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Attentie
(Uittreksel van de handleiding)

Neem altijd de geldende regels en voorschriften voor stralen in acht, evenals de regels en voorschriften 
voor het voorkomen van ongevallen die voor de specifiek inzet van kracht zijn. Besteedt u vooral ook 
aandacht aan de volgende punten:

   •   Let op alle aanwijzingen, in het bijzonder de basisveiligheidsinstructies in dit handboek!

   •   Alleen juist opgeleid personeel dat regelmatig nascholing ontvangt mag de machine in gebruik ne 
       men en bedienen!

   •   Richt de straallans nooit op personen en/of dieren!

   •   Bevestig het koord met de schakelmagneet van de afstandsbediening altijd aan de pols! 
       (N.B. Dit geldt alleen voor machines met elektrische bediening.)

   •   Draag altijd een helm en gehoor- en ademhalingsbescherming!

   •   Draag altijd beschermende kleding!

   •   Verzeker u voor ingebruikstelling dat de machine en alle accessoires in technisch goede staat zijn.

   •   De machine mag alleen worden geopend voor instellingen, inspecties of onderhoudswerkzaamheden.

   •   Voer regelmatig onderhoud uit aan de machine.

   •   Gebruik de  compressor altijd zonder de oliesmeringsoptie.

torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH, D-46325 Borken, Tel.: +49 (0) 28 61 / 94 29 -0, www.torbo.de

Deze handleiding moet altijd bij de machine worden bewaard!

Als uw machine een Atex-versie of een torbomix is, of als hij op een aanhanger is gemonteerd: 
• Neem dan daarnaast de bijlage bij de machine in acht.
• De bijlage heeft voorrang boven de handleiding!

Machinegegevens
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torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH
Einsteinstraße 11, D-46325 Borken
Tel.: +49 (0) 28 61 / 9 42 9-0

Maschinen-Typ / Type de la machine
Typ of machine / Macchina tipo
Herstelldatum / Date de production
Date of production / Data di produzione
Maschinen-Nr. / No. de la machine
Machine-No. / Macchina n.
Kessel-Nr. / No. du réservoir
Tank-No. / Serbatoio n.
Zul. Betriebsüberdruck / Surpression admissible
Max. overpressure / Sovrappressione ammissibile
Zul. Betriebstemp. / Surtempérature admissible
Permissible operationg Temp. / Temperatura ammissibile
Nennspannung, -leistung / Tension et puissance nominales
Rated voltage, -output / Tensione, -potenza nominale
Zul. Gesamtgewicht / Poids total admissible
Permissible total weight / Peso totale ammissibile

bar (PSI)

°C (°F)

V DC / W

kg (lbs.)

torbo XX

JJJJ

BB AA BBB

CCC D

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

XX: gegevens voor het type machine

JJJJ: productiejaar (datum geeft geen informatie over de datum van de toelating!)

AA: verdere gegevens over het type machine;  BB BBB: Productienummer van de machine;

CCC D: Productienummer van de ketel.

Gegevens over de maximale  keteldruk; de aangesloten luchtdruk moet 2 bar (70 PSI) onder de 
maximale  druk van de ketel zijn.

Gegevens van de maximale omgevingstemperatuur voor de machine.

Gegevens vermogensaansluitingen in volt en watt (alleen voor machines met elektrische besturing)

Toegestane totale massa = gewicht van de machine plus het gewicht van de gevulde ketel.

Gegevens typeplaat

Leveringsomvang
Bij de levering is inbegrepen:
- de torbo XX (aanduiding zie onder „Machinegegevens“)
- een afstandsbediening voor de machine
- een gereedschapset
- de CE documentatie 
- de torbo handleiding (inclusief instructie- en reserveonderdelenlijst)

Om u bij vragen en bestelling van onderdelen sneller van dienst te kunnen zijn en onnodige kos-
ten te voorkomen, verzoeken we u ons altijd het type machine (regel 1) en het machinenummer 
(regel 3) te sturen

• De informatie heeft betrekking op een standaard uitvoering. Bij speciale uitvoeringen kan 
die dus afwijken. Informatie over een eventuele afwijkende uitvoering vindt U onder het punt 
„Machinegegevens“.

• Bij torbocar-units of machines met torbomix enzovoort, ontvangt u een bijlage bij deze 
handleiding. 

• Bij apparaten met een meegeleverde compressor krijgt u daarvoor extra documentatie.

• De veiligheidsaanwijzingen en -richtlijnen moeten worden beschouwd als onderdeel van 
deze handleiding.
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1. Basisinstructies
Aanwijzingen voor het gebruik van de handleiding
Een basisvoorwaarde voor een veilige en probleemloze werking van deze machine is kennis van de ele-
mentaire veiligheidsregels, voorschriften en instructies.
De handleiding bevat essentiële instructies voor een veilige bediening van de machine.
De handleiding en in het bijzonder de veiligheidsinstructies moeten door alle personen die de machine 
bedienen in acht worden genomen.
Bovendien moeten de voorschriften voor het voorkomen van ongevallen bij stralen, evenals de regels en 
voorschriften die ter plaatse geldig zijn voor het voorkomen van ongevallen worden opgevolgd.

