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Woord vooraf 
 
Deze gebruikershandleiding is samengesteld voor iedereen die met werkzaamheden aan of met de machine belast 
is. Voordat u met of aan de machine gaat werken, dient eerst deze handleiding te worden gelezen. 
 
De gebruikershandleiding bevat belangrijke instructies / informatie hoe de machine op veilige, vakkundige en 
economische wijze kan worden gebruikt en dient steeds beschikbaar te zijn op de plaats waar de machine wordt 
gebruikt. 
 
De gebruikershandleiding dient met aanwijzingen op grond van bestaande nationale voorschriften met betrekking 
tot de ongeval preventie en de milieubescherming te worden aangevuld. 
 
Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de werking van de machine met alle mogelijke opties. Gebruik 
alleen die informatie die van toepassing is op uw machine. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en klantwensen kan 
deze machine worden uitgerust met verschillende opties. Raadpleeg hiervoor uw verkoopadviseur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leveranciersgegevens indien niet rechtstreeks 
door Javo BV geleverd. 
Dealerstempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javo BV is niet verantwoordelijk voor fouten in deze handleiding, of voor de consequenties hiervan. 
 
Javo BV is niet aansprakelijk voor schade en indirecte schade als gevolg van bedieningsfouten, gebrek aan deskundig onderhoud en enig ander 
gebruik dan in deze handleiding is omschreven. 
 
De aansprakelijkheid van Javo BV vervalt eveneens zodra door u of door derden zonder vooraf schriftelijke toestemming aanpassingen of 
uitbreidingen aan de machine worden verricht. 
 
Deze machine is alleen geschikt voor proces- en omgevingscondities zoals vermeld in sectie “Specificaties en Toleranties” van deze 
handleiding. Ieder ander gebruik is niet toegestaan door Javo BV en hierdoor kan de bediener en/of zijn omgeving gevaar lopen. 
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1 Technische specificaties en toleranties 

De Javo Conventionele robot is bedoeld om potten automatisch op een container te plaatsen of potten automatisch 
van een container af te nemen. Deze machine is alleen bedoeld voor de verwerking van potten en andere materialen 
die omschreven zijn in deze handleiding. De uitgebreide werking van de machine staat beschreven in sectie 
“Werking”. 

 
Deze machine mag alleen gebruikt worden binnen de in de order, op de samenstellingstekening en in deze 
handleiding aangegeven grenzen voor specificaties en toleranties. Als de machine buiten deze specificaties 
wordt gebruikt kan Javo BV geen verantwoordelijkheid meer nemen voor deze machine.  

 
Deze machine is alleen bedoeld voor producten zoals overeengekomen in de orderbevestiging. Om de goede 
werking van deze machine te kunnen garanderen mogen alleen producten met specificaties en toleranties 
zoals omschreven in de orderbevestiging gebruikt worden.  

 
Gebruik deze machine niet voor andere doeleinden dan waar Javo BV deze voor gemaakt heeft. Dit kan 
leiden tot beschadigingen en gevaar voor de operator en zijn omgeving.  
 
Deze machine is CE-gemarkeerd. Bij het plaatsen van meerdere machines in 1 lijn moet voor ingebruikname 
van deze machine, de gehele lijn deugdelijk CE gemarkeerd worden. Tot CE-Markering van de lijn is 
ingebruikname van deze machine verboden.  

 
Specificaties 

Spanning  400Volt 50Hz 3~+N+ PE (of in overleg) 

Aansluiting machine 16A 5polig 

Vermogen  6A / 2.25 KW 

Gewicht ~500 kg 

Lengte x breedte x hoogte 3100 x 2400 x 2040 

Containerbreedte  

Cyclustijd Max. 500 (planthoogte en potdiameter afhankelijk) 

Bouwjaar Zie typeplaatje. 

Type product Zoals overeengekomen in de orderbevestiging. 

1.1 Typeplaatje 

Het typeplaatje bevindt op de deur van de schakelkast. 
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2 Veiligheid 

De machine is volgens de laatste stand der techniek en de erkende veiligheid technische regels gebouwd. 
Desondanks kan bij het gebruik ervan gevaar voor lijf en leven van de gebruiker of derden ontstaan. Ook kan 
bij het gebruik ervan schade aan de machine of aan andere goederen ontstaan. 

 
Deze machine is CE-gemarkeerd. Bij het plaatsen van meerdere machines in 1 lijn moet voor ingebruikname 
van deze machine, de gehele lijn deugdelijk CE gemarkeerd worden. Tot CE-Markering van de lijn is 
ingebruikname van deze machine verboden.  

2.1 Voorschriften 

1. Bediening en onderhoud van deze machine dient door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd met 
inachtneming van waarschuwingen op de machine en met inachtneming van de gebruikershandleiding. Houd 
kinderen en andere (onbevoegde) personen tijdens het gebruik van machine uit de buurt.  

2. Deze machine is alleen geschikt voor proces- en omgevingscondities zoals vermeld in sectie “Specificaties en 
Toleranties” van deze handleiding. Ieder ander gebruik is niet toegestaan door Javo BV en hierdoor kan de 
bediener en/of zijn omgeving gevaar lopen.  

3. Het is verboden om deze machine te modificeren zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van Javo BV. 
4. Thermische veiligheden en koppelbegrenzers mogen niet anders worden ingesteld dan bij levering van de 

nieuwe machine. De thermische beveiligingsschakelaars mogen nooit gebruikt worden om de machine aan of 
uit te zetten. 

5. Deze machine moet zodanig worden geïnstalleerd dat er voldoende serviceruimte overblijft voor het veilig 
geven van instructies en/of het uitvoeren van onderhoud en/of inspecties.  

6. Houd de werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot 
ongevallen leiden.  

7. Deze machine is niet geschikt om in de buitenlucht gebruikt te worden. Elektrische componenten zijn alleen 
spatwaterdicht. Houd deze machine uit de buurt van regen en vocht. Als gebruik van de machine in een 
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.  

8. Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

9. Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 

10. Ga niet op de machine staan, als deze in werking is.  
11. Het is nadrukkelijk verboden zich in de directe omgeving van de robot te begeven. Verder dienen de 

omstandigheden te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een reguliere werkruimte. Afwijkende 
omstandigheden kunnen van invloed zijn op de functionaliteit en veiligheid. 

12. Verplaats de machine nooit als de stroomkabel en/of pneumatiektoevoer nog is aangesloten. 
13. Voorgeschreven of in de gebruikershandleiding aangegeven termijnen voor periodieke controles en onderhoud 

dienen aangehouden te worden.  
14. Laat de machine alleen onderhouden en repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met 

originele vervangingsonderdelen. 
15. In aanvulling op de gebruikershandleiding moeten algemeen geldende wettelijke en overige bindende 

regelingen ten aanzien van ongeval preventie en de milieubescherming nageleefd worden. Hiermee worden ook 
bedoeld bijvoorbeeld de regelingen voor de omgang met persoonlijke beschermuitrustingen.  

16. Informeer bedieningspersoneel voor het begin van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Onderbreek 
indien mogelijk de voeding(net)spanning, voordat u de machine gaat onderzoeken of onderhouden door de 
hoofdschakelaar uit te zetten en te vergrendelen en de netstekker uit het wandcontactdoos te halen. 

a. Als werkzaamheden dienen te gebeuren met voeding(net)spanning op de machine, schakel dan een 
extra persoon in die de noodstop kan bedienen. 

17. Indien een machinedeel beschadigd is of niet meer op de voorgeschreven manier werkt, moet het werk 
onmiddellijk worden onderbroken. Hervatting mag pas als het machinedeel gerepareerd of vervangen is en 
gecontroleerd is. Raadpleeg uw leverancier, indien de machine niet naar behoren functioneert.  

18. Machine en/of onderdelen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.  
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2.2 Verklaring van pictogrammen en symbolen 

Pictogram Betekenis 

 

Lees en begrijp deze handleiding voor ingebruikname van de machine en/of  het plegen van 
onderhoud. 

 

Verwijder Voedings(net)spanning. 

 

Draag tijdens alle werkzaamheden met of aan deze machine veiligheidsschoenen en veiligheidsbril. 

 

Draag tijdens reiniging en onderhoud werkzaamheden aan deze machine ook 
veiligheidshandschoenen en beschermende kleding. 

 

Waarschuwing. 
Belangrijke aandachtspunten en/of instructies betreffende veiligheid en/of schadepreventie 
worden gekenmerkt met dit waarschuwingsteken. 

 

Gevaarlijke elektrische spanning. 
Hier bevindt zich elektrische spanning. 

 

Beknellingsgevaar. 
Gevaar voor bewegende of draaiende delen. 

 

Verboden om met loshangende kleding, lange haren en/of sieraden bij bewegende delen van de 
machine te komen.  

 

Verboden toegang. 

 

Schakelkast niet afspoelen 
Gevaar voor vocht in de schakelkast als deze wordt afgespoeld met water. 

 
Symbolen die mogelijk op deze machine aanwezig zijn 

Elevator standaard 

 

Bewegingsrichting 

 

Snelheid grondtoevoer 

(gebogen) 

  

Snelheid grondtoevoer 

(recht) 

 

Pottenbaan snelheid 

(gebogen) 

 

Pottenbaansnelheid 

(recht) 

 

Borstelschijf Rotofill 

 

Trayband Rotofill 

 

Rotor Rotofill 
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3 Beschrijving van de machine 

3.1 Machineoverzicht 

 

A. Transportarm 
B. Potvork 
C. Display 
D. Elektrokast 
E. Grote kolom 
F. Container  
G. Verstekcilinder 
H. Kleine kolom 
I. Aan- afvoerband 
J. Verzamelaar 
K. Containertransportmotoren 

3.2 Opties 

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en klantwensen kan deze machine worden uitgerust met verschillende opties. 
Raadpleeg hiervoor uw verkoopadviseur.  
 
Opties Code Specificaties 

Hefcilinders N2HEF Hoogte 0-5 cm 

Pneumatische verz. N2L Pneumatische stoppers 

Schuifvork N2LN6P 2-delige vork met 1 cilinder 

Klemvork N2N6K Klemsysteem per pot 

3.3 Werking 

De Javo Conventionele Robot kan worden ingezet als neerzet of als opraaprobot. De Javo Conventionele Robot is 
bedoeld om potten automatisch op een container / transportkar te plaatsen of juist van de container op te pakken 
en op een transportband te plaatsen.  

Na het inschakelen van de Conventionele Robot, laat het display het werkmenu zien en gaan automatisch de wielen 
van de containertransportmotoren draaien. Na het invoeren van de container, schakelen de twee bakschakelaars 
boven de containertransportmotoren en wordt het nulpunt vastgesteld. De wielen van de 
containertransportmotoren rijden de container naar voren tot de ingestelde waarde. Als de container de ingestelde 
waarde heeft bereikt zal deze automatisch stoppen. Als de band vol staat met potten, start de hoofdmotor en 
worden de potten in de container gezet. 
 
De Conventionele Robot heeft twee functionaliteiten, oprapen en-of neerzetten. Het werkingsprincipe van beide 
functionaliteiten word hieronder per functionaliteit beschreven. 

Oprapen: 

De startpositie van de transportarm is boven de container. Na het ingeven van het startsignaal, door middel van de 
groende drukknop op de bedieningskast, treden de containertransportmotoren in werking en transporteert de 
container richting de opraapvork. Als de container ingenomen is dient door de operator bepaald te worden of het 
verstek van de vork correct staat ten opzichte van de eerste rij op de container. Is dit het geval dan kan door een 
druk op de start knop het oprapen begonnen worden. De container wordt net zolang getransporteerd totdat één 
van de twee vorkschakelaars die op de opraapvork is gemonteerd bediend wordt.  

