
Instructie handboek voor bediening en onderhoud 
 
 

 
 
 
 
                       ELEKTRISCHE STRAALDRAAD LIER 
 
                          (DM 500/E – DT 500/E) 
 
 
 

N.B.:   
De fabrikant weigert alle aansprakelijkheid voor ongelukken veroorzaakt 
door het niet zorgvuldig opvolgen van de hierin genoemde instructies en 
veiligheidsmaatregels. 
De gebruiker moet zeker zijn van het volgende: 
a) dat de contactdoos die hiervoor gebruikt wordt veilig en waarvan de polen 
compatibel zijn aan die van de stekker en dat deze correct verbonden is met 
de geïsoleerde bliksemafleider. 
b) dat de aardlek schakelaar naar behoren werkt en dat de elektrische toevoer 
verbonden is door een hoog gevoelige magneetthermische differentie 
schakelaar (Id=0.03 A) om bescherming te bieden tegen stroom excessen en 
indirecte contacten; 
c) dat de er in de gebruiksomgeving gedacht is aan de nodige 
veiligheidsmaatregelen voor het geval dat lading valt. 

 
 



Elektrische Straaldraad Lier Type DM 500/E – DT 500/E 
TECHNISCHE SPECIFICATIES        

MOTOR Asynchrone 
afwisselende stroom 
zelf remmend type met 
schijfrem 
Bescherming niveau IP 44 
–externe ventilatie. 
VERTRAGINGS 
DRIJFWERK 
Gegoten aluminium 
drijfwerkkast- 
Schroefvormige getande  
cilindrische versnelling –  
Schacht gemonteerd op 
de kogellagers 
Gesmeerd voor het  
leven. 
De lier is voorzien van 
nood schakelaar met  
bovengrens. 
*De elektrische motor kan 
uitgevoerd worden in  
verschillende frequenties  
en voltages: deze  
specificaties zijn te 
vinden 
op de plaat van de motor. 
OVERLAST EN 
GELUID  
CERTIFICAAT 
Niveau van akoestische  
druk bij bediening  
positie LPA= 65,3 dB(A) 
Niveau akoestische 
vermogen   
LWA= 78,5 dB(A) 
VIBRATIE NIVEAU: 
acceleratie lager dan 
2,5 m/s² 

NAAMPLATEN OP DE LIER  
De gebruiker moet ten allen tijde de naamplaten op de lier 
die alarmeren voor gevaar leesbaar en volledig houden: 
 
NAAMPLAAT WAAROP HET MODEL EN SERIENUMMER TE 
VINDEN ZIJN: 
 

 
 
 
STICKER “GEVAAR VOOR PLETTING” 

 
 
 
STICKER “LEES INSTRUCTIES” 
 

 Technische 
Informatie 

DM 500/E DT 500/E 

 Veilige lading kg 500 500 
Gewicht lier m/min 77 77 
Til snelheid  16 22 
Benodigde  KW 2,2 2,2 
* Voltage V 230 230/400 
* Frequentie Hz 50 50 
Schacht tpm giri/mi

n 
1400 1400 

Reductie snelheid  1:40,7 1:31 
Diameter staaldraad mm 7 7 
Aantal strengen in 
staaldraad 

n 133 133 

Diameter van strengen mm 0,45 0,45 
Breekpunt lading KN 34 34 
Weerstand eenheid N/mm 1960 1960 
Maximale werkhoogte m 25 25 
Afmetingen Lier 
(Lengte x Breedte x 
Hoogte) 

