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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 Nobels BV geleverd.
Dealerstempel:

Nobels 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 Nobels 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 Nobels BV en hierdoor kan de 
bediener en/of zijn omgeving gevaar lopen. 
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1. Technische	specificaties	en	toleranties

Deze machine is alleen bedoeld voor om potten automatisch te vullen met substraat. Deze machine is alleen 
bedoeld voor de verwerking van potten, substraat 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 Nobels 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 Nobels 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

Geschakelde contactdoos 1 x 16A 5 polig

Vermogen 2,95 kW 

Gewicht Super Mega: ±1300 kg

Hoogte afloopband standaard 870 mm

Lengte x breedte x hoogte Super Mega: 4955 x 1500 x 1840 mm

Max. snelheid (poelie 118 Vsnaar B33) 3.120 p. p/u

Min. Snelheid (poelie 118 Vsnaar.B33) 1.440 p. p/u

Minimum potmaat 5,5 cm

Maximum potmaat 24 cm

Standaard steek pottenbaan 250mm

Aantal pothouders Super Mega: 24 steek 250

Inhoud grondbak 1.100 Liter

Boorbus (motor as maat 19 mm) Boor as 14 mm (t/m boor 15 cm)

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 Nobels 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 Nobels 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. Zet de rem op de zwenkwielen 
voordat de machine wordt ingeschakeld. 

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

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

originele vervangingsonderdelen.
14. 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. 

15. 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.

16. 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. 

17. Machine en/of onderdelen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
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2.2. Veiligheidsvoorzieningen	op	de	machine

Kappen en deuren schermen bewegende delen af. Plaats deze altijd terug en sluit de deuren voor de machine 
in werking te stellen. Ook tijdens het gebruik van de machine dienen de kappen en deuren gesloten te blijven.

De motoren van de machine zijn tegen overbelasting beveiligd d.m.v. thermische schakelaars. Deze schakelaars 
bevinden zich in de schakelkast. 

2.3. Verklaring	van	pictogrammen	en	symbolen

Pictogram Betekenis

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

Verwijder Voeding(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 Borstelschijf Rotofill

Snelheid grondtoevoer (gebogen) Snelheid grondtoevoer (recht) Trayband Rotofill

Pottenbaan snelheid (gebogen)  Pottenbaansnelheid (recht) Rotor Rotofill
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3. Beschrijving	van	de	machine

3.1. Machineoverzicht
A. Grondvoorraadbak 
B. Grondrad  
C. Boor
D. Pottenbaan
E. Pottentoevoer
F. Transportband (optioneel)

3.2. Overzichtstekening	met	hoofdmaten
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3.3. Opties
Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en klantwensen kan deze machine worden uitgerust met verschillende 
opties. Raadpleeg hiervoor uw verkoopadviseur. 

Opties Code Specificaties

4 meter 5x1.5 kabel incl. 16A stekker 900965

Continu contactdoos 900966 Niet Standaard

Poelie met snaar Diverse poelies met snaren voor 
verschillende snelheden mogelijk

Aantal pothouders Super 24 steek 200; 16 steek 300

Aantal pothouders Super-Mega 30 steek 200; 20 steek 300

Pottenbaan verlenging Zie aparte lijst met mogelijkheden

Steek pottenbaan ketting 200mm/24h max. 19cm. 
300mm/16h max. 29cm.

Booronderbreker BO1 *Zie notities.

Afloop dubbel achter elkaar AFLPDR Max maat: 200=12cm 
250/300=14cm

Afloop dubbel naast elkaar Max maat: 200=2x9cm /
250=2x12cm / 300=2x14cm

Dubbele boorinstallatie ST100-3 Steek van 60 tot 150mm

Grondbakverhoging SU1G 1390 Liter extra

Osmocote Doseerder ST90-13

Borstelunit na de boor BM 201

Borstelunit voor de boor BM 204

Aandrukrol met motor 201-500-01-02 Elektrische snelheidsregeling

Zware luchtwielen voor SU1L

Zware luchtwielen met triangel achter SU1ZL Breder dan grondbak (geen 
kantelaar mogelijk)

Massieve zwenkwielen met rem achter SU1ZM Geen triangel

Elektrische snelheidsregeling op elevator SU1E** Min. Snelheid min 25% max. snelheid 
plus 20%

Elektrische snelheidsregeling op 
pottenbaan SU1E** Min. Snelheid min 25% max. snelheid 

plus 20%
Hoogte afloopband 825mm of 780mm.

Boorstang verbreders 201-423 Noodzakelijk vanaf boormaat 16cm

Grote boorkap 204-5032 Noodzakelijk vanaf boormaat 16cm

Boorbus (motor as 19mm) Boor as 19mm (vanaf boor 16cm)

1000 toeren boormotor (motor as 24mm) 1,1 KW. Te gebruiken bij grote boren.