Plichten van de exploitant en van het personeel
De exploitant is verplicht de machine alleen te laten bedienen door personen die:

•  bekend zijn met de basisvoorschriften voor arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie en die geïns-
trueerd en getraind zijn in de bediening van de machine,  

•  de inhoud van het hoofdstuk over veiligheid en de respectievelijke waarschuwingsnotities hebben ge-
lezen en begrepen, en dat middels hun handtekening hebben bevestigd,

•   met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd op het veiligheidsbewust werken.
Alle personen die met de machine werken verplichten zich ertoe voor aanvang van het werk tot

•   het zich bekend hebben gemaakt met de basisregels en -voorschriften voor veiligheid op het werk en 
het voorkomen van ongevallen, en in de bediening van de machine zijn geïnstrueerd,

•   het hebben gelezen en begrepen van het hoofdstuk over veiligheid en de waarschuwingen in deze 

Gevaren bij het omgaan met de machine
De torbo-straalmachine voor nat stralen is naar de stand der techniek en erkende veiligheid technische 
regels gebouwd. Desondanks kan bij het gebruik van de machine gevaar voor lijf en leden van de gebruiker 
of van derden ontstaan, en respectievelijk schade aan de machine of andere goederen. De machine mag 
alleen worden gebruikt: 

•   in een technisch veilige en foutloze bedrijfstoestand, 
•   voor gebruik voor het beoogde doel.

Storingen die de bedrijfsveiligheid kunnen aantasten moeten onmiddellijk worden verholpen.

Gebruik voor het beoogde doel
De torbo-straalmachine voor nat stralen is uitsluitend bedoeld voor oppervlaktebehandeling van natuur- en 
kunststeen, ferro- en non-ferrometalen, houtsoorten en soortgelijke materialen door stralen met straalmid-
delen en water, of alleen water.
Elk ander of overmatig gebruik wordt niet beschouwd als conform het beoogde doel. De firma torbo En-
gineering Keizers GmbH is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit dergelijk oneigenlijk gebruik.
Het gebruik van het beoogde doel houdt ook in:

•   de inachtneming van alle instructies in de handleiding,
•   de inachtneming van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden,
• de inachtneming van de technische gegevens (hoofdstuk VI en het typeplaatje) en de plaatselijk voor-

geschreven voorschriften (zoals geluidsbescherming, industriële veiligheid enz.).
 • toelaatbare max. persluchttemperatuur 45 ° C (113 ° F); max. watertemperatuur 30 ° C (86 ° F),
 • toelaatbare verwerkingstemperatuur van 5 tot 45 ° C (40 tot 113 ° F); toelaatbare opslagtempera 

       tuur -20 tot 60 ° C (-4 tot 140 ° F),
• de grenzen van het apparaat / de machine zijn de ruimtelijke afmetingen,
• de machine mag alleen in geleegde toestand worden verplaatst,
• alleen geschoold en regelmatig hergeschoold personeel mag aan of met de machine werken.

Houd er ook rekening mee dat materiaalverlies van de verschillende soorten oppervlakken en vervorming 
of breuk van objecten door nat stralen niet kan worden uitgesloten (met name in het geval van nat stralen 
met harde en scherp schurende straalmiddelen en een hoge straaldruk op dun plaatmateriaal en glasrui-
ten). 
Als straalmiddel zijn alle conventionele en in de handel verkrijgbare straalmiddelen geschikt die zwaarder 
zijn dan water, en die door toevoeging van water niet klonteren en geen gevaarlijke dampen of gassen 
vormen, en die goedgekeurd zijn voor nat stralen op het te behandelen oppervlak.

Niet toegestaan gebruik
De torbo straalmachine mag niet worden gebruikt zonder toestemming van de verantwoordelijke autoriteiten 
of hun vertegenwoordigers. Dit geldt met name binnen risico gebieden, zoals 
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Garantie en aansprakelijkheid
In principe zijn onze "Algemene voorwaarden voor verkoop en levering" van toepassing die uiterlijk bij de 
sluiting van het contract beschikbaar zullen zijn.
Garantie- en aansprakelijkheidsclaims in geval van lichamelijk letsel en schade aan eigendommen zijn 
uitgesloten als ze het gevolg zijn van een of meer van de hieronder genoemde redenen:

•   gebruik van de machine die niet in overeenstemming is met het beoogde doel;
•   onjuiste inbedrijfstelling, bediening, onderhoud en montage van de machine;
•   gebruik van de machine met defecte of niet goed gemonteerde en / of niet operationele veiligheidsuit-

rusting en beschermingsvoorzieningen;
•   het niet naleven van de adviezen en instructies van de handleiding met betrekking tot transport, opslag, 

montage, inbedrijfstelling, bediening, onderhoud en instelling van de machine;
•   willekeurige en/of onjuiste veranderingen in gebouwen in de machine;
•   Gebrekkig toezicht en inspectie op de machine en slijtende delen;
•   Ondeskundig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reparaties;
•   Calamiteiten en inwerking van vreemde stoffen of overmacht.

Auteursrechten
Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de firma torbo Engineering Keizers GmbH, D-46325 Bor-
ken. Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruik door torbo-operators en hun personeel.
Het bevat instructies en adviezen die - noch geheel noch gedeeltelijk - mogen worden gekopieerd, gepub-
liceerd of anderszins bekendgemaakt. Elke inbreuk kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Betekenis van symbolen en referenties
In deze handleiding worden de volgende symbolen en definities voor gevaren gebruikt:

2. Fundamentele veiligheidsinstructies

Dit symbool duidt een onmiddellijk gevaar aan voor het leven en de gezondheid van personen.
Het niet naleven van deze instructies kan ernstige gevolgen hebben die schadelijk zijn voor de 
gezondheid en zelfs leiden tot levensbedreigende verwondingen.

Dit symbool duidt een mogelijk gevaar aan voor het leven en de gezondheid van personen.
Het niet naleven van deze instructies kan ernstige gevolgen hebben die schadelijk zijn voor de 
gezondheid en zelfs leiden tot levensbedreigend letsel.