 

A G 

B H 

C I 

D 

E 

F 

J 

K 
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De containertransportmotoren stoppen met draaien en de transportarm kan nu zijn slag maken. De transportarm 
plaatst de potten op de afvoerband en de opraapvork verplaatst zich naar achteren. De afvoerband voert de potten 
af.  

Neerzetten: 

Zodra de robot wordt gestart zal de aanvoertransportband gaan draaien. De potten op de transportband worden 
verzameld in de verzamelaar. Bij de inloop van de verzamelaar zit één fotocel met reflector. Deze fotocel telt het 
aantal potten. Nadat het aantal potten is bereikt wat is ingesteld, sluiten de blokkeercilinders en gaan de afblazers 
lucht uitstoten. De afblazers dienen om de fotocel vrij te houden van substraat, bladeren etc. Nu zal de potvork in 
werking worden gesteld. 

De potvork wordt tegen de potten geplaatst. De transportarm word nu aangedreven en tilt de potten op en zal 
vervolgens zijn slag naar de container maken. Als de transportarm in de container staat dan wordt de potvork 
bediend en zal deze de potten loslaten door naar achteren te bewegen. Is de potvork in zijn hoogste (ook bekend als 
rustpositie) stand dan zal de transportarm weer op zijn positie boven de aanvoerband komen te staan. 

3.4 Werkplekken aan de machine 

Bij de Javo Conventionele Robot mag niet gewerkt worden, de enige plek om de machine te bedienen of in te stellen 
is bij het bedieningspaneel.  

3.5 Bedieningsorganen 

De elektrakast van de machine bevat de volgende knoppen en schakelaars: 

A. Bedieningspaneel 
B. Hoofdschakelaar 
C. Storingslamp 
D. Snelheid band instelling 
E. Noodstopknop  
F. Resetknop 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Reduceerventiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

F 

E 
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4 Transport 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 

 
Bij aflevering van de machine moet een monteur van Javo aanwezig zijn om de machine uit de (vracht)wagen te 
lossen. 
 
Voorafgaande aan verplaatsing van de machine, dient elektrische spanning en pneumatiek afgekoppeld te zijn.  Zorg 
ervoor dat de slangen en kabels netje zijn opgeborgen. 
 
Als de machine moet worden gelicht voor verplaatsing (buiten het bedrijf), neem dan contact op met uw leverancier 
of schakel een professioneel transportbedrijf in.  
  
De machine moet rechtstandig getransporteerd worden. De relatieve vochtigheid mag niet te hoog worden zodat 
water in de machine condenseert.  
 
Rapporteer schade tijdens of direct na levering aan de transporteur en aan Javo BV. Neem alle nodige maatregelen 
om verdere schade te voorkomen.  
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5 Montage, installatie en inbedrijfstelling 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 

 
Deze machine is CE-gemarkeerd. Bij het plaatsen van meerdere machines in 1 lijn moet voor ingebruikname 
van deze machine, de gehele lijn deugdelijk CE gemarkeerd worden. Tot CE-Markering van de lijn is 
ingebruikname van deze machine verboden.  

5.1 Plaatsen  

De machine moet worden geplaatst op een vlakke ondergrond, met voldoende draagkracht.  Stel de machine 
zodanig op dat er voldoende serviceruimte overblijft voor het veilig geven van instructies en/of het uitvoeren van 
reiniging, onderhoud en/of inspecties. De machine moet met ankers aan de vloer worden bevestigd. 
 

De machine moet volgens een aantal technische regels geplaatst worden. Laat uw machine daarom door een 
Javo servicemonteur plaatsen en verplaatsen.  
 

 
Deze machine is niet geschikt om in de buitenlucht gebruikt te worden. Elektrische componenten zijn alleen 
spatwaterdicht. Houd deze machine uit de buurt van regen en vocht. Als gebruik van de machine in een 
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. 

5.2 Door gebruiker te verzorgen voorzieningen 

Voorafgaand aan de levering van de machine, dienen de benodigde materialen en voorzieningen (voeding, perslucht 
enz. binnen 3 meter van machines) aanwezig te zijn.  

5.3 Monteren / aansluiten 

Indien van toepassing, dienen de meegeleverde onderdelen te worden gemonteerd aan de machine. Zorg hierbij dat 
de bewegende delen vrij zijn.  Als de machine compleet is, kan deze worden aangesloten (door een bevoegd 
persoon) door de stekker in het contact te steken. 
 

Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 
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5.4 Spanning kettingen controleren 

Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de 
spanning van de kettingen.  
 

Procedure: 
1. De kettingen bevinden zich in de grote en kleine kolom en in de 

transportarmen. 
2. De spanning van de kettingen is correct als deze aan de zijde waar de vork 

hangt ± 10mm in het midden kan bewegen. Bij elke ketting is een 
spangedeelte (A) gemonteerd, om de ketting te spannen.  

Let op: de spanning van de kettingen mag niet te strak zijn.  

 

5.5 Container transport motoren afstellen 

Stel voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de transport 
motoren af.  
 

De containertransportmotoren worden door middel van veerkracht tegen de 
container aangedrukt. De kanteling van de transport motoren kan begrensd 
worden door de M10 bout in of uit te draaien.  

De containertransportmotoren moeten zover tegen de container aan geschoven worden, zodat de wielen 
horizontaal staan. Wanneer de tafel uit de motoren is gedraaid, mogen deze ± 15mm naar binnen kantelen. 

5.6 Blokkeer cilinder afstellen bij neerzetter 

Stel voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de blokkeer cilinder af.  
 
 

Procedure: 
1. De blokkeer cilinder zit bevestigd op een sleufgat in de verzamelaar. Deze moet zo verschoven worden, 

zodat de hartafstanden tussen de potten in de voorverzamelaar even groot zijn (blokkeer cilinder moet wel 
uitgeschoven zijn). 