Boorbus (motor as 24mm) Boor as 14mm (T/m boor 15cm)

Boorbus (motor as 24mm) Boor as 19mm (vanaf boor 16cm)

**Bediening op de elektrakast.
Gebruik van 1000 toeren boor motor geadviseerd bij grote boren voor grote gewassen.
Luchtverbruik bij 3.000 slagen/uur, LPO, Cilinder 32-200, 1 set gestuurde afblazers: 250NL/minuut.

Vraag uw verkoper voor advies over opties.
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Pottenbaanverlengingen Super Mega (optie)
Aantal houders per ketting:
Steek
200 33 34 35 36 38 39 40 42 45
250 28 32 34 36 31
300 21 22 24 26 28 30 32
Pottenbaan 
verlenging in mm 150 305 410 510 610 815 915 1015 1220 1525 1830

3.4. Werking
De Javo Super Mega is uitsluitend bedoeld om potten automatisch te vullen met substraat. De gevulde potten 
worden vervolgens voorzien van een boorgat, waarin een plant geplaatst kan worden op de pottenbaan of 
afloopband. 

Het proces van de machine begint bij de grondbak, die wordt gevuld met substraat. Via de grondaanvoerband 
wordt de grond verplaatst naar het grondrad. 

Het grondrad neemt de grond over en schept deze in de potjes, die vanuit een potopzetter in de pothouders van 
de pottenbaan zijn geplaatst. De pottenbaanketting is in verschillende steekmaten uit te voeren, zodat deze 
toepasbaar is voor verschillende pot-maten. 

De pottenbaan beweegt de potjes naar de boor, die desgewenst gaten in de grond maakt. De boorgaten zijn 
instelbaar op diepte en diameter. Na het maken van een boorgat, worden de potten verder over de pottenbaan 
verplaatst, totdat deze door het afloopsysteem worden geplaatst op de transportband. De band voert de potten af.

De machine is uitgerust met 2 wielen en 2 vaste steunen.

3.5. Werkplekken	aan	de	machine
Bij deze machine kan gewerkt worden aan de pottenbaan.

3.6. Bedieningsorganen
De machine wordt bestuurd door middel van het bedieningspaneel, die bestaat uit de volgende knoppen: 

A. Stopknop
B. Startknop
C. Resetknop
D. Noodstop

Op de elektrokast van de machine bevinden zich mogelijk deze knoppen en 
aansluitingen:
A. Boor AAN/UIT
B. Pottenbaan AAN/UIT 
C. Schoepenrad AAN/UIT
D. Gestopt/error
E. Hoofdschakelaar 
F. Dispenser continu / niet continu
G. Timer AAN/UIT 
H. Grond toevoer AAN/UIT
I. Verbinding hoofdstroom IN 
J. Verbinding voor geschakelde stroom UIT (Max 6A)
K. Verbinding constante stroom UIT (Max 6A)
De pottenbaanketting en grondrad kunnen worden aangestuurd door 
frequentieregelaars, die de snelheid van motoren regelen. De potentiometers zijn 
bevestigd op een bedieningspaneel:
• frequentieregelaar pottenbaanketting
• frequentieregelaar grondrad
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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 de stroom, pneumatiek en hydrauliek afgekoppeld te zijn. 
Zorg ervoor dat de slangen en kabels netje zijn opgeborgen.

Bij verplaatsing binnen het bedrijf (waarbij de machine niet hoeft te worden gelicht) moet de staat van de machine 
worden gecontroleerd. Zorg ervoor dat de af te leggen weg vrij is, zodat de machine zonder obstakels naar de 
gewenste positie kan worden verplaatst. 

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 Nobels 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. Zet de rem op de zwenkwielen voordat de machine wordt ingeschakeld.

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 (perslucht, 
voeding, oppotmateriaal 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.

5.4. Boor	instellen

5.4.1. Boormaat	instellen

Stel voordat u gaat werken met de machine de boormaat in. 

De boormaat is afhankelijk van de plugmaat van het te planten materiaal.

De boor (B) is bevestigd in de boorhouder van de boormotor met 2 inbusbouten 
(A). Deze inbusbouten moeten worden bevestigd aan de platte kant van de 
boorhuls.
De boorplaat (C) voor de boor heeft een boorgat met een diameter ongeveer 
10mm groter dan de boor. Deze boorplaat moet worden bevestigt aan de 
onderzijde van de boorstangen (D) met 2 borgmoeren.

De diepte van het plantgat is afhankelijk van de stand van de boor die 
verstelbaar is. Verstel de diepte door plaatsing van de boor (B) in de boorhouder 
(A).

Aanbevolen ruimte van boorpunt onder de boorplaat is 1-2.cm.
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5.4.2. Draairichting	boor	controleren

Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de draairichting van de boor. 