Dit symbool duidt een situatie aan die gevaarlijk kan worden.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot lichte verwondingen van personen of leiden 
tot schade aan eigendommen.

Dit symbool geeft essentiële instructies weer voor een juiste omgang met de machine. Het niet 
opvolgen van deze instructies kan leiden tot storingen van de  machine en / of schade aan de 
omgeving veroorzaken.

Bij dit symbool staan tips en aanbevelingen voor gebruik en bijzonder nuttige informatie. Ze 
helpen U alle functies van de machine optimaal te benutten.

Organisatorische maatregelen
De exploitant is verplicht om de vereiste persoonlijke beschermende uitrusting (bijv. gehoor- en adem- en 
gezichtsbescherming) ter beschikking te stellen. De beschikbare beschermende en veiligheidsuitrusting 
moet regelmatig worden gecontroleerd.

Veiligheidstoestellen
Voor iedere inbedrijfstelling moeten alle beschermende voorzieningen, deskundige en correct geïnstalle-
erd en bedienbaar zijn.
Beschermende voorzieningen  mogen alleen worden verwijderd bij stilstand van de druk loze machine, die 
is beveiligd tegen opnieuw starten.

•   gebieden waarbinnen lawaai of stof tot gevaar kan leiden,
•   binnen gebieden waar zandstralen tot gevaar kan leiden.
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Informele veiligheidsmaatregelen
De handleiding (met bijlage, indien beschikbaar) maakt deel uit van de machine en moet altijd ter plaatse 
worden bewaard. Behalve de handleiding, moeten altijd de regels en voorschriften voor het voorkomen 
van ongevallen tijdens het stralen, evenals de lokaal geldige regels (bijv. ATEX 94/9 / EG) en voorschriften 
voor het voorkomen van ongevallen en voor milieubescherming beschikbaar zijn en worden nageleefd. Er 
moet voor worden gezorgd dat de veiligheidsinstructies en waarschuwingsborden op de machine altijd in 
leesbare toestand zijn.

Scholing van het personeel
De machine mag alleen worden bediend en in bedrijf worden gesteld door regelmatig getraind en ervaren 
personeel. Ongeschoold personeel of personeel dat moet worden opgeleid en geïnstrueerd, mag de ma-
chine alleen gebruiken onder toezicht van ervaren personen (dit geldt in het bijzonder voor de ex-zone: 
overweeg ATEX 94/9 / EG of § 14 hoofdstuk 1-3 en § 15 BetrSichVero. In Duitsland).
De bevoegdheid voor het in gebruik nemen, bedienen, onderhouden, monteren, instellen en opnieuw kop-
pelen moet duidelijk worden vastgelegd.

Veiligheidsmaatregelen onder normale bedrijfsomstandigheden
Bij normaal gebruik van de straalmachine moeten de volgende punten in acht worden genomen. De machi-
ne mag alleen in bedrijf worden genomen als:

•   alle beschermende apparaten zijn volledig functioneren, 
•   alle aansluitingen zijn aangebracht en beveiligd,
•   het koord met de schakelmagneet van de afstandsbediening bevestigd is aan de pols van de operator 

en niet op de afstandsbediening ligt (alleen voor afstandsbedieningen met magnetische schakelaar) en 
•   als de operator de handgreep/ straallans stevig vasthoudt,
•   ervoor gezorgd is dat niemand in gevaar kan worden gebracht. voordat de machine wordt ingeschakeld 

of opgestart,
•   de machine en de apparatuur  eenmaal per dienst is gecontroleerd op zichtbare uiterlijke schade.

•   Richt de straallans nooit op personen en / of dieren!
•   Richt de straallans nooit op voorwerpen die niet bewerkt moeten worden.
•   De inspectie van de machine omvat ook de uitrusting ervan.
•   Voor werk in Ex-gebieden: houd rekening met de richtlijnen voor ATEX!

Gevaren door elektrische energie (bij machines met elektrische besturing)
• Werkzaamheden aan de elektrische kabel of het toevoersysteem dienen uitsluitend dit alleen door een 

professionele elektricien te worden uitgevoerd.
• De elektrische uitrusting van de machine moet regelmatig worden gecontroleerd. Losse verbindingen 

en verschroeide kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.
• De schakelkast moet altijd gesloten worden gehouden. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang 

tot de schakelkast met behulp van een sleutel of een geschikt gereedschap.
• Als aan het werken aan een onder spanning staand onderdeel noodzakelijk is , dient  een tweede per-

soon te worden ingezet  die in geval van nood de hoofdschakelaar kan bedienen (bij machines met een 
elektrische afstandsbediening).

Gevaren door pneumatische energie
• Pneumatische uitrusting mag alleen worden bediend door personeel met speciale kennis en ervaring 

op het gebied van pneumatiek.
• Voordat reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, moeten delen van het pneumatische systeem en 

de te openen persleidingen van druk worden ontdaan.
• Met redelijke tussenpozen moeten pneumatische slangleidingen worden vervangen, ook als er geen 

gebreken zichtbaar zijn die de veiligheid kunnen schaden.