2. Zet de potmachine wordt aan. 
a. De potten lopen de verzamelaar in. De fotocel bij de verzamelaar telt de potten en bij het correcte 

aantal gaat de blokkeercilinder uit. Deze blijft net zolang uitstaan totdat de robot de potten gaat 
wegzetten. Nu wacht de blokkeercilinder de vooraf ingestelde tijd voordat nieuwe potten worden 
doorgelaten.  

 
Let op: Staat de ingestelde tijd van de blokkeercilinder te kort ingesteld, dan raakt de 1e pot de vork en valt 
de pot om. Als de tijd te lang staat ingesteld dan zal de band stoppen en daarmee de potmachine stoppen. 

  

A 
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5.7 Verzamelaar afstellen 

Stel voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de verzamelaar af.  
 
 

Procedure: 
1. De verzamelaar moet zo hoog mogelijk boven de transportband afgesteld worden in verband met de grond 

die door de band wordt meegevoerd.  
a. De standaard hoogte is ongeveer 25mm boven de transportband.  

2. Stel de geleiders van de verzamelaar zo af dat de potten in het midden van de transportband lopen.  
a. De pot moet ±3mm de ruimte hebben om tussen de twee geleiders te kunnen lopen.  

3. Schuif de aanslagen onderaan de verzamelaar tegen de vierkante blokjes en borg de breedte verstelling.  
4. Bevestig de vork aan de schuifstukken en zet deze in hoogte vast net boven de verzamelaar.  
5. Verschuif de verzamelaar in de lengte richting zodat de vork de rij potten netjes oppakt.  
6. Draai de bouten niet te vast aan. 

5.8 Container fotocel en eerste rij schakelaar afstellen 

Stel voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de container fotocel en eerste rij schakelaar af.  
 

Procedure: 
1. De schakelaar moet precies in de groef van de container worden afgesteld en moet alleen schakelen op de 

voor- en achterkant van de container.  
a. Zodra de schakelaar in de sleuf van de container loopt moet deze een tussen afstand hebben van 

minimaal 2mm tussen de schakelaar en de wand van de container.  
2. De fotocel moet precies onder de schakel arm worden afgesteld.  

a. Het geheel zit boven het hart van het containertransportwiel. Als de container in de 
containertransportmotoren loopt, dan stopt de container op het moment nadat de eerste rij 
schakelaar is afgevallen, met daarbij opgeteld de afstand die staat in instelling 29 “BEGIN PUNT BAK” 
(hoe groter de pot hoe hoger het getal).  

b. Dit moment is tevens de positie waar de eerste rij potten moet komen te staan. De bijbehorende 
fotocel kijkt of er een bak aanwezig is. 

 

In het geval er geen sleuf in het zijprofiel van de container aanwezig is blijven alle functies hetzelfde, maar de tafels 
kunnen niet tegen elkaar aangevoerd worden. Een tussenruimte van ±10 cm is vereist of het is vereist dat beide 
schakelaars vrijkomen. 

5.9 Laatste rij schakelaar afstellen 

Stel voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de laatste rij schakelaar af.  
 
 

Procedure: 
1. De schakelaar moet precies in de groef van de tafel afgesteld worden.  

a. Deze schakelaar moet alleen schakelen op de voor- en achterkant van de tafel.  
b. Als deze schakelaar heeft geschakeld, zet de robot nog één rij in de tafel.  
c. De schakelaar zorgt er tevens voor dat de tafel een moment achteruit loopt tijdens het neerzetten 

van de laatste rij.  
d. De schakelaar bepaalt ook hoe bij de volgende tafel de eerste rij wordt neergezet in samenwerking 

met de verstek keuze. 
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5.10 Pottenteller fotocel afstellen 

Stel voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de laatste rij schakelaar af.  
 
 

Procedure: 
1. Stel de fotocel en reflector af. 

a. De fotocel en reflector moeten net achter de blokkeer cilinder geschoven worden, zodat de 
blokkeercilinder vlak achter de laatste pot uitgeschoven kan worden. 

2. Stel de afblazers af. 
a. De afblazers moeten het eventuele substraat voor de fotocel en reflector op de verzamelaar 

wegblazen. 
 

5.11 Software instellingen controleren 

Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de instellingen van de software.  
 
 

Procedure: 
1. Zet de hoofdschakelaar aan en wacht totdat de software is opgestart. 
2. Controleer de software instellingen (zie sectie “Software”).  
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6 Bediening 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 

 

Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 

Indien een machinedeel beschadigd is of niet meer op de voorgeschreven manier werkt, moet het werk 
onmiddellijk worden onderbroken. Hervatting mag pas als het machinedeel gerepareerd of vervangen is en 
gecontroleerd is. Raadpleeg uw leverancier, indien de machine niet naar behoren functioneert.  

6.1 Starten 

Start procedure: 
1. Sluit de perslucht aan, dit moet ± 5Bar zijn. (minimaal 4 bar) 
2. Schakel de hoofdschakelaar aan op de elektrokast. 
3. Wacht totdat de software volledig is opgestart. 
4. Druk op de Blauwe resetknop. 
5. Selecteer de functie van de machine (Opraper of Neerzetter) (zie sectie “Software”). 
6. Stel de gewenste software instellingen in (zie sectie “Software”).  
7. Controleer of het veilig is om de machine te starten. 
8. Druk op de groene drukknop op het bedieningspaneel om de machine te starten.  

a. Als de groene lamp in de startknop oplicht dan is de machine geactiveerd. 
b. De neerzetrobot zal nu in werking treden.  

9. De opraaprobot moet nu eerst met de potvork voor de potten komen te staan. Is 
dit niet het geval gebruik dan de verstek keuze knop (A). Staat de potvork voor de 
potten druk dan op de groene startknop (B). De opraaprobot zal nu in werking 
treden. 

6.2 Stoppen 

Stop procedure: 
1. Druk op de zwarte stopknop. 

a. De machine kan ook gestopt zijn door een extern signaal (bijvoorbeeld door vollopen van het intern 
transportsysteem). 

