voor de hoogteverstelling is verticaal verstelbaar en wordt vastgeschroefd in de
daarvoor bestemde uitsparingen van de fleshouderplaat.

•  Bijv. voor het lasapparaat TETRIX 350 AC/DC wordt de steunplaat in de tweede uitsparingen
van boven met de inbusboutjes (B3) aan de fleshouderplaat gemonteerd.

3.4.3.3 Horizontale verstelling bevestiging handgreep

A4

B4

Afb. 3/16 Afb. 3/17

•  Voor het monteren van de horizontaal verstelbare steunplaat moet de handgreep van het
lasapparaat eraf worden geschroefd (afb. 3/16).

•  De steunplaat moet zo lang met behulp van de sleufgaten (A4) worden verschoven tot de
uitsparingen (B4) gelijkvallen met de uitsparingen van de handgreep.

•  Na het bevestigen van de steunplaat moet de handgreep er zo aan vast worden geschroefd dat
de steunplaat tussen de handgreep en het lasapparaat wordt vastgeklemd (afb. 3/17).

•  Voor 20 inch huizen zoals bijv. de TRITON 220 met de COOL 20U20 moet de speciale optie
TROLLY B01 worden gebruikt (bevat een speciale steunplaat en
machinebevestigingsprofielen).
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3.5 Houder voor 20 inch huis, TROLLY 75BO1 (optie)
Controleer na het uitpakken van de uitbreidingsset op volledigheid van alle onderdelen!

3.5.1 Onderdelen

30 32 31 31

Afb. 3/18 (afb. gelijk)

Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

30 1 094-008821-00000 Steunplaat voor 20 inch huis
31 2 094-008131-00000 Machinebevestigingsprofiel voor 20 inch huis
32 1 094-008843-00000 Rubber voor steunplaat voor 20 inch huis
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3.5.2 Assemblage

30 32

Afb. 3/19

• Trek de beschermende folie
van het rubber (32) af.

• Plak het rubber (32) op de
steunplaat (30).

9

11
8/10

8/10

30/32

Afb. 3/20

• Schroef steunplaat (30) met de
inbusboutjes M8x10 (10) en
sluitplaatjes M8 (8) aan de
hoogteverstellingsplaat.
(zie ook afb. 3/1)

De inbusboutjes en de sluitplaatjes
zijn bij de basismodule van de
transportkar bijgeleverd.

De steunplaat is voorzien van
sleuven, zodat deze afhankelijk van
het te transporteren laspparaat kan
worden aangepast.
(zie 3.4.3.2)

1 7/22 7/2231

Afb. 3/21

• Monteer de machine-
bevestigingsprofielen (31) met
inbusboutjes M8x30 (7) en
sluitplaatjes M8 (22) op de
bodemplaat (1).

(zie ook afb. 3/1)
De inbusboutjes en de sluitplaatjes
zijn bij de basismodule van de
transportkar bijgeleverd.
(zie 3.4.3.1)

Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.

Inbedrijfstelling zie 3.4.3
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3.6 Traverse, TROLLY 75BO2 (optie)
Controleer na het uitpakken van de uitbreidingsset op volledigheid van alle onderdelen!

3.6.1 Onderdelen

14

10

Afb. 3/22

Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

14 1 094-008455-00000 Traverse
10 4 094-000724-00000 Verzinkt inbusboutje M8x10

3.6.2 Assemblage

14

10

10
12

Afb. 3/23

• Schroef de traverse (14) met
inbusboutjes M8x10 (10) op
de steunplaat (12).
(zie ook afb. 3/1 )

Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.
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3.6.3 Traverse op lasapparaat monteren

A5

A5

Afb. 3/24

Abb. 3/25

• Voor het monteren van het
lasapparaat aan de traverse
moet de handgreep van het
lasapparaat eraf worden
geschroefd (afb. 3/24).

• De uitsparingen van de
traverse moeten boven de
schroefdraden van de
handgreep worden gebracht.

• De handgreep moet er nu zo
worden aangeschroefd dat de
traverse tussen de handgreep
en het lasapparaat wordt
vastgeklemd (afb. 3/25).
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3.7 Draadtoevoerkoffer houder voor DRIVE 4,
TROLLY 75MO1 (optie)
Controleer na het uitpakken van de uitbreidingsset op volledigheid van alle onderdelen!