Procedure: 
1. Sluit de spanningskabel aan.
2.  Start de boor. 

a.  Schakel de hoofdschakelaar in. 
b.  Druk op de resetknop noodstopcircuit. 
c.  Start de boor door de boor knop aan te zetten.

3.  Controleer de rotatierichting van de boor. 
a.  De gewenste rotatierichting is op dit plaatje aangegeven. 

4. Stop de boor door de boor knop uit te zetten. 
5. Schakel de hoofdschakelaar uit.
6.  Bij foutieve rotatierichting: 

a.  Neem de stekker uit het stopcontact. 
b.  Open de stekker en wissel 2 van de 3 fasen in de stekker om. Dit mag 
alleen uitgevoerd worden door voldoende gekwalificeerd personeel.

De draairichting van de boor dient na verplaatsing (naar een andere wandcontactdoos) altijd gecontroleerd 
te worden.

5.4.3. Centreren	van	de	boor

Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de 
centrering van de boor. 

Procedure:
1.  Controleer of de centrering van de boor juist is. Centreer de boor zodanig 

dat het gat op de gewenste positie van de pot komt. 
2.  Als de centrering onjuist is: 

 a.  Afstellen in hoekverdraaiing: 
 i.  Draai knevel (C) los en schuif de boormotor in de juiste richting. 
b.  Afstellen in dwarsrichting:  
 i.  Draai knevel (A) los en schuif de boormotor in de juiste richting. 
c.   Diepteafstelling 

 i.  Maak de knevelbout (B) los en schuif de boormotor omhoog 
 omlaag.

5.4.4. Dubbele	boorinstallatie	instellen	(optie)

Stel voordat u gaat werken met de machine de dubbele boorinstallatie in. 

Procedure:
1. Schakel de machine uit. 
2. Stel de boorinstallatie in zoals beschreven in “boorinstallatie instellen”.
3. Verwijder de afdekplaten (bij B)
4.  Stel de tweede boorkop op de gewenste maat in door bout (A) los te 

draaien. 
5. Verschuif booras (B) naar de gewenste maat.
6. Draai bout (A) vast.
7.  Monteer 1 van beide afdekplaten (bij B). Let op dat de draaiende as niet 

tegen de plaat komt

 Controleer of de pottenbaan gestart kan worden; de pottenbaan moet 
hiervoor vrij van obstakels kunnen ronddraaien. Let op dat de boorinstalatie 
niet te diep is afgesteld
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5.5. Grondtoevoer	instellen

5.5.1. Draairichting	grondrad	controleren

Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de draairichting van het grondrad. 

Procedure: 
1. Sluit de spanningskabel aan.
2.  Start het grondrad. 

a.  Schakel de hoofdschakelaar in. 
b.  Druk op de resetknop noodstopcircuit. 
c.  Start het grondrad door de grondrad knop aan te zetten.

3.  Controleer de rotatierichting van het grondrad. 
a.  De gewenste rotatierichting is op dit plaatje aangegeven. 

4. Stop het grondrad door de grondrad knop uit te zetten. 
5. Schakel de hoofdschakelaar uit.
6.  Bij foutieve rotatierichting:  

a.  Neem de stekker uit het stopcontact. 
b.  Open de stekker en wissel 2 van de 3 fasen in de stekker om. Dit mag 
alleen uitgevoerd worden door voldoende gekwalificeerd personeel.

De draairichting van het grondrad dient na verplaatsing (naar een andere wandcontactdoos) altijd 
gecontroleerd te worden.

5.5.2. Spanning	grondrad	riemen	controleren

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

Procedure:
1.  Controleer de grondrad riemen op spanning. Er moet ongeveer 2 mm 

speling tussen de rollen en het grondrad zijn.
2.  Verstel indien nodig de riemspanning. De spanning kan geregeld worden 

met de twee spanmoeren, aan weerszijden van het grondradhuis onder 
de pottenbaan. 
a.  Draai moer (A) los en span de moeren (B) aan beide zijden evenveel. 
b.  Draai moer (A) vast.

De spanning van de riemen mag niet te strak zijn.

5.5.3. Spanning	grondband	controleren

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

Procedure:
1.  Controleer de grondband op spanning. De juiste spanning wordt 

verkregen als de band in het midden ± 40mm doorbuigt.
2.  Verstel indien nodig de bandspanning.  

a.  Draai de vier bouten (B) los. 
b.  De spanning kan versteld worden door gelijktijdig aan moeren (A) te 
draaien aan beide zijden van de grondband. 
c.  Draai de vier bouten (B) vast.

5.6. 
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5.6.1. Snelheid	grond	aanvoerband	instellen

Stel voordat u gaat werken met de machine de snelheid van de grond aanvoerband in. 

Procedure:
1.  Controleer de snelheid van de grond aanvoerband. Stel de grond 

opvoerband zodanig af, dat de potten voldoende gevuld zijn vóór deze de 
afstrijker bereiken. 