Speciale gevaren
Bij het gebruik van de machine moet speciale aandacht worden besteed aan het volgende om gevaren te 
voorkomen:

• Richt de straallans nooit op personen en / of dieren!
• De nozzle mag niet naar objecten worden gericht die niet mogen worden gestraald!
• Houd de straallans tijdens het starten stevig vast (terugslag van de straallans!)
• Ongeautoriseerd starten van de machine in het geval van onderbrekingen (ook korte pauzes) moet 

worden verhinderd.
• De machine moet voor onbevoegde personen ontoegankelijk worden gemaakt. De straallans en de 

afstandsbediening moeten ontoegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde personen.
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Gevaren door fijnstof en schadelijke gassen en dampen
De concentratie van fijnstof tijdens het in werking zijn van de machine is schadelijk voor de gezondheid. 
De operators moeten daarom worden beschermd door een passende beschermende uitrusting of bescher-
mende maatregelen tegen inademing van fijnstof.
De toevoeging van chemische of andere middelen moet op bijwerkingen en onbedoelde effecten worden 
gecheckt bij de producent en / of leverancier van deze stoffen.
Als door deze middelen of door gebruik van deze middelen in combinatie met water en/of 
straalmiddelen gezondheidsrisico‘s kunnen ontstaan, dienen adequate beschermende maatregelen te 
worden getroffen. Als door het gebruik van deze middelen de functies van de machine kunnen worden 
aangetast, moet een schriftelijke bevestiging worden verkregen van  torbo Engineering Keizers GmbH, 
D-46325 Borken , voor- dat dergelijke middelen worden gebruikt.

•   Draag bij het werken met de machine altijd de juiste ademhalingsbescherming.
•   Houd u bij het gebruik van andere stoffen dan water en / of in de handel verkrijgbare straal-

middelen aan de aanwijzingen van de producent.

Gevaren door het lawaai van de machine
Tijdens de werking van de machine kan het continue geluid intensiteitsniveau (afhankelijk van de instelling) 
tot 105 dB (A) oplopen, wat als door ongunstige plaatselijke omstandigheden nog kan worden verhoogd. 
Het bedienend personeel moet worden beschermd door een geschikte uitrusting of beschermen- de 
maatregelen tegen gehoorbeschadiging.

• Adequate gehoorbescherming moet worden verzekerd wanneer u aan de machine werkt.

Onderhoud, reparatie, trouble-shooting
Voor onderhoud, reparatie en probleemoplossing moeten de volgende punten in acht worden genomen:

•   De gespecificeerde onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten volgens schema worden uitge-
voerd.

•   Het bedieningspersoneel moet op tijd worden geïnformeerd over voorgenomen onderhoud en / of re-
paratie.

•   Alle onderdelen, systemen, machines, en aangesloten apparaten van de straalmachine, moeten worden 
beveiligd tegen onbedoeld starten.

•   Voor alle onderhouds-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden moet de machine spanningsloos wor-
den gemaakt en worden beveiligd tegen opnieuw opstarten,

      - bevestig een waarschuwingsbord om te voorkomen dat de machine opnieuw wordt opgestart;
      - koppel de slangen met perslucht en drukslang los van de machine;
      - ontkoppel de kabel van de stroombron (alleen bij machines met een elektrisch circuit);
•   Controleer na het voltooien van de werkzaamheden de schroeven en verbindingen op vastheid;
•   Controleer na voltooiing van de werkzaamheden alle veiligheidsinrichtingen op correcte werking.

Veranderingen aan het ontwerp van de machine
Zonder toestemming van de fabrikant mogen geen wijzigingen, aan- of ombouw van de machine worden 
uitgevoerd.  Alle ombouw werkzaamheden zijn onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van torbo 
ENGINEERING KEIZERS GmbH, D-46325 Borken.
Machineonderdelen die niet in perfecte staat verkeren, moeten onmiddellijk worden vervangen.
Er mogen alleen originele reserve- en slijtonderdelen worden gebruikt, aangezien bij niet originele onder-
delen niet gegarandeerd  dat ze zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de eisen met betrekking 
tot kwaliteit en veiligheid.

Reinigen van de machine en afvalverwerking
Alle gebruikte stoffen en materialen moeten op de juiste manier worden behandeld en verwijderd. Dit geldt 
in het bijzonder voor:

•   Straalmiddelen en water gebruikt bij de uitvoering van iedere opdracht,
•   Gebruikte toevoegingsmiddelen, zoals roestwerende middelen, oplosmiddelen voor het reinigen van 

de machine enz.

• Tijdens onderbrekingen moet de schakelmagneet van de afstandsbediening in de jas- of broekzak 
worden gestoken (bij machines met magnetische beveiliging).

• Tijdens het gebruik van de machine moet de schakelkast gesloten blijven en ontoegankelijk worden 
gemaakt voor niet-geautoriseerde personen. 
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II. Gebruiksaanwijzing

Opklapzeef

Vibrator

Doseringsknoppen 
straalmengsel, 
extra water en spoelen

Ketel

Waterfilter  
(aan de achterkant van 

de schakelkast)

Schakelkast

Straal / drukinstelling 
(handvat en meter)

drukregelaar  
(regelaar en meter)

Zuigerpomp

Aansluiting perslucht

Schakelunit lucht

Schakelunit straalmiddel

Handmatige schakeling  
stralen / wassen  
(niet afgebeeld)

Snelafslag

Straalslang aansluiting

Persluchtfilter

Schakelunit wassen 

Typeplaatje

Aansluiting afstandsbe-
diening

NOODSTOP

Overloop

Ontluchtingsklep  
reserve tank

Aansluiting straalslang

Mengslang

Aansluiting perslucht
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1. Transport en opstelling
A. Transport van afzonderlijke machines
Voordat u de machine verplaatst, moeten de voetremmen worden gedeblokkeerd (zie afbeelding II.2). 
Daarna kan de machine worden verplaatst door hem te verslepen aan de trekstang.
Gebruik voor het verplaatsen van de machine met een kraan alleen de hijsogen bovenop het vat.