3.7.1 Onderdelen
15 15 17

10

16

Afb. 3/26

Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

15 2 094-008862-00000 Dwarssteun
16 4 094-007803-00000 Verzinkt inbusboutje M8x16
17 1 094-007319-00003 Trekontlasting
10 2 094-000724-00000 Verzinkt inbusboutje M8x10

3.7.2 Assemblage
15 15

16 16

Afb. 3/27

• Schroef de dwarssteunen (15) met
inbusboutjes M8x16 (16) aan de
traverse (14).
(zie ook afb. 3/1)

9

10

10

17

Afb. 3/28

• Schroef de trekontlasting (17) met
inbusboutjes M8x10 (10) aan de
fleshouderplaat (9).
(zie ook afb. 3/1)

Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.
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3.7.3 DRIVE 4 monteren

A6 A6

Afb. 3/29

A6

A6

Afb. 3/30

Afb. 3/31

• Plaats de draadtoevoerkoffer DRIVE4
op de dwarssteunen (A6) (afb. 3/29 en
3/30).

• Voer het tussenslangpakket door de
trekontlasting en vergrendel door naar
rechts te draaien (afb. 3/31).
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3.8 Draadtoevoerkoffer houder voor DRIVE 4L,
TROLLY 75MO2 (optie)
Controleer na het uitpakken van de uitbreidingsset op volledigheid van alle onderdelen!

3.8.1 Onderdelen

10

16

18 18 17

Afb. 3/32

Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

18 2 094-008863-00000 Dwarssteun
16 4 094-007803-00000 Verzinkt inbusboutje M8x16
17 1 094-007319-00003 Trekontlasting
10 2 094-000724-00000 Verzinkt inbusboutje M8x10

3.8.2 Assemblage
18

16 16

18

Afb. 3/33

• Schroef de dwarssteunen (18)
met inbusboutjes M8x16 (16)
aan de traverse.
(zie ook afb. 3/1)

9

10

10

17

Afb. 3/34

• Schroef de trekontlasting (17)
met inbusboutjes M8x10 (10)
aan de fleshouderplaat (9).
(zie ook afb. 3/1)

Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.
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3.8.3 DRIVE 4L monteren

A8 A8

Afb. 3/35

A8

A8

Afb. 3/36

Afb. 3/37

• Plaats de draadtoevoerkoffer
DRIVE4L op de dwarssteunen
(A8) (afb. 3/35 en 3/36).

• Voer het tussenslangpakket
door de trekontlasting en
vergrendel door naar rechts te
draaien (afb. 3/37).
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3.9 Draaibare houder van DRIVE 4, TROLLY 75MO4 (optie)
Controleer na het uitpakken van de uitbreidingsset op volledigheid van alle onderdelen!

3.9.1 Onderdelen

28A

28B

17 25

29
27
26
27
10

24
Afb. 3/38

Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

24 2 094-008486-00000 Steunplaat draaikrans
25 1 094-001147-00002 Steunplaat draadtoevoerapparaat
26 4 064-000580-00000 Zeskantmoer M5
27 7 064-000582-00000 Sluitplaatje M5
28 A/B 1 094-001066-00000 Draaikrans bestaande uit een boven- en een onderstuk
29 3 064-000635-00000 Zeskantboutje M5x20MM
17 1 094-007319-00003 Trekontlasting
10 6 094-000724-00000 Verzinkt inbusboutje M8x10

3.9.2 Assemblage

24

24

10

10

14

Afb. 3/39

• Schroef de steunen van de
draaikrans (24) met inbusbout-
jes (10) handvast aan de
traverse (14).

24

A

24

B

B

14

Afb. 3/40

De in afb. 3/21 gemarkeerde
gaatjes (A) van de traverse (14) en
(B) van de steunen dienen voor de
bevestiging van het onderste deel
(28A) van de draaikrans (28).
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28A

24

29/27

14

24

29/27

Afb. 3/41

• Schroef het onderste stuk (28A)
van de draaikrans met de
zeskantschroeven (29) met
sluitplaatjes (27) aan de
traverse (14) resp. steunen (24)
vast.

• Schroef de inbusboutjes (10)
aan de traverse (14) vast
(zie afb. 3/39, 3/40 en 3/41)

28A

28B

C

C C

C

Afb. 3/42

• Schuif het bovenstuk (28B) op
het onderstuk (28A) van de
draaikrans.
(zie afb. 3/42)

De uitsparingen (C) van het
bovenstuk (28B) dienen voor de
schroeven van de steunplaat (25)
(zie ook afb. 3/43)

25

Afb. 3/43

• Schuif de steunplaat van het
draadtoevoerapparaat (25) in
de uitsparingen (C) van het
bovenstuk van de draaikrans
(28B).

• Schroef met de zeskantmoeren
(26) en de sluitplaatjes (27) de
steunplaat (25) aan het boven-
stuk van de draaikrans (28B)
vast.
(zie afb. 3/42 en 3/43)

9

10

10

17

Afb. 3/44

• Schroef de trekontlasting (17)
met inbusboutjes M8x10 (10)
aan de fleshouderplaat (9).
(zie ook afb. 3/1)
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Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.