Stel de snelheid van de grond aanvoerband zo langzaam mogelijk in. Voer 
niet meer grond toe dan nodig.  
 
Snelheid van de grond aanvoerband alleen verstellen wanneer de motoren 
draaien.  
 

2.  Als de snelheid aangepast moet worden:  
a.  Draai handwiel:  
 i.  Linksom = de snelheid van de grond aanvoerband wordt 
 vergroot. 
 ii. Rechtsom = de grond aanvoerband gaat langzamer draaien.

5.6.2. Trechter	instellen

Stel voordat u gaat werken met de machine de positie van de trechter in. 

De trechter regelt de positionering van grond in de pot. 
Procedure:
1. Beide trechterdelen kunnen apart van elkaar ingesteld worden. Draai 
hiervoor schroeven (A) los.
a. Positie instellen voor 2 potten achter elkaar: 
i. 1 trechter naar boven;
ii. 1 trechter naar beneden.
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5.7. Pottenbaan	instellen

5.7.1. Snelheid	pottenbaan	instellen

Stel voordat u gaat werken met de machine de snelheid van de pottenbaan in. 

Procedure:
1. Controleer de snelheid van de pottenbaan. Stel de pottenbaan zodanig 
af, dat de potten voldoende gevuld zijn vóór deze de afstrijker bereiken.

Snelheid van de pottenbaan alleen verstellen wanneer de motoren draaien.  

2.  Als de snelheid aangepast moet worden: 
a.  Draai knevel los.  
b.  Draai handwiel: 
 i.  Linksom = de pottenbaan gaat langzamer draaien. 
 ii. Rechtsom = de snelheid van de pottenbaan wordt vergroot. 
c.  Draai, na het instellen van de gewenste snelheid, knevel vast. 

5.7.2. Spanning	pottenbaan	ketting	controleren	

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

Procedure:
1.  Controleer de pottenban ketting op spanning. De juiste spanning wordt 

verkregen als de ketting in het midden ± 10mm kan bewegen.
2.  Verstel indien nodig de kettingspanning.  

a.  De spanning kan versteld worden met de twee bouten (A), aan de 
voorzijde van de pottenbaan. 
b.  Wanneer de pottenbaan is afgesteld, moet de dekplaat (B) in de juiste 
positie worden geschoven zodat deze goed aansluit op de ketting.

De spanning van de ketting mag niet te strak zijn. 

5.7.3. Uitwisselen	van	pothouders

Monteer voordat u gaat werken met de machine de juiste pothouders. De machine moet uitgeschakeld worden 
voordat u pothouders uitwisselt. 

Procedure:
1. Stop de machine.
2. Verwijder pothouders die bereikbaar zijn vanuit de operator positie.
3. Start de machine, laat de pottenbaan een stukje draaien en stop de machine.
4. Verwijder de overige pothouders.
5. Stel alle afstellingen in op de hoogste stand.

De boorunit + borstel + afstrijker dienen in de hoogste positie te staan. Controleer of de pottenbaan gestart 
kan worden; de pottenbaan moet hiervoor vrij van obstakels kunnen ronddraaien. 

6. Stel de afloop in op de kleinste maat.
7. Plaats nieuwe pothouders met uitgeschakelde machine.
8. Start de machine, laat de pottenbaan een stukje draaien en stop de machine.
9. Plaats de overige pothouders met uitgeschakelde machine.
10. Stel de instellingen af voor de nieuwe pothouders.

Er zijn verschillende pothouders leverbaar. 
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5.7.4. Hoogte	afstrijker	instellen

Stel voordat u gaat werken met de machine de hoogte van de afstrijker in. 

De afstrijker regelt de hoeveelheid grond op de pot. 

Procedure:
1. Draai knevel (A) los. 
2.  Stel afstrijker (B) in door deze omhoog of omlaag te bewegen. 

a.  Wanneer de afstrijker hoog afgesteld is zal de potgrond vaster in de 
pot zitten 
b.  Wanneer de afstrijker aag afgesteld is zal de potgrond osser in de pot 
zitten

De boorunit + borstel + afstrijker dienen in de hoogste positie te staan. Controleer of de pottenbaan gestart 
kan worden; de pottenbaan moet hiervoor vrij van obstakels kunnen ronddraaien.

5.8. Potopzetter	instellen

5.8.1. Potopzetter	pneumatisch	(POP)	instellen	(optie)

Stel voordat u gaat werken met de machine de potopzetter in. 