B. Transport van torbocars
Een torbocar is een aanhangwagen met daarop gemonteerd een torbo-machine met of zonder aanvullende 
uitrusting zoals compressor, slanghaspel, watertank, gereedschapskist, hogedrukeenheid en dergelijke. 
Voor dit type systemen heeft u een aanvullend bijlage bij deze handleiding. In de bijlage vindt u verdere 
belangrijke opmerkingen voor het transport van aanhangwageneenheden.

•   Voor het verplaatsen of transporteren moet de ketel van de machine worden geleegd.
•   Let er bij het gebruik van hefwerktuigen en andere hulpmiddelen op dat deze bedrijfsklaar 

en veilig zijn.
•   De machine moet op het transportvoertuig of aanhanger worden beveiligd tegen 

verrijden, verschuiven en kantelen .
•   Tijdens transport moet de machine worden gezekerd volgens de regels en voorschriften voor 

ongevallenpreventie die van toepassing zijn op het transport van stukgoederen.

1. Plaats de machine op een vlakke en 
vaste ondergrond.

2. Bescherm de machine tegen kantelen of 
glijden. Span de voetremmen op de ach-
terwielen aan.

Afbeelding II.1.01 Afbeelding II.1.02

3. Sluit de hendel voor de straaldruk (de 
hendel is horizontaal).

4. Sluit het ontluchtingsventiel voor het 
luchtreservoir (de hendel staat omhoog).

Afbeelding II.1.03 Afbeelding II.1.04

•   Controleer de opstelling van de machine op wegglijden en stabiliteit.

•   Neem de aanwijzingen in de bijlage voor torbocars in acht.

Voor machines met Atex-toelating en gebruik in een Ex-zone:
• De machine moet zijn toegelaten (toestemming voor de Ex-zone, status van de machine) 

door de verantwoordelijke persoon voor de Ex-zone. 
• Het servicepersoneel heeft toestemming nodig van de verantwoordelijke persoon om 

binnen het Ex-gebied te werken.
• De aanwijzingen in de bijlage „ATEX“ moeten in acht worden genomen, deze aanwijzin-

gen hebben prioriteit.

Ex-area
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2. Aansluiten van de machine
• Aansluitingen en koppelingen moeten altijd worden beveiligd tegen losraken.
• Gebruik alleen geschikte slangen en kabels.
• Slangen en kabels moeten regelmatig worden gecontroleerd op slijtage en beschadiging en 

zo nodig worden vervangen.
• Plaats de machine alleen op geschikte en vaste ondergrond en beveilig hem tegen ver-

schuiven of verglijden (zie hoofdstuk 1 „Transport en opstelling“).

1. Sluit de straalslang aan op de onderkant 
van de ketel aan de rechterkant bij de 
schakelkast.

Afbeelding II.2.01 Afbeelding II.2.01, Info

De koppeling met borgring moet 
aan de onderkant van de ketel wor-
den bevestigd.

2. Sluit de persluchtslang op de machine 
aan.

Afbeelding II.2.02 Afbeelding II.2.02, Info

3. Sluit de waterslang aan op de machine.

Afbeelding II.2.03

•   Gebruik altijd schoon water en maak het waterfilter regelmatig schoon. Dit verlengt de 
levensduur van de zuigerpomp.

•   Zet de werktuigolie optie bij de compressor uit!
•   Gebruik alleen schone slangen, dit vermindert het onderhoudswerk en de kosten.
•   Met een torbocar worden sommige verbindingen vast geïnstalleerd, U kunt de aanwijzingen 

die hierop betrekking hebben overslaan.

Zeker de koppeling met de borg-
pen.

Afbeelding II.2.04 Afbeelding II.2.04, Info

Verbind de rode accuklem op „+“ 
en de zwarte op „-“. De LED licht 
groen op.

4. Verbind de accuklemmen (zwart en rood) 
met een 12 Volt gelijkstroomvoedings-
bron. (Bijvoorbeeld de accu van de com-
pressor of het sleepvoertuig).

Niet van toepassing bij units uitge-
rust met een compressor.

Niet van toepassing bij units met 
meegeleverde watertank.

Niet van toepassing bij units uitge-
rust met een compressor.
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Open nu de perslucht en de watertoevoer 
naar de machine.

5. Begin met het vullen van het straal-
middel door de zeef bovenop de ketel.

6. Vul maximaal zoveel straalmiddel toe tot-
dat het uit de overloopkraan stroomt.

3. Het vullen van de machine 

1. Open de overloopkraan. (Hendel staat 
evenwijdig aan de leiding.)

2. Bij nat en/of vochtig straalmiddel: Open 
de kraan voor de watertoevoer aan de 
zeef.

 (Handgreep staat loodrecht - extra uitrus-
ting.)

Afbeelding II.3.01 Afbeelding II.3.02

3. Open de ontluchtingsklep door met de 
hand te schakelen van stralen / wassen. 
(Hendel staat evenwijdig aan de leiding - 
extra uitrusting.)

4. Draai het doseerventiel „S“ naar respectie-
velijk de positie „D“ of de maximale waarde. 
Draai doseerventiel „Z“ naar positie „D“ of 
op maximale waarde of maximale waar-
de (extra uitrusting).

Afbeelding II.3.03 Afbeelding II.3.04

Afbeelding II.3.05 Afbeelding II.3.06

7. Sluit de overloopkraan (Hendel staat 
dwars ten opzichte van de leiding).

8. Bij natte of vochtige straalmiddelen: sluit 
de perslucht en de watertoevoer aan op 
de schudzeef. (Handgreep horizontaal - 
extra uitrusting).

Afbeelding II.3.07 Afbeelding II.3.08

•  Zorg voordat u de machine vult dat de machine correct is aangesloten. Zie hoofdstuk 2 "De 
machine aansluiten".