3.9.3 DRIVE 4 draaibaar monteren

A7

A7

A7

A7

Afb. 3/45

A7

A7

A7

A7

Afb. 3/46

Afb. 3/47

• Plaats de draadtoevoerkoffer
DRIVE4 met de rubberen
pootjes in de uitsparingen (A7)
van de steunplaat (afb. 3/45 en
3/46).

• Voer het tussenslangpakket
door de trekontlasting en
vergrendel door naar rechts te
draaien (afb. 3/47).
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3.10 Pen/plaat met pen voor draaibare bevestiging van DRIVE 4L,
TROLLY 75MO3 (optie)
Controleer na het uitpakken van de uitbreidingsset op volledigheid van alle onderdelen!

3.10.1 Onderdelen

16

10

21

19

17

(20)

Afb. 3/48

Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

19 1 094-008454-00000 Steunplaat pen compl. incl. pos. 20 bus draaipen
16 4 094-007803-00000 Verzinkt inbusboutje M8x16
17 1 094-007319-00003 Trekontlasting
10 2 094-000724-00000 Verzinkt inbusboutje M8x10
20 1 094-007371-00002 Bus draaipen (slijtend onderdeel)
21 1 094-007483-00004 Draaipen
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3.10.2 Assemblage

14 19

16 16

Afb. 3/49

• Schroef de steunplaat van de
pen (19) met de inbusboutjes
(16) aan de onderkant van de
traverse (14) vast.
(zie ook afb. 3/1)

21

16

14

Afb. 3/50

• Steek de draaipen (21) in de
bus van de steunplaat (19).
(zie ook afb. 3/1)

9

10

10

17

Afb. 3/51

• Schroef de trekontlasting (17)
met inbusboutjes M8x10 (10)
aan de fleshouderplaat (9).
(zie ook afb. 3/1)

Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.
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3.10.3 DRIVE 4L draaibaar monteren

A9

Afb. 3/52

A9

Afb. 3/53

Afb. 3/54

• Plaats de draadtoevoerkoffer
DRIVE4L met de bus aan de
onderkant op de pen (A9) (afb.
3/52 en 3/53).

• Voer het tussenslangpakket
door de trekontlasting en
vergrendel door naar rechts te
draaien (afb. 3/54).
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3.11 Houder voor lashulpmaterialen,  TROLLY 75TO1 (optie)
Controleer na het uitpakken van de uitbreidingsset op volledigheid van alle onderdelen!

3.11.1 Onderdelen

33 34 36 35 7

10

8

Afb. 3/55

Pos Aanta
l

Artikelnr. Beschrijving

33 1 094-008144-00001 Buis
34 1 094-008145-00001 Zadelklem
35 1 094-008146-00001 Einddop buis met gaatje
36 1 094-008146-00000 Einddop buis
7 1 094-008191-00000 Verzinkt inbusboutje M8x30
10 1 094-000724-00000 Verzinkt inbusboutje M8x10
8 1 064-000586-00000 Verzinkte sluitring M8

3.11.2 Assemblage

35

10/8

1

Afb. 3/56

• Schroef het einddopje (35) van
de buis met het inbusboutje
(10) en het sluitplaatje (8) in de
schroefdraad van de bodem-
plaat (1).
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7

34

11

Afb. 3/57

• Schroef de zadelklem (34) met
het inbusboutje (7) in het
schroefdraadgat van de
hoogteverstellingsplaat (11)
vast.

36

33

34

35

Afb. 3/58

• Schuif de buis (33) in de aan de
bodemplaat bevestigde
einddop (35).

• Druk de buis (33) in de
zadelklem (34).

• Vergrendel de zadelklem (34).
• Breng de einddop (36) aan op

de gemonteerde buis.

Na de assemblage moet worden gecontroleerd of alle schroeven en verbindingen vast
zitten.
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3.12 Gasflessen bevestigen en vastzetten
•  Plaats de gasflessen op de steunplaat (hfdst. 2, K1).
•  De gasflessen moeten met de kettingen worden vastgezet.
•  Er moet op worden gelet dat de kettingen strak tegen de gasflessen aan liggen!
Grote flessen met 50L en 300bar zijn in geen geval toegestaan.

TROLLY 75

Gasfles 20 l max. 200 bar 1x

Gasfles 20 l max. 300 bar 1x

Gasfles 50 l max. 200 bar 1x

Gasfles 50 l max. 300 bar nooit toegestaan !
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