mm 700x340x520 700x340x52
0 



Elektrische Straaldraad Lier INSTALLATIE INSTRUCTIES 
De lier moet op de volgende manieren gebruikt worden: 
1) met geleide wielen geïnstalleerd op een kraanbaan met dwarsslede geleverd en geplaatst door de fabrikant naar de 
wensen van de gebruiker met tegengewicht bak of kram als anker. (Zie de alinea hieronder “installatie met dwarsslede”) 
2) bevestigt op een raamwerk gemaakt door de gebruiker compatibel met het geleidingsonderdeel. 
De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor correct gebruik van de lier en het opvolgen en bewaren van de instructies 
bij de machine. Ook dient de gebruiker aan de volgende aanwijzingen en voorwaarden te denken: 
* Als de machine in werking is behoort de gebruiker uit de buurt te blijven van de bewegende onderdelen, dit valt onder 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
* De door de gebruiker zelf gefabriceerde ladingdragers moeten zowel genoeg stabiliteit als capaciteit hebben om de 
krachten die los komen bij gebruik van de lier of de andere onderdelen te torsen noodzakelijkerwijs in overeenstemming 
met de genoemde dimensies en voorwaarden. De druk die vrijkomt op de componenten behoort niet de berekende 
grenzen van de verscheidene materialen te overschrijden. De volgende illustraties geven weer in welke mate de krachten 
een uitwerking hebben op de verschillende onderdelen, zodat de nodige berekeningen gemaakt kunnen worden.  
* Bij aankoop van of het gebruik van een machine zonder een van de essentiële accessoires die noodzakelijk zijn voor 
o.a. de veiligheid, installatie en stabiliteit, komt alle verantwoordelijkheid voor gebruik neer op de gebruiker en de 
fabrikant kan dan niet langer aansprakelijk gesteld worden. 
* Houd uw werkplek schoon en zorg dat deze goed verlicht en droog is. Rommelige werkplekken verhogen het risico op 
ongelukken. 
* Gebruik geen elektrisch gereedschap in vochtige of natte omgeving. Leg geen machines in de regen. Gebruik geen 
machines in de buur t van brandbare stoffen. 
* Berg machines op. Bewaar ze droog en vorstvrij. Liefst zo hoog mogelijk, zodat kinderen er niet bij kunnen. 
* Draag de machine niet aan het snoer. Trek niet aan het snoer bij het verwijderen van de stekker en houdt het snoer 
verwijderd van hitte, olie en scherpe randen. 
* Wanneer de machine niet in gebruik is, moet u de stekker uit het stopcontact halen. 
* Als u de machine buiten gebruikt met een verlengsnoer dient deze voor buiten geschikt te zijn. 
* Vermijd het ‘per ongeluk’ starten van de machine. 
* Stel de machine zo op dat u ten allen tijde zicht heeft op de haak en de lading. En overbelast de lier niet. 
 
INSTALLATIE MET DWARSSLEDE 
KRACHTEN DIE VRIJ KOMEN OP DE GELEIDE WIELEN  
 
 
 

CAPACITEIT DWARSSLEDE KG. 500 
 
 

  

 
 

 

 



DE DWARSSLEDE BESTAAT UIT: 
n.2 raamwerken voorzien van hellende armen; 
n.1 geleide kraanbaan voor de lier; 
n.2  * stangen om het raamwerk te bevestigen; 
n.2 tegengewicht bakken met deksel. 
Voer de volgende procedure uit om de verschillende 
Onderdelen in elkaar te zetten en de dwarsslede 
te installeren: 
1)  Open de armen gedeeltelijk, draai de raamwerken 
Onderste boven en houdt ze in een verticale positie.  
(Zie fig. 1) 
2)   Draai de geleide kraanbaan onderste boven, pas  
Aan zodat de vier krammen perfect passen in de  
gaten die overeenkomen met de platen aan de geleide 
kraanbaan; gebruik de hiervoor bestemde zestien 
bouten en draai goed vast met de moeren. 
3)  Draai de dwarsslede weer om met de juiste 
kant boven en voeg de stangen toe en  
bevestig ze met de vier moeren en bouten. 
4)  Plaats de dwarsslede zo dat deze op de  
juiste werkpositie staat, wat op een speciale 
geprepareerde vlakke ondergrond en waterpas  
moet komen te staan. Geschikt is voor om de  
ladingen die verderop in dit handboek genoemd  
worden. (Zie fig. 4 en 5) 
5)  Bevestig de twee tegengewicht bakken  
(op verzoek geleverd door de fabrikant) aan de 
zijkanten van het achterste raamwerk. Draai de 
bouten goed vast. 
6)  Plaats 240kg. in elke tegengewicht bak zodat  
het totale gewicht komt op 480kg. sluit dan de  
bakken met de deksels en hangslot (Zie fig. 3) 
het is ten strengste verboden om de tegengewicht 
bakken te vullen met water. 
7)  Als u de lier zonder tegengewicht bakken wenst 
te gebruiken dient u er zeker van te zijn dat de  
dwarsslede voldoende geankerd is in overeenstemming  
met de instructies van een officiële bekwame technicus. 
Om deze reden kunt u in dit handboek (Zie fig. 4) de  
berekende krachten op de draagvlakken en de 
reacties op ankerplaatsen. De verankering moet  
uitgevoerd worden door middel van twee speciale 

 

MAXIMALE KRACHTEN DOOR DE DWARSSLEDE OP HET 
DRAAGVLAK 
 
1ste GEVAL: DWARSSLEDE GESTABILISEERD DOOR 
VERANKERING 
IN DIT GEVAL MOET DE GEBRUIKER BISCHIKKEN OVER 
EEN JUISTE VERANKERING VAN DE DWARSSLEDE IN 
OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VAN EEN 
OFFICIELE BEKWAME TECHNICUS. 
Om de benodigde veiligheidsmarges na te kunnen leven en omkantelen 
tegen te gaan , is het noodzakelijk een totale verticale verankering 
reactie van 5586N=570Kgf toe te passen bij de basis van de staanders 
van het achterste raamwerk door speciale tube vormige krammen met 
ringen of haken te gebruiken.  
 