Procedure:
1. Schakel de machine in en stop deze als de boor in de onderste stand staat. 
2. Draai knevel (A) los en verstel de diameter met de slinger (B). 
3.  Als potaanklemming (E) tegen de pottenrij komt, draai dan nog 1 extra 

omwenteling om de rij goed te klemmen. 
4. Zet knevel (A) weer vast. 
5. Verstel de gehele potopzetter naar links of rechts indien nodig.
6. Schakel de machine in en stop deze als de boor in de hoogste stand staat. 
7.  Laat nu de pottenrij zakken in de goot, tot potaanklemming (E) tussen de 

randen van de onderste 2 potten uitkomt. 
8.  Draai bout (F) los en verstel stift (G) tot de pottenrij op de juiste hoogte 

uitkomt. 
9. Draai bout (F) weer vast.
10.  Draai moer (I) los en schuif steun (H) tot 1 mm van de pot. De pottenrij 

moet daarbij goed aanliggen in de goot. 
11. Herhaal punt 8 t/m 10 totdat steun H in de juiste positie staat.
12.  Draai knevel (D) los en stelde hoogte af tot de onderzijde van de pottenrij 

± 20mm boven de pot in de houder blijft. 
13. Draai knevel (D) weer vast.
14. Draai knevel (C) los en centreer de potautomaat boven de pothouder.
15.  Pas de hoogte van de afstrijkborstel aan (voor de automaat) aan de 

pothouder.

Controleer of de pottenbaan gestart kan worden; de pottenbaan moet 
hiervoor vrij van obstakels kunnen ronddraaien. 

De potopzetter is alleen geschikt voor nieuwe potten. Bij ontstapelen van 
gebruikte potten is goede werking afhankelijk van hoe vast de potten in 
elkaar gedrukt zijn en vervuiling tussen de potten. 
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5.8.2. Potopzetter	mechanisch	(PO)	instellen	(optie)

Stel voordat u gaat werken met de machine de potopzetter in. 

Procedure:
1. Schakel de machine in en stop deze als de boor in de onderste stand staat. 
2. Draai knevel (A) los en verstel de diameter met de slinger (B). 
3.  Als potaanklemming (E) tegen de pottenrij komt, draai dan nog 1 extra 

omwenteling om de rij goed te klemmen. 
4. Zet knevel (A) weer vast. 
5. Verstel de gehele potopzetter naar links of rechts indien nodig.
6. Schakel de machine in en stop deze als de boor in de hoogste stand staat. 
7.  Laat nu de pottenrij zakken in de goot, tot potaanklemming (E) tussen de 

randen van de onderste 2 potten uitkomt. 
8.  Draai bout (F) los en verstel stift (G) tot de pottenrij op de juiste hoogte 

uitkomt. 
9. Draai bout (F) weer vast.
10.  Draai moer (I) los en schuif steun (H) tot 1 mm van de pot. De pottenrij 

moet daarbij goed aanliggen in de goot. 
11. Herhaal punt 8 t/m 10 totdat steun H in de juiste positie staat.
12.  Draai knevel (D) los en stelde hoogte af tot de onderzijde van de pottenrij 

± 20mm boven de pot in de houder blijft. 
13. Draai knevel (D) weer vast.
14. Draai knevel (C) los en centreer de potautomaat boven de pothouder.
15.  Pas de hoogte van de afstrijkborstel aan (voor de automaat) aan de 

pothouder.

 Controleer of de pottenbaan gestart kan worden; de pottenbaan moet 
hiervoor vrij van obstakels kunnen ronddraaien. 

De potopzetter is alleen geschikt voor nieuwe potten. Bij ontstapelen van 
gebruikte potten is goede werking afhankelijk van hoe vast de potten in 
elkaar gedrukt zijn en vervuiling tussen de potten. 

5.8.3. Potopzetter	pneumatisch	(LPO)	instellen	(optie)

Stel voordat u gaat werken met de machine de potopzetter in. 

Procedure:
1. Schakel de machine in en stop deze als de boor in de onderste stand staat. 
2.  Verstel de diameter van potaanklemming (G) met de slinger (A). Beweeg 

slinger (A) en als potaanklemming (G) tegen de pottenrij komt, draai dan 
nog 1 extra omwenteling om de rij goed te klemmen.

3. Verstel de diameter van de pothouder (H) met slinger (B). 
4.  Verstel de langsmaat van de potopzetter door 2 sterknoppen (C) (links en 

rechts) los te draaien en te verschuiven.
5. Draai sterknoppen (C) weer vast. 
6.  Verstel de hoogte van pothouder (H) met de sterknop die aan schroef (F) 

bevestigd is tot de pottenrij op de juiste hoogte uitkomt. 
7.  Draai knevel (E) los en stel de hoogte af, met slinger (D) tot de onderzijde 

van de pottenrij ± 20mm boven de pot in de houder blijft. 
8. Draai knevel (E) weer vast.  
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Als de potopzetter niet goed ingesteld kan worden, kunt u met deze 
geavanceerde instellingen de potopzetter opnieuw instellen (dit wordt bij 
voorkeur uitgevoerd door een Javo monteur): 
9.  Controleer of de pothouder haaks op het frame staat. Als de pothouder 

niet haaks op het frame staat: 
a.  Draai cilindermoer (L) los. 
b.  Verdraai de cilinder-as totdat de pothouder haaks staat. 
c.  Draai cilinderbout (L) vast.