3.1 Eerste vulling op locatie
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15. Trek de zwarte regelaar uit en stel de ke-
teldruk in op 11 tot 12 bar (160 tot 175 
PSI). (zie manometer rechts naast de re-
gelaar).

 Druk de regelaar weer in.

Klap de zeef weer terug op de ketel.

Afbeelding II.3.14 Afbeelding II.3.15

14. Trek de sluiting omhoog en houdt deze 
even vast, zodat de druk in de ketel zich 
kan opbouwen.

Als u de druk boven 12 bar (160 tot 
175 PSI) instelt gaat de relaisklep 
open. In dat geval moet u de stap-
pen 1 tot 15 herhalen.

Draai naar links -> minder druk 
Draai naar rechts -> meer druk

10. Sluit de watertoevoer naar de schudzeef. 
(Kraan draait naar links en rechts - 
extra uitrusting).

 
11. Klap de zeef open.

Afbeelding II.3.10 Afbeelding II.3.11

12. Wacht tot er water uit de bovenkant van 
de ketel stroomt.

Afbeelding II.3.12 Afbeelding II.3.13

Het vullen van de ketel kan wor-
den versneld door water bij de bo-
venste opening van de ketel toe 
te voegen en / of de knop „S“ in te 
drukken.

13. Draai de ring aan de sluiting van de ketel 
heen en weer totdat er geen straalmiddel 
meer op de sluitplaat ligt.

9. Open de watertoevoer naar de zeef en 
spoel de resterende straalmiddelen van 
de zeef in de ketel (extra uitrusting).

 (Handgreep loodrecht - extra uitrusting).

Afbeelding II.3.09 Afbeelding II.3.09, Info
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Afbeelding II.3.16

Als er een lekkage is, verhelp die dan  
of neem contact op met HSS-torbo.

16. Draai de kraanhendel voor de straaldruk 
iets omhoog.

 Controleer de machine op lekkage:
 a) Op gehoor (sist er lucht of water?)
 b) Op zicht (loopt er water uit de machi-

ne?)

3.2 Opnieuw vullen op de standplaats
Herhaal de stappen 1 tot 14. Voor het nogmaals vullen van het vat op de locatie.

Stappen 15 en 16 zijn alleen nodig voor het vullen voor de eerste keer.

4. Afstellen
Draag altijd geschikte werkkleding, adem- en gehoorbescherming wanneer u met de machine werkt.

1. Stel de hoeveelheid straalmiddel in met 
de doseerventiel „S“, voor extra water 
met draaiknop „Z“ en voor het wassen 
van water aan met draaiknop „R“.

 (zie ook hoofdstuk III „Informatie voor de 
praktijk“)

2. Draag de nodige en voorgeschreven 
werkkleding.

Afbeelding II.4.01 Afbeelding II.4.02

3. Start de machine en stel met de kraan-
hendel de gewenste straaldruk in.

 (zie ook hoofdstuk III „Informatie voor de 
praktijk“)

Afbeelding II.4.03

• De straaldruk wordt alleen weergegeven tijdens het stralen op de meter rechts van de kraan-
hendel voor de straaldruk.

• U vindt informatie voor het juist afstellen van de machine voor de betreffende taak in hoof-
dstuk III. „Informatie voor de praktijk“.

• Als de straalslang en / of de verlengkabel niet lang genoeg is, sluit dan meer straalslang en 
kabel aan en stel de straaldruk opnieuw in.

• Let op het toegestane maximale na-ijlen van de straal aan de straallans. (Duitse nationale 
regelgeving: minder dan 1 seconde aan de nozzle).

Lees eerst hoofdstuk 5 „Start stra-
len“ en hoofdstuk 6 „De machine 
uitzetten“
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•  Als er meer dan 20 m (60 ft.) straalslangen zijn aangesloten, controleer dan of het na-ijlen 
van de straal langer duurt dan 1 seconde. Als dit het geval is, kan de snelafslag QS8008 in 
de schakelkast worden geïnstalleerd, of kan eventueel een aanvullende snelafslag QE8099 
op 10 tot 20 m (30 tot 60 ft.) achter de nozzle worden aangebracht om de nastroomtijd tot 
minder dan 1 seconde te verkorten.(Duitse nationale wetgeving).

1. Sluit de straallans op de straalslang aan.
 (verbinding met wartelmoer of koppeling 

- zie foto)

2. Sluit de afstandsbediening op het verleng-
snoer aan.

Afbeelding II.5.01 Afbeelding II.5.02

3. Bevestig de afstandsbediening aan de 
straallans op ca. 30 cm (12 Inch) achter 
de nozzlehouder.

 Bescherm de kabel met een extra riem 
aan de straalslang.

4. Sluit het andere einde van de verlengka-
bel aan op de machine.

Afbeelding II.5.03 Afbeelding II.5.04

Afbeelding II.5.05

5. Sluit het andere einde van de straalslang 
aan op de machine.

Bescherm de verbinding met een 
splitpen.

Afbeelding II.5.05, Info

Verwijder de schakelmagneet van 
de afstandsbediening; het koord 
met de schakelmagneet van de af-
standsbediening moet altijd stevig 
aan de pols worden bevestigd!

5. Beginnen met stralen
• Houd altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing!
• De straallans mag nooit worden gericht op personen en / of dieren!
• Zorg dat de machine correct is gevuld en afgesteld. Zie ook hoofdstuk 3. „Vullen van de 

machine“ en hoofdstuk 4. „Afstellen“.
• Het koord met de schakelmagneet van de afstandsbediening moet stevig aan de pols wor-

den bevestigd!
•  Bij het starten kan -al naar gelang de instelling- een meer of minder grote terugslag optreden!
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6. Bevestig het koordje met de schakel- 
magneet van de afstandsbediening aan 
uw pols!