 
 
2de GEVAL: DWARSSLEDE GESTABILISEERD DOOR 
TEGENGEWICHT 
 

  



tube vormige krammen met ringen (Op verzoek 
geleverd door de fabrikant) te plaatsen aan de 
basis van de staanders van het achterste raamwerk. 
8)  Plaatst de lier op de geleide kraanbaan (dit mag pas 
gedaan worden nadat het tegengewicht bevestigt is 
of nadat de dwarsslede verankerd is) bevestig dan 
de stop aan het einde van de kraanbaan. 
 
 
 
 

N.B.: Om aan krachten te komen die uitgedrukt worden in Kgf, moet u 
Newton aanduidingen  delen door 9,8. 
 
 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD 
DWARSSLEDE 
1) Ga na of de geleide kraanbaan waterpas staat. 
2) Gebruik onder geen beding de lier om niet-verticale  
ladingen op te tillen (Zie fig. 6) 
3) Ga periodiek (iedere 15 dagen) na of de bouten op de 
dwarsslede, tegengewicht bakken en op de ankerplaatsen 
goed vast zitten. 
  

 
 
 
  
 
 



BEGINNEN MET DE LIER 
1) Ga voor het aansluiten van het elektrische 
controlepaneel na of de voltage overeenkomt 
met wat er op plaat op de motor staat. Ga in het 
geval van de driefasig motor ook de rij- of 
driehoek verbinding na van elke fase.  
2) De gebruiker moet de elektrische verbinding 
door middel van geïsoleerde geleiders met de 
juiste dwarsdoorsnede en een geaarde 
contactdoos om te beschermen tegen stroom 
excessen en indirecte contacten. Ga na of de 
contactdoos daadwerkelijk geaard is. 
3) De dwarsdoorsnede van de voedingskabel 
moet van het formaat zijn zoals te zien is in deze 
tabel: 
4) Ga na of er bij het zakken van de haak er drie 
omslagen van de staaldraad opgewonden op de 
trommel. De staaldraad mag nooit geheel 
afgewonden worden, het laatste mogelijke afrol 
punt is met rood aangegeven. 
 

 
 
8) Het is ten strengste verboden om zomaar de 

 
 
5) Onder geen beding mag de lier 
gebruikt worden om niet-verticale 
ladingen te tillen. 
6) Om de lier stoppen als deze in gebruik 
is, is het vaak genoeg om de PUSH-knop 
los te laten. In het geval van een NOOD 
STOP druk de op rode knop om het 
proces te beëindigen en trek onmiddellijk 
de stekker uit de contactdoos. 
7) Ga tijdens het proces voortdurend na 
of de staaldraad op een juiste manier op 
de trommel wordt gewonden. 
 

 
10) Wij gaan iedere drie maanden de lier voor u na, en 
vervangen zo nodig onderdelen als deze vervormd raken of als 
staaldraden knappen zie D.P.R. art. 179 van 27.04.55 n. 547, en 
om het formulier voltooien dat te vinden is achterin dit boekje. 
 

 
 

 
 
11) Als de staaldraad vervangen moet worden, kunnen U-



lading te laten vallen. 
9) Ga met intervallen (van max. 15 dagen) na of:  
a) moeren en bouten van de lier en de andere 
onderdelen goed vast zitten; 
b) dat de machine waterpas staat, en pas het zo 
nodig aan; 
c) dat de rem die ervoor zorgt dat de lading blijft 
hangen goed werkt; pas zo nodig als volgt aan: - 
verwijder de motorkast door de vier schroeven 
los te draaien van de ventilator klep; - pas het 
luchtgat aan door de hexagonale hoofdschroef 
dop “A” los te maken en de moer “B” te draaien: 
de afstand van “C” moet tussen 0.4 en 0,6mm 
liggen. Als de motor draait moet de ventilator 
“D” vrij kunnen draaien zonder tegen de schijf te 
komen. Ga na of de remmen naar behoren 
werken, plaats dan de kast terug en zet goed vast 
met de schroeven. 
 
 

krammen gebruikt worden die overeenkomen met de diameter 
van de staaldraad. Zie de diagram hieronder. 
Alleen tijdens het eerste gebruik, zal de fabrikant een speciale 
aluminium koppeling voor de assemblage. Echter, hiervoor is 
een specifieke uitrusting nodig. Zoals met al onderhoud, moet 
vervanging van de staaldraad en de krammen door 
gekwalificeerde personen gedaan worden. 
 

 
 
12) Geen twee lieren gebruiken voor een lading. 
 