2. Schakel de hoofdschakelaar uit. 
 
Werkstop knop: Deze methode van stoppen is een eenvoudige manier om de machine stil te 
zetten tijdens een pauze of omgevallen pot of tray.  

6.3 Noodstop 

Noodstop procedure: 
1. Druk op de rode noodstop schakelaar op de machine om de noodstop te activeren. 
 

Herstarten na noodstop procedure: 
1. Zorg ervoor dat de oorzaak van de noodstop is opgelost. 
2. Trek de rode knop op de noodstop uit om te resetten.  
3. Druk op de blauwe resetknop. 
4. Druk op de groene drukknop op het bedieningspaneel om de machine te starten. 

A B 
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6.4 Software 

De Javo Conventionele Robot wordt bestuurd door middel van het 
bedieningsscherm die bestaat uit de volgende knoppen:  

A. Numeriek toetsenbord 
B. Navigatietoetsen 
C. Beeldscherm 
D. Functie toetsen (F1, F2, F3 en F4) 
E. Clear en Enter toets 

 
 
 

6.4.1 Opstart menu 
Dit scherm verschijnt als de spanning op de robot wordt gezet, d.m.v. van de 
hoofdschakelaar. Het werkmenu verschijnt na het drukken op een willekeurige 
toets. 

6.4.2 Werkmenu 
Dit scherm verschijnt na opstarten en het drukken op een willekeurige toets. 
Dit scherm geeft de volgende informatie: 
 

• Robot is geprogrammeerd als Opraap- of Neerzetrobot. 

• Het robotnummer. 

• Robot aan of uitgeschakeld. 

• Werkstop geactiveerd of niet. 

• Het actieve programmanummer. 

• In geval Neerzetrobot:  
o Het aantal rijen dat is neergezet.  
o Het aantal te tellen potten, tot de rij vol is. 

6.4.3 Hoofdmenu 
Dit scherm verschijnt na indrukken van knop F4 in het werkmenu. In dit scherm 
kan de robot AAN- of UIT worden gezet met knop F1.  
 
 

6.4.4 Instellen programma 
Dit scherm verschijnt na indrukken van knop F2 in het hoofdmenu als de robot UIT 
is.  
 
In dit menu kan de robot met knop F1 als Neerzetter of Opraper geselecteerd 
worden.  
Ook kan de draairichting van de aanvoer- afvoerband veranderd worden met de knop F2.  
Met de knop F4 word gaat u weer naar het hoofdmenu. 
 
Dit scherm verschijnt na indrukken van knop F2 in het hoofdmenu als de robot 
AAN is.  
In dit menu kunt u instellen programmeren die nodig zijn om de planten in of uit 
de container te halen. Bij een Neerzetter of Opraper worden er verschillende 
opties weergeven. In twee tabellen op de volgende bladzijden vindt u deze 
instellingen. 
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6.4.5 Programmeertabel Neerzet robot 
  

Nr Weergave scherm Keuze Omschrijving 

2 Hoge planten F1 
 
F2 

Ja: De vork blijft hoog totdat de arm weer in rustpositie staat. 
Nee: De vork gaat naar zijn rustpositie tijdens de armbeweging. 
Volgende pagina 

4 Vork in Verstek F1 
 
F2 
F3 

Ja: De vork gaat om en om in verstek met ingestelde aantal potten. 
Nee: Geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

10 Arm stopt in bak F1 
 
F2 
F3 

Ja: De arm stopt in de bak bij het neerzetten van de potten. 
Nee: De arm stopt niet in de bak bij het neerzetten van de potten. 
Volgende pagina 
Vorige pagina  

11 Bak terug bij 
laatste rij 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: Wanneer de laatste rij in de bak word gezet gaat de bak terug. 
Nee: Wanneer de laatste rij in de bak word gezet gaat de bak niet terug. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

12 Elke rij in verstek F1 
 
 
F2 
F3 

Ja: De vork zet iedere rij in verstek. Instelling 4 moet op JA staan en 13 of 14 op 
NEE.  
Nee: Geen 
Volgende menu 
Vorige menu 

13 Verstek rij 1 pot 
minder 

F1 
 
 
F2 
F3 

Ja: De vork zet iedere rij in verstek. Instelling 4 moet op JA staan en 13 of 14 op 
NEE. 
Nee: Geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

14 Gewone rij 1 pot 
minder 

F1 
 
 
F2 
F3 

Ja: De vork gaat om en om in verstek. De gewone rij met 1 pot minder.  
Instelling 4 moet op JA staan en 12 of 14 op NEE 
Nee: Geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

15 Verstek cilinder 
boven band uit 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: Verstek cilinder staat normaal uitgeschoven. 
Nee: Verstek cilinder staat normaal ingeschoven. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

16 Bij begin bak 
altijd in verstek 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: De eerste rij wordt in verstek gezet (alleen bij verstek). 
Nee: De eerste rij wordt niet noodzakelijk in verstek gezet. 
Volgende pagina 
Vorige pagina  

17 Optillen vork F1 
 
F2 
F3 

Ja: Instelling 19 configureren. 
Nee: Geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

18 Klemvork (Optie) F1 
 
 
F2 
F3 

Ja: Special vork nodig, met behulp van pneumatiek worden de potten geklemd. 
Nee: Originele vork 
Volgende pagina 
Vorige pagina 
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Nr Weergave scherm Keuze Omschrijving 

19 Aanschuiven met 
hefcilinder 

F1 
 
 
 
 
F2 
F3 

Ja: De vork zakt ongeveer 3 cm in de container. Nu wordt de container naar de 
potten getransporteerd en de arm laat hierna de potten zakken. In instelling 17 
moet u het aantal mm ingeven wat de container naar de pot moet verplaatsen. 
Nee: Geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