10.  Meet de afstand tussen potaanklemming (G) en pothouder (H). De 
afstand moet links en rechts gelijk zijn. Als de afstand niet gelijk is: 
a.  Draai M10 bout (J) los. 
b.  Verdraai conische as (K) totdat de pothouder haaks staat. 
c.  Draai M10 bout (J) vast. 
d.  Controleer of de rechter bek en linker bek op recht boven de onderbek 
staat. Verstel eventueel een gaffel van de cilinders van de bovenbekken 
om de afstand gelijk te maken,

11.  Bekijk of de potaanklemming goed gesloten is als de cilinder wordt 
aangestuurd. Als de potaanklemming niet goed gesloten wordt: 
a.  Verwijder de luchtdruk van de cilinder door luchtslang van de machine 
te verwijderen. 
b.  Sluit handmatig de potaanklemming. 
c.  Draai moer (M) los. 
d.  Draai de cilinder-as uit totdat de cilinder ongeveer 1 mm uitgetrokken is. 
e.  Draai moer (M) vast. 
f.  Sluit de luchtslang weer aan.

Bij een potopzetter waar twee potrijen achter elkaar opgezet worden moeten 
ook de volgende zaken gecontroleerd worden:
12.  Meet de afstand tussen de pothouder aan de voor en achterkant. Deze 

afstand moet voor en achter gelijk zijn. Als de aftand niet gelijk is: 
a.  Buig de pothouder horizontaal zodat de aftand voor en achter gelijk wordt.

13.  Meet de afstand tussen potaanklemming (G) en pothouder (H). De 
afstand moet voor en achter gelijk zijn. Als de afstand niet gelijk is: 
a.  Draai bout (N) en (O) los. 
b.  Stel de potaanklemming (G) in met stelbouten (P) en (Q).  
c.  Draai bout (N) en (O) vast.

Voor vierkante potten is een speciale vierkante potaanklemming beschikbaar. 

De potopzetter is alleen geschikt voor nieuwe potten. Bij ontstapelen van 
gebruikte potten is goede werking afhankelijk van hoe vast de potten in 
elkaar gedrukt zijn en vervuiling tussen de potten. De luchtdruk op de cilinder 
kan hiervoor eventueel iets hoger gezet worden maar nooit hoger dan 6 bar.

5.8.4. Potten	voorraadband	instellen	(optie)

Stel voordat u gaat werken met de machine de voorraadband in. 

Procedure:
1. Schakel de potautomaat uit. 
2. Leg de voorraadband in beugel (A) op de potopzetter en draai deze vast.
3. Stel voet (B) op hoogte in zodat de band horizontaal staat.
4.  Stel de potgeleide rail af zodat de potten midden in de potgoot lopen. 

Verstel de rail met de twee vleugelmoeren.
5. Stel beugel (A) af. Tussen de rij potten en de koprol mag 1 cm zitten.
6.  Stel de hoogte van de sensor af op 3 cm onder bovenzijde band. Vallen de 

potten niet goed in de rijs stel dan de sensor hoger of lager af.
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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. Schakel de hoofdschakelaar (E) aan op de elektrokast.
2.  Schakel de boor, pottenbaan en grondrad AAN met de schakelaars 

(F+G+H) op de elektrakast.
3. Druk op de Blauwe resetknop (C).

4. Druk op de groene drukknop (B) op het bedieningspaneel om de machine 
te starten.

6.2. Stoppen
Stop procedure:
1. Druk op de rode stopknop (A)op het bedieningspaneel.

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. Sluit alle deuren en afdekplaten.
3. Trek de rode knop op de noodstop uit om te resetten.
4. Druk op de blauwe resetknop.
5.  Druk op de groene drukknop op het bedieningspaneel om de machine te 

starten.
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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.

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. Benodigde	gereedschappen	en	apparaten
Een set met sleutels wordt standaard meegeleverd met de machine, bestaande uit:
A. Inbussleutel 4mm
B. Deursleutel
C. Steeksleutel 24-27mm
D. Steeksleutel 17-19mm
E. Steeksleutel 10-13mm

7.2. 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.

Kettingen / banden Dag Spanning controleren. Zie sectie “Montage, installatie en ingebruikstelling”.

Materialen in de machine Dag Verwijder voor opstarten van de machine potten of ander materiaal dat 
in de machine is gevallen.

Grondbak Dag Maak de machine dagelijks schoon wanneer klei of agressieve/plakkerige 
grond soorten worden gebruik. Zie sectie ”Grondbak leegmaken”.

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

Pictogrammen Week Leesbaarheid controleren en zo nodig vervangen.

Boorunit Week Smeren. zie sectie “Boorunit smeren”.

Schoepenrad Maand Reinigen. Zie sectie “schoepenrad reinigen”.