 

 
 



ELEKTRISCHE STAALDRAAD LIER TYPE DM 
500/E – DT 500/E 
1  Lier raamwerk                  39  Lager 52x25x16 2AZ  
2  Geleide wiel                  40  Sleutel 6x6x18 
3  Lager 47x17x14    41  Lager 6205 2RS 
4  Motor      44  Schroef 
5  Trommel (voor opwinden staaldraad)               45 Moer 
6 Rotatie vrije staaldraad diam7mm               46 Veer 
7  Laadreep gewicht                                47 Veer 
8  Staaldraadklem                             50 Deksel 
9 Staaldraad kous    51 Condensator houder 
10  Haak     52  Motor kast 
11  Trommel drager    53  Ventilator 
12  Lager 6205                  54  Condensator 
13 Seeger ring     56 Eindschakelaar  
15  Sleutel 8x7x30    59 Schroef 
16  Trommel schacht    60  Schijf 
17 Olie keerring     61 Rem magneet  
18  Lager 6207                  62 Beugel eindschakelaar 
19  Seeger ring diam. 72                 63 Onderblok 
20  Versnelling wiel    68a Bedieningsschakelaar 
21  Seeger ring diam. 35    68b Bedieningsschakelaar 
24  Pakking     70  Binnenwerk schakelaar 
25 Frame loopkat wielen      
26  Lager 6204                  72 Veer 
28  Sleutel 8x7x25    74 Tandwiel 
29  Reductie versnellingsbak   74a Tandwiel 
30  Seeger ring diam 47    75 Tandwiel 
31 Rotor as     76  Lager 6204 
32  Rotor                  77  Plug 
32a Rotor en rotor as    78 Trekstang   
33  Motor     79  Hondsvot 
34 Trekstang     80  Lager 52x16x25 
35 Gelijkrichter     81  ophangoog hondsvot 
36  Motor kap     82 microschakelaar 
37  Bout 8x35      
38  Ring      83 Ring 
      84 Seeger ring 
 

 



 
ELEKTRISCH EENFASIG DIAGRAM VAN 
DRUKSCHAKELAAR MET NOODSTOP 
 

 

 
ELEKTRISCHE TWEEFASIG DIAGRAM VAN 2- 
DRUKSCHAKELAAR MET LAAG VOLTAGE EN MET 
NOODSTOP  
 

 



ELEKTRISCHE DRIEFASIG DIAGRAM VAN 2- 
DRUKSCHAKELAAR MET NOODSTOP 

 

ELEKTRISCHE DRIEFASIG DIAGRAM VAN 4- 
DRUKSCHAKELAAR MET LAAG VOLTAGE 

 



ELEKTRISCHE EENFASIG DIAGRAM VAN 4- 
DRUKSCHAKELAAR MET LAAG VOLTAGE 

  

ELEKTRISCHE DRIEFASIG DIAGRAM VAN 2-
DRUKSCHAKELAAR MET NOODSTOP 
 
 



 
 
 
HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM: 
 
*Ladingen te tillen groter dan de berekende capaciteit . 
*De binnenkant te openen zonder eerst de elektriciteittoevoer af te koppelen. 
*De staaldraad, hefboom of de haak vast te houden tijdens het gebruik van de 
machine, vooral in de buurt van de hefboom en de trommel. 
*Ladingen op te tillen die niet zichtbaar zijn voor bediener en als de lading dan 
mogelijkerwijs tegen omliggende obstakels komt. 
*Te gebruiken om mensen mee op te tillen. 
*Mensen onder gesuspendeerde ladingen door te laten en ze niet op de risico’s te 
wijzen. 
*Ladingen niet-verticaal op te tillen. 
*Ladingen te tillen die niet juist zijn afgedekt volgens veiligheidsvoorschriften. 
*Gesuspendeerde ladingen onbeheerd achter te laten. 
*Niet-bekwame en  minderjarige personen de machine te laten gebruiken. 
 
 
GARANTIE 
 
De machine heeft tot 12 maanden garantie vanaf de leveringsdatum, mits bij normaal 
gebruik. De fabrikant vervangt gratis onderdelen die door fabrieksfouten of 
materiaalfouten onbruikbaar of kapot zijn; andere compensaties daar buitengelaten 
en alle kosten die noodzakelijk zijn voor het vervangen van de onderdelen zijn voor 
de klant van rekening. Totale vervanging van het apparaat is in geen geval mogelijk. 
De garantie vervalt als een van onze technische servicemedewerkers constateert dat 
de gebreken veroorzaakt zijn door het niet zorgvuldig opvolgen van de instructies in 
het handboek. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af van schade in het geval van 
het overladen van de lier. De garantie geldt  niet in betrekking tot elektrische 
staaldraden. 
 
 

SERVICE VAN  
 
Neem contact op met  bekwame krachten in het geval dat speciale 
onderhoudswerkzaamheden nodig zijn en de uitrusting van de klant niet toereikend 
is. 

INSPECTIE VAN KABELS EN KETTINGEN PER KWARTAAL 
 
 

 