23 Blokkeercilinders 
terug 

0.100 
 
 
F2 
F3 

Wanneer de potten door de vork worden opgepakt, blijft de blokkeercilinder 
nog de ingestelde tijd uitgeschoven staan. 001 = 1 sec. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

24 Potten teller 
vertraging 

00.15 
 
 
F2 
F3 

De straal van de fotocel moet minimaal de ingestelde tijd onderbroken zijn om 
een geldige tel puls aan de PLC te geven.  De waarde hiervan is afhankelijk van 
de snelheid van de band en de maat van de pot. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

25 Band stop als de 
rij vol is 

003.5 
 
 
F2 
F3 

Wanneer de blokkeercilinder uitschuift dan blijft de band nog de ingestelde tijd 
doorlopen en daarna stopt deze. Wanneer de blokker cilinder terug gaat dan 
start de band weer automatisch. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

26 Wachttijd potten 
oppakken 

000.4 
 
F2 
F3 

Wachttijd vorkbeweging omlaag om de laatste pot op zijn plek te krijgen voordat 
de rij wordt opgepakt. 001 = 1 sec 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

27 Aantal potten per 
rij 

14 
 
F2 
F3 

De pottenteller telt de potten en nadat het ingestelde aantal potten is bereikt 
gaat de robot de rij in de bak zetten. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

28 Baktransport 
afstand 

120.0 
 
F2 
F3 

Afstand die de bak of band per rij transporteert. 
001 = 1 mm 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

29 Afstand begin bak 013.5 
 
F2 
F3 

BAK: Dit is doorloop afstand nadat de begin bak schakelaar is afgevallen zodat de 
potten in de bak kunnen worden gezet. 001 = 1 mm. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

30 Afstand bak terug  005.0 
 
F2 
F3 

Dit is de afstand dat de bak terug transporteert nadat de potten in de bak zijn 
gezet. 001 = 1 mm. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 
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6.4.6 Programmeertabel Opraap robot 
 

Nr Weergave scherm Keuze Omschrijving 

1 Arm stopt boven 
band 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: De arm stopt bij het neerzetten van de potten op de band. 
Nee: De arm stopt niet bij het neerzetten van de potten op de band. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

2 Hoge planten F1 
 
F2 
F3 

Ja: De vork blijft hoog totdat de arm weer in rustpositie staat. 
Nee: De vork gaat naar zijn rustpositie tijdens de armbeweging. 
Volgende menu 
Vorige menu 

3 Neerzetten met 
band stop  

F1 
 
F2 
F3 

Ja: Als de potten op de band worden neergezet stopt deze even. 
Nee: De vork gaat naar zijn rustpositie tijdens de armbeweging . 
Volgende menu 
Vorige menu 

4 Vork in Verstek F1 
 
F2 
F3 

Ja: De potten worden in verstek opgeraapt.  
Nee: Als de potten op de band worden neergezet stopt deze niet. 
Volgende menu 
Vorige menu 

5 Druk op start met 
nieuwe bak 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: Als er een bak wordt ingevoerd moet de robot weer worden gestart. 
Nee: Bij een nieuwe bak start de opraper automatisch met rapen. 
Volgende menu 
Vorige menu 

6 Stop band als de 
opraper stopt 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: Wanneer u de opraper stopt, stopt ook de transportband. 
Nee: De transportband wordt alleen door de neerzetten gestopt.  
Volgende menu 
Vorige menu 

8 Uitgang stopcil als 
sorteerband 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: Uitgang 01 stuurt relais van sorteerband. 
Nee: Uitgang 01 wordt niet gebruikt. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

9 Vrij F1 
F2 
F3 

Vrij 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

12 Elke rij in verstek F1 
 
F2 
F3 

Ja: Iedere rij gaat in verstek. 
Nee: geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

15 Verstek altijd 
boven de band 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: De verstek cilinder staat boven de band uitgeschoven. 
Nee: de verstek cilinder staat boven de band ingeschoven. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

16 Eerste rij in de 
verstek bij begin 
bak 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: De eerste rij wordt in verstek opgeraapt. 
Nee: De eerste rij wordt normaal opgeraapt 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

17 Optillen vork F1 
 
F2 
F3 

Ja: Voor het terug transporteren de potten optillen. 
Nee: Geen hefbeweging. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 
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Nr Weergave scherm Keuze Omschrijving 

18 Klemvork F1 
 
F2 
F3 

Ja : Vork klemt de potten. 
Nee: Geen klemvork 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

22 Heffen met 
armmotor 

F1 
 
 
F2 
F3 

Ja: Potten lopen in de vork tot dat de schakelaars bediend zijn. De arm gaat nu 
een klein stukje omhoog “Deze waarde instellen bij instelling 27”. 
Nee: Geen  
Volgende pagina 
Vorige pagina 

24 Pottentel 
vertraging 

00.15 
 
 
F2 
F3 

De straal van de fotocel moet minimaal de ignestelde tijd onderbroken zijn om 
een geldige telpuls aan de PLC te geven. De waarde hiervan is afhankelijk van de 
snelheid van de band en de maat van de pot. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

27 Hoogte heffen 005.0 
 
F2 
F3 

Ja: Waarde ingeven 001 = 1 mm 
Nee: geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

28 Baktransport 
afstand 

120.0 
 
F2 
F3 

Rijafstand die de bak transporteert voordat het programma naar de 
vorkschakelaars kijkt. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

29 Afstand begin bak 013.5 
 
F2 
F3 

Dit is de doorloop afstand nadat de beginbak schakelaar is afgevallen zodat de 
vork in de bak kan zakken. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

30 Afstand bak terug 005.0 
 
F2 
F3 

Dit is de afstand dat de bak terug transporteert nadat de potten in de bak de 
vorkschakelaars hebben in gedrukt. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

32 Wachttijd tot de 
band leeg is 

0050 
 
F2 
F3 

Wanneer de potten op de band worden neergezet dan moet deze de ingestelde 
afstand lopen voordat er een nieuwe rij opgezet kan worden. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