Booras Maand Schoonmaken met wasbenzine.

Boorstangen/afstelspindelboor Maand Oliën.

Pottenbaan ketting Maand Inspuiten met olie (WD40).

Pottenbaan aandrijving 40 uur Smeren. Zie sectie “Pottenbaan aandrijving smeren”.
Elektrische installatie Jaar Controleren op beschadigingen.
Elektrische motoren Jaar Stof vrij maken.
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7.3. Schoepenrad	reinigen
Procedure:
1. Schakel de machine uit en verwijder stekker uit stopcontact. 
2. Open beschermkap A met de daarvoor bestemde sleutel. 
3. Maak de schoepen schoon met perslucht of een droge borstel. 
4. Monteer de beschermkap terug op de machine.

7.4. Grondbak	leegmaken

Gebruik geen scherp gereedschap, om beschadiging van de band te voorkomen. Niet met water 
schoonmaken.

Procedure:
1. Schakel de machine uit en neem klep (A) af. 
2. Schakel grondrad in tot de bak leeg is.
3. Schakel de machine uit en verwijder stekker uit stopcontact.
4. Verwijder grondresten uit het grondradhuis.

7.5. Test	veiligheidscircuit
Procedure:
1. Start de machine.
2. Druk op de noodstopknop. De machine wordt nu uitgeschakeld. 
3. Trek de noodstopknop uit. De machine blijft uitgeschakeld.
4. Druk op de resetknop noodstopcircuit. De machine blijft uitgeschakeld.
5. Start de machine.

De machine mag niet meer gebruikt worden als bij het doorlopen van de bovenstaande werkwijze de machine 
anders reageert dan hierboven beschreven. Waarschuw direct Nobels BV. 

7.6. Boorunit	smeren
Procedure:
1. Boorarm van de boorunit Smeren met dun vet na iedere 40 werkuren.
2. De 2 verchroomde assen van de boorunit schoonmaken met een lichte vloeistof na iedere 320 werkuren.
3. Boorstangen inspuiten met lichte olie na iedere 320 werkuren.
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7.7. Storingslijst
Probleem Mogelijke	oorzaak Actie/oplossing

Storing in de elektromotor

De netspanning wijkt meer dan 10% af 
van de nominale motorspanning Zorg voor de juiste netspanning

Te hoge koelluchttemperatuur Zorg voor koele lucht

Slechte kabelverbinding Controleer en repareer indien nodig de 
kabelverbinding

Schakel automaat valt uit Controleer oorzaak en schakel automaat 
weer in

Breuk boorkabel Vervang boorkabel
Te weinig koellucht door een verstopt 
koelluchtdoorgang

Zorg voor een goede aan/ en afvoer van 
de koellucht

De motor bromt en neemt 
te veel stroom af Defecte wikkeling Repareer of vervang de motor

Thermische schakelaars 
vallen herhaaldelijk uit

Motor storing Waarschuw een monteur
Mechanische blokkade van 
pottenbaan, schoepenrad of boor Verwijder blokkades

De motor is verkeerd aangesloten Sluit de motor goed aan

De grondband beweegt 
niet

De motor of aandrijf mechanische 
functioneert niet Controleer motor en aandrijf mechanisme

Voorspanning van de grondband is te 
laag (band slipt) Spanning grondband afstellen

De Pottenbaan beweegt 
niet

V-snaar slipt

Snelheid iets terug nemen.

V-snaar wisselen

Snaarschijven (poelies) uitlijnen

Snaarschijven schoonmaken

Pottenbaan pal slaat over Zorg dat de pal vrij kan bewegen en 
obstructies verwijderen. Zie sectie 7.8.

De Boormotor stopt bij 
boren Elektrisch probleem met motor of kabel Waarschuw een monteur

Boorgat is te ondiep

Afstelling niet goed Goed afstellen. 
Spanning van de Boorstang veren is 
onvoldoende Veren vervangen

Boorkolom glijdt niet goed Smeren met dun vet. 
De tweede boorkop draait 
niet

De tandriem is gebroken (alleen bij 
dubbele boorinstallatie) Vervang de tandriem

De positie van de gaten is 
niet juist (alleen bij dubbele boorinstallatie) Controleer de breedte instelling en pas 

deze indien nodig aan. Eventueel opmeten

Bij 1 van de potten in de 
houder staat het gat meer 
naar de rand dan bij de 
andere pot

(alleen bij dubbele boorinstallatie)
Verdraai de boorinstallatie door de 
drie M8 bouten rondom de motor los te 
draaien. 

Het schoepenrad draait 
niet.

Obstakels in het grondrad Verwijder obstakels

Grond loopt vast in het grondrad Neem voorplaat weg en verwijder 
overtollige grond van het grondrad.