7. Om te beginnen:
 Houdt de straallans (straalslang met 

nozzle en afstandsbediening) stevig vast 
en plaats dan de schakelmagneet op 
de daarvoor bestemde plaats op de af-
standsbediening.

Afbeelding II.5.06 Afbeelding II.5.07

5.1 Starten na instellen

• Lees eerst hoofdstuk 6.1. "Onderbreken van het stralen"

A. Met afstandsbediening FB S99

8. Bevestig het koordje met de schakelma-
gneet van de afstandsbediening aan uw 
pols!

9. Houd de straallans (straalslang met 
nozzle en afstandsbediening) stevig vast 
en plaats de schakelmagneet op de daar-
voor bestemde plaats op de afstandsbe-
diening.

Afbeelding II.5.08 Afbeelding II.5.09

• Lees eerst hoofdstuk 6.1. "Onderbreek het stralen"

B. Met afstandsbediening FB U99 (extra uitrusting)

10. Druk op drukknop „I“ voor het starten van 
perslucht.

 Druk nu op de knop „III“ om met stralen te 
beginnen.

 Of drukknop „II“ in voor het starten van 
het afspoelen (stralen met perslucht en 
water)

 
 Om over te schakelen naar stralen:
 -> druk op de knop „III“.
 Om over te schakelen naar wassen:
 -> druk op de knop „II“.
 Om over te schakelen naar drogen:
 -> druk op de knop „I“.
 (drogen = stralen alleen met perslucht).

Afbeelding II.5.10

Bij machines met handschakeling 
(extra uitrusting) zie ook hoofdstuk 
5.4 "Handschakelstralen / wassen".
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 Sluit water- en persdruk aan op de 
machine.

11. Sluit de overloop van de machine.

12. Wacht tot er water boven uit de ketel stro-
omt.

Afbeelding II.5.11

5.2 Starten na een onderbreking (bijvoorbeeld voor een pauze)
• Lees eerst hoofdstuk 6.2 "Onderbreken van het stralen"

Klap de zeef terug op de boven-
kant van de ketel.

Afbeelding II.5.14

Afbeelding II.5.12

Afbeelding II.5.13

Het vullen van de ketel kan wor-
den versneld door water bij de bo-
venste opening van de ketel toe 
te voegen en/of de knop „S“ in te 
drukken.

13. Draai de ring van de afsluiter bovenop de 
ketel heen en weer, totdat er geen straal-
middel meer op ligt.

14. Houd de afsluiter even met de ring omhoog 
getrokken totdat de druk is opgebouwd.

15. Bevestig het koordje met de schakelma-
gneet van de afstandsbediening aan uw 
pols!

16. Om te beginnen:
 Houd de straallans (straalslang met nozz-

le en afstandsbediening) stevig vast en 
plaats dan de magneet op de daarvoor 
bestemde plaats op de afstandsbedie-
ning.

Afbeelding II.5.15 Afbeelding II.5.16

• Lees eerst hoofdstuk 6.1. „Onderbreken van het stralen „

A. Met afstandsbediening FB S99

Bij machines met handschakeling 
(extra uitrusting) zie ook hoofdstuk 
5.4 „Handschakelstralen / wassen“.
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5.3 Beginnen nadat u de machine hebt achtergelaten 
      (bijvoorbeeld gedurende de nacht)

• Lees eerst hoofdstuk 6.3 „De machine achterlaten (bijvoorbeeld ’gedurende de nacht)“

• Vul de machine (zie ook hoofdstuk 3. „Vullen van de machine“ en / of hoofdstuk 3.2 „Nogmaals vullen „).
• Controleer en corrigeer indien nodig de instellingen van de machine (zie ook hoofdstuk 4. „Instellingen“)
• Daarna kunt u de machine starten (zie ook hoofdstuk 5.1 „Starten na instellen“).

17. Bevestig het koordje met de schakel-
magneet van de afstandsbediening aan 
uw pols!

18.Houdt de straallans (straalslang met nozz-
le en afstandsbediening) stevig vast 
en plaats dan de schakelmagneet op 
de daarvoor bestemde plaats op de af-
standsbediening.

Afbeelding II.5.17 Afbeelding II.5.18

• Lees eerst hoofdstuk 6.1. "Onderbreken van het stralen"

B. Met afstandsbediening FB U99 (extra uitrusting)

19. Druk op drukknop „I“ voor het starten van 
perslucht.

 Druk nu op de knop „III“ om met stralen te 
beginnen.

 Of  druk op drukknop „II“ in voor het star-
ten van het wassen (stralen met pers-
lucht en water).

 Overschakelen naar stralen:
 -> druk op de knop „III“.
 Om over te schakelen naar wassen:
 -> druk op de knop „II“.
 Overschakelen naar drogen:
 -> druk op de knop „I“.
 (drogen = stralen alleen met perslucht).

Afbeelding II.5.19

5.4 Handmatig omschakelen stralen / wassen (extra uitrusting)
Machines met de optie handmatig omscha-
kelen stralen / wassen, kunnen op de ma-
chine worden omgeschakeld van stralen tot 
wassen (stralen met lucht en water).