33 Doorlopen als de 
pot in de vork is 

001.0 
 
F2 
F3 

Dit is de afstand waarmee de bak nog wordt getransporteerd nadat de 
vorkschakelaar is ingedrukt. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

34 Vrij 000.2 
F2 
F3 

Vrij 

35 Bak alvast vooruit 
/ bij trays: 
tussenafstand 
extra – of minder 
instellen 

050.0 
 
F2 
F3 

Als de arm de potten op de band zet dan wordt de bak alvast de ingestelde 
afstand getransporteerd. 
Volgende pagina 
Vorige pagina 

36 Afrem tijd 
armmotor 

F1 
 
F2 
F3 

Ja: De container draait een maximaal ingestelde waarde naar voren. 
Nee: geen 
Volgende pagina 
Vorige pagina 
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6.4.7 Opslaan programma  
Als er een programma is ingesteld of er is een wijziging in een programma 

gemaakt, dan kan deze worden opgeslagen.  

Ga naar het scherm `Hoofdmenu` en druk op de knop F3 “Diverse”.  

Nadat er op F3 gedrukt is verschijnt het volgende scherm. 

 
 
 

 
Druk op knop F1 om op te slaan. U kunt het programmanummer hier kiezen. 
Zodra het juiste nummer is ingevoerd kan het programma opgeslagen worden 
door op F1 te drukken.  
 

6.4.8 Reset menu 
De robot kan op een aantal mogelijkheden gereset worden. Ga hiervoor naar 

het scherm “Hoofdmenu” en druk op F3 “Diverse”. Druk vervolgens op F2. Dit 

scherm wordt nu weergegeven.  

Druk op F1 om de teller te resetten.  
Om de gehele robot te resetten druk op F2.  
Om terug te keren naar het beginscherm druk op F4. 
 

Let op: 
1. Als de gehele robot gereset wordt zal deze naar zijn beginpositie toe gaan.  
2. Instellingen blijven staan behalve de getelde potten. 

6.4.9 Storing menu 
Ga naar het “Hoofdmenu” en druk op F3 “Diverse”, druk nogmaals op F3 

“Storingen” om dit scherm weer te geven.  
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6.4.10 Handbediening 
De Javo Conventioneel Robot is ook met de hand te bedienen. Hiervoor moet 

de robot op de stand UIT staan. Druk hiervoor op F1 in het “Hoofdmenu”. Druk 

vervolgens op F4. 

Er zijn 16 uitgangen met de hand te bedienen. De uitgangen kunnen 

aangestuurd worden door eerst de benodigde uitgang te kiezen en vervolgens 

op ENTER te drukken. Nu is een uitgang geselecteerd en door op de knop F1 te drukken wordt de uitgang AAN of UIT 

gestuurd. 

Uitgang Omschrijving 

0 Transportband 

1 Blokker cilinder 

2 Armmotor 

3 Vork omhoog 

4 Vork omlaag 

5 Verstekcilinder 

6 Baktransport 

7 Baktransport 

8 Klemcilinder 

9 Hefcilinder 

10 Relais machine links 
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7 Onderhoud 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 
 
 
Onderhoud van deze machine dient door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd met inachtneming 
van waarschuwingen op de machine en met inachtneming van de gebruikershandleiding. Deze machine 

verplaatst automatisch potten en/of containers en beschikt over geavanceerde technieken. Om de 
continuïteit te waarborgen adviseren wij bij calamiteiten onze deskundigheid in te roepen. Ook voor 
onderhoud adviseren wij u contact op te nemen met onze servicedienst. Controleer of u de instructies in de 
handleiding goed heeft opgevolgd, functioneert de machine vervolgens nog niet naar behoren raadpleeg dan 
de Javo storingsdienst. 

Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 
 
Haal voor deze werkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact. Voordat er aan de 
onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, moeten er een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen 
gedragen worden (zie sectie 2.3). 
 
Informeer bedieningspersoneel voor het begin van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 
Onderbreek indien mogelijk de voeding(net)spanning, voordat u de machine gaat onderzoeken of 
onderhouden door de hoofdschakelaar uit te zetten en te vergrendelen en de netstekker uit het 
wandcontactdoos te halen. 
Als werkzaamheden dienen te gebeuren met voeding(net)spanning op de machine, schakel dan een extra 
persoon in die de noodstop kan bedienen. 

7.1 Preventief onderhoud 

Voor de volgende onderhoudsinstructies is van normaal gebruik uitgegaan. Bij intensief gebruik of bij gebruik onder 
extreme omstandigheden dient het onderhoud met kortere tussenpozen te worden uitgevoerd. 
Item 1x per... Opmerkingen 

Machine Dag Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet 
vastklemmen en/of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat 
de werking nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen voor 
het gebruik repareren. 

Machine Dag Verwijder omgevallen potten en andere materialen, die de werking van 
de machine in de weg kunnen staan. Spuit de machine schoon met 
perslucht. 

Sensoren Dag Reinigen. Zorg ervoor dat er geen vuil op of voor ligt. Reinig sensoren 
voorzichtig zodat deze niet verplaatsen of verdraaien. 

Veiligheidscomponenten Week Test het veiligheidscircuit. Zie sectie “Test veiligheidscircuit”. 

Pictogrammen Week Leesbaarheid controleren en zo nodig vervangen. 

Kettingen Maand Controleer of de kettingspanning juist is. Smeer kettingen na iedere 960 
draaiuren. De kettingen bevinden zich op drie plaatsen in de machine. 

Lagers Maand Doorsmeren met weinig lagervet. 

Druk reduceer Maand Vochtvanger leeg maken. 

Elektrische installatie Jaar Controleren op beschadigingen. 

Elektrische motoren Jaar Stof vrij maken. 
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7.2 Storingslijst 

Probleem Mogelijke oorzaak Actie/oplossing 

Geen of weinig luchtdruk Stop cilinders werken niet. Controleer druk (minimaal 4 Bar). 