Machine start niet

Deur met veiligheidsschakelaar is open 
(b.v. boordeur)

Sluit deur en reset het veiligheidscircuit 
door op de resetknop te drukken

Noodstopknop is niet uitgetrokken
Trek noodstopknop uit en reset het 
veiligheidscircuit door op de resetknop te 
drukken

Noodstopknop niet gereset Reset het veiligheidscircuit door op de 
resetknop te drukken
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Probleem Mogelijke	oorzaak Actie/oplossing

Machine start niet

Schakelautomaat uitgevallen in 
schakelkast.

Bekijk waarom schakelautomaat is 
uitgevallen. Haal obstakels weg bij 
aanvoerbanden. Schakel de automaat 
in na oplossen van het probleem en reset 
daarna het noodstop circuit.

Kabellengte te groot waardoor 
spanningsverlies optreedt Verklein kabellengte

Spanningswisselingen door andere 
apparaten op dezelfde groep die 
stroom vragen

Zorg voor de juiste netspanning. Schakel 
andere apparaten uit

Een tweede machine in lijn is niet gereed 
waardoor de afvoer niet wordt vrijgegeven. Afvoer vrijmaken in tweede machine in lijn.

Grondtoevoer is niet groot 
genoeg.

Grondschuif te laag afgesteld waardoor 
te weinig grond in de machine komt. Grondschuif hoger stellen.

Grondschuif te laag afgesteld 
waardoor een tunnel van grond 
ontstaat boven de grondtoevoer band.

Grondschuif hoger stellen.

Band slipt. Controleer bandspanning.

Pot opzetter werkt niet 
goed

Kabel gebroken (alleen bij PO) Vervang kabel
Instelling niet goed. Gebruikte potten 
zitten te vast Goed instellen (zie potopzetter instellen)

Ventiel vervuild (alleen bij POP en LPO) Vervang ventiel

Potten worden niet goed 
afgedrukt

Kabel heeft teveel speling (alleen bij PO) Buitenkabel afstellen

Luchtdruk te laag (alleen bij POP) Druk instellen op minimaal 5 Bar

Kabel schokt of breekt Kabel loopt te zwaar Kabel bijtijds met olie smeren

Tijdens het afduwen klemt 
de afduwer tussen de 
onder bekken

Het ventiel van de afduwer is door 
vervuiling te langzaam (alleen bij LPO) Vervang het ventiel

De ontluchters zijn verstopt of te dicht 
afgesteld (alleen bij LPO)

Vervang de ontluchting dempers of 
schroef de stelschroef open

De afduwer maakt nadat 
hij weer in is een extra 
beweging

De beweging is altijd aanwezig maar 
door de snelheid slecht te zien. Het 
ventiel is vervuild en daardoor te 
langzaam (alleen bij LPO)

Vervang het ventiel

LPO maakt veel geluid Werkdruk te hoog (alleen bij LPO) Verlaag de druk tot 2 tot 3 bar. In de 
meeste gevallen is dit voldoende

7.8. Pottenbaan	Pal
Controleer of de pal A vrij kan bewegen en verwijder zonodig obstakels.

Als de pottenbaanpal overslaat kan de vrije slag van de pal te klein zijn. Deze vrije slag wordt kleiner bij slijtage 
van de ketting (omdat de ketting dan langer wordt). 
Om de vrije slag te vergroten kunt u de stang die zorgt voor beweging van de pal 1 gaatje hoger bevestigen (zie 
foto). Hierdoor wordt de slag iets vergroot.

Neem hiervoor contact op met Nobels BV.
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7.9. 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.

7.10. Reserveonderdelen
Aan de machine mogen uitsluitend originele Nobels BV onderdelen en toebehoren gebruikt worden.

Nobels 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 Nobels BV dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 
tekeningnummer, pos nummer, gewenste lengte (mits van toepassing) en het gewenst aantal stuks. 

7.11. 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.

7.12. 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.)

 

 Nobels BV
 Bulb Trade Park 1
 2211SW Noordwijkerhout
 Nederland

Verklaart dat:

	 Machine:		 Super	Mega
	 Type:	 	 Potmachine
in overeenstemming is met de Machinerichtlijn	2006/42/EG en voldoet aan de bepalingen van de EMC-richtlijn	
2014/30/EG

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-ISO 13857

Veiligheid van machines - 
Veiligheidsafstanden ter voorkoming 
van het bereiken van gevaarlijke zones 
door bovenste en onderste ledematen

NEN-EN 13850
Veiligheid van 
machines - Noodstop - 
Ontwerpbeginselen

NEN-EN-ISO 
13849-1

Veiligheid van machines - Onderdelen 
van besturingssystemen met een 
veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene 
ontwerpbeginselen

NEN-EN-IEC 
60204-1

Veiligheid van machines - 
Elektrische uitrusting van 
machines - Deel 1: Algemene 
eisen

Nederland, Noordwijkerhout,      Koos de Vink
Januari 2018        Managing Director
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