Noodstop Een van de noodstop knoppen is 
bediend of er zit een breuk in de 
kabel. 

Controleer of alle noodstop knoppen in 
de vrijgegeven stand staan en of de kabel 
beschadigd is. Indien schade aan de kabel 
of breuk geconstateerd neem contact op 
met Javo. 

Motoren thermisch niet ok Een van de frequentie regelaars 
heeft een storing. 

Controleer welke storing de frequentie 
regelaar aangeeft, zoek deze vervolgens 
op in de “Getting started guide” van de 
frequentie regelaar (deze word standaard 
meegeleverd bij de machine) en volg de 
aanwijzing op die beschreven staan bij de 
betreffende storing. Indien de storing niet 
verholpen kan worden neem dan contact 
op met Javo. 

Een van de motor beveiligingen is 
uitgeschakeld door overbelasting of 
kortsluiting. 

Werkstop geactiveerd Er staat een container aan het eind 
van de baan. 

Verwijder de container. 

De schakelaar is defect of er zit een 
breuk in de kabel of de schakelaar is 
bediend. 

Ontgrendel de schakelaar. Controleer of 
de mechanische werking van de 
schakelaar correct is en of de kabel 
beschadigd is. Indien schade aan de kabel 
of breuk geconstateerd neem contact op 
met Javo. 

Werkstop actief De werkstop knop is bediend of er zit 
een breuk in de kabel. 

Controleer of alle werkstop knoppen in 
de vrijgegeven stand staan en of de kabel 
beschadigd is. Indien schade aan de kabel 
of breuk geconstateerd neem contact op 
met Javo. 

Containertransportmotoren 
draaien niet 

Werkstop Controleer ingang 5 of 7 

Containertransportmotoren 
stoppen niet 

Containertransportschakelaar  of 
pulsgever defect 

Controleer ingang 9 

Arm- en vork -motoren werken niet Storing frequentieregelaar Controleer storing 

Robot start niet Werkstop actief Check ingang 13 

Controleer alle werkstoppen 

Controleer noodstop 

Controleer of containertransportsyteem 
is gestart 

Opraaprobot controleer of alle systemen 
zijn gestart 

Check ingang 14 

Blokkercilinder komt te traag uit Druk te laag van het perslucht Controleer reduceerventiel (6 bar) 

Verstek cilinder werkt te langzaam Te weinig lucht Controleer reduceerventiel (6 bar) 

Snelheidsregeling niet goed afgesteld Stel snelheidsregeling af 
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7.3 Tekeningen en schema’s 

De tekeningen die horen bij deze machine, zijn samengevoegd in een apart dossier. De elektrische schema’s, zijn 
meegeleverd in de elektrokast van de machine. 

7.4 Reserveonderdelen 

Aan de machine mogen uitsluitend originele Javo BV onderdelen en toebehoren gebruikt worden. 
 
Javo BV adviseert u om bepaalde onderdelen op voorraad te nemen in verband met slijtagegevoeligheid en/of 
eventueel te verwachten machinestilstand bij nabestellen van de betreffende onderdelen. 
 
De te bestellen onderdelen kunt u terugvinden op de stuklijst op de samenstellingstekeningen. Deze zijn te vinden 
op JavoNet. 
 
Bij het bestellen van (reserve)onderdelen bij Javo BV dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 
tekeningnummer, pos nummer, gewenste lengte (mits van toepassing) en het gewenst aantal stuks.  

7.5 JavoNet 

Wij raden u aan om uw machine te registreren op JavoNet. Op deze manier krijgt u online toegang 
tot alle technische tekeningen en documenten, behorende bij uw machine.  
Bezoek onze website (www.javo.eu) voor meer informatie en om een account aan te vragen. 

7.6 Javo Assist 

Javo adviseert haar klanten om dagelijks aandacht te besteden aan het onderhoud van machines, 
zowel tijdens als na het gebruik. Javo ondersteunt haar klanten hierbij en kan deze zorg zelfs volledig 
op zich nemen. Neem contact op met Javo om onderhoud en service goed in te richten met Javo 
Assist.  

7.7 Klantenservice en advies 

Onze technische afdeling beantwoordt uw overige vragen over reparatie en onderhoud van uw machine en over 
vervangingsonderdelen. Wij adviseren u graag bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van 
producten en toebehoren.  

8 Afdanken van machine of machineonderdelen 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 
 
 

Voer de volgende stappen uit bij het verwijderen van de machine: 
1. Machine buiten bedrijf stellen en elektrisch en pneumatisch stilleggen. 
2. Aftappen en verwijderen van alle verbruiksstoffen. 
3. Verschroot de machine volgens de lokaal geldende voorschriften. 
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9 EG-verklaring van overeenstemming 

EG-verklaring van overeenstemming voor machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II, onder A.) 
 

 
 
Javo BV 
Westeinde 4 
2211XP Noordwijkerhout 
Nederland 

 
Verklaart dat: 
 

Machine:   Conventionele Robot en horizontale robot 
Type:   Transportsysteem 
 

in overeenstemming is met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en voldoet aan de bepalingen van de EMC-richtlijn 
2004/108/EEG 
 
Voldoet aan de geharmoniseerde Europese Normen: 

Geharmoniseerde 
Europese Norm 

Omschrijving 
Geharmoniseerde 
Europese Norm 

Omschrijving 

NEN-EN-ISO 
12100:2010 

Veiligheid van machines -  
Basisbegrippen, algemene 
ontwerpbeginselen – Deel 1: 
Basisterminologie, methodologie 

NPR-ISO/TR 14121-
2:2010 

Veiligheid van machines - Risicobeoordeling – 
Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van 
methoden 

NEN-EN-IEC 60204-1 
Veiligheid van machines - Elektrische 
uitrusting van machines - Deel 1: 
Algemene eisen 

  

 
 
Nederland, Noordwijkerhout,        Cees Bouwmeester 
Januari 2016         Directeur 

 
 