20. Beginnen met stralen: open de hendel 
(Hendel evenwijdig aan de leiding).

21. Starten met wassen: sluit de hendel 
(Hendel staat dwars ten opzichte van de 
leiding).Afbeelding II.5.20 Afbeelding II.5.21
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6. Uitschakelen van de machine
• De schakelmagneet van de afstandsbediening moet altijd worden zeker gesteld opdat de 

machine niet door onbevoegde personen kan worden gestart.
• In noodgevallen kan de machine ook worden uitgeschakeld door de NOODSTOP scha-

kelaar in te drukken.

1. Trek de schakelmagneet van de afstands-
bediening om het stralen te onderbreken.

Afbeelding II.6.01 Afbeelding II.6.01, Info

6.1 Onderbreken van het stralen

In noodgevallen kan de machi-
ne worden uitgeschakeld door de 
Noodstop knop in te drukken.

2. Trek de schakelmagneet van de afstands-
bediening om het stralen te onderbreken.

Afbeelding II.6.02 Afbeelding II.6.02, Info

6.2 Stoppen met stralen (bijvoorbeeld voor een pauze)

In noodgevallen kan de machi-
ne worden uitgeschakeld door de 
Noodstop knop in te drukken.

3. Open de overloopkraan van de ketel.

 Onderbreek de persluchttoevoer naar de 
machine.

 Onderbreek de watertoevoer naar de ma-
chine.

Afbeelding II.6.03
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4. Haal de accuklemmen los van de 12 V-
aansluiting.

5. Koppel de afstandsbediening en verleng-
kabel en stel die veilig.

Afbeelding II.6.04 Afbeelding II.6.05

6.3 De machine achterlaten (bijvoorbeeld gedurende de nacht)

Schakel de machine uit, haal de druk van de ketel  - open de overloopkraan - zie ook hoofdstuk 6.2 „Stop-
pen met stralen (bijvoorbeeld voor een pauze)“ - en volg de volgende stappen.

6. Ontkoppel de straalslang en stel die 
veilig.

7. Ontkoppel de persluchtslang en stel die 
veilig.

Afbeelding II.6.06 Afbeelding II.6.07

8. Ontkoppel de waterslang en stel die 
veilig.

9. De ketel moet in de  volgende gevallen 
worden geleegd:

a) Als er een oplosbaar straalmiddel is 
gebruikt.

b) Als er werd een straalmedium \is gebruikt 
dat verhardt in verbinding met water 
(bijvoorbeeld soda).

c) Als er hierna een ander straalmiddel zal 
worden gebruikt.

d) Als de locatie moet worden gewijzigd.

Afbeelding II.6.08 Afbeelding II.6.09

Als het straalmiddel uithardt in verband met water, als er een zachter straalmiddel wordt gevuld, 
of als de locatie (bouwplaats) moet worden gewijzigd, moet de ketel van binnen worden gerei-
nigd. (zie ook hoofdstuk IV. „Onderhoud“ / 3. „Reinigen van de ketel“).
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III. Informatie voor de praktijk
Dit hoofdstuk helpt u om de machine op optimale niveaus te gebruiken in diverse toepassingen.

1. Stralingsresultaat - optimalisatie van het resultaat
De instelling van de machine hangt in principe af van het gewenste doel (van het te stralen oppervlak). 
De volgende variabelen zijn van invloed op het eindresultaat en moeten voor ieder oppervlak worden 
aangepast.

•   straal  druk;
•   straalslang;
•   nozzle;

•   straalmiddelen;
•   hoeveelheid straalmiddel en water;
•   extra water.

Aangezien de omstandigheden altijd wisselen is er geen standaardoplossing voor alle toepassingen. 
Toch kunnen klassieke fouten worden vermeden, waardoor toch een optimale oplossing kan worden 
benaderd 

1.1. Zacht stralen
Bij reiniging is het doel een gelijkmatig en schoon resultaat te bereiken en het schurende effect aan de 
ondergrond zo gering mogelijk te houden.  
De meest onnodige fouten tijdens zacht stralen worden gemaakt bij:

• de keuze van het straalmiddel (hardheid, korrel   
  en vorm), 
• het instellen van het straalmengsel, 
• de instelling van de straaldruk, 
• de combinatie van straalslang en nozzle  
• het gebruik van de nozzle 

1. Zie tabel in hoofdstuk 3.2. voor de beste instellingen. 
Informatie voor de beste hantering van de straallans, zie hoofdstuk 3 

1.2. Met kracht stralen
Het doel bij krachtstralen is juist een maximum aan schurende werking: het verwijderen van een of 
meer lagen. Dit betekent dat niet alleen voldoende perslucht en het juiste straalmiddel en mengsel 
moeten worden toepast, maar dat ook voor een zo laag mogelijk verlies aan vermogen en prestatie 
moet worden gezorgd. 
Onnodig prestatieverlies kan ontstaan door: 
• een te kleine dikte (doorsnede) van de persluchtslang tussen compressor en machine, of een te kleine 
  diameter van de straalslang. 
• te lange slangen, teveel bochten, of knikken in een slang. 
• een onjuiste instelling van de straaldruk. 
• een ongunstige combinatie van straalslang en nozzle. 
• een niet efficiënte hantering van de nozzle. 
 
 
 
 
 

• Voorbeelden van de basisinstelling, kunt u in de tabel in de hierna   
    volgende paragraaf 2 vinden.

2. Instellingen
In de eerste kolom van de eerste tabel "Materiaal van het te stralen object" kiest u der gewenste 
toepassing. Hierna kunnen de geschatte waarden voor de selectie van het straalmiddel, het vereiste 
volume van het straalmengsel, de druk op de machine, de diameter van de nozzle worden gekozen. De 
tweede tabel toont u het maximaal benodigde compressorvermogen en de diameter van de 
persluchtslang tussen compressor en machine, resp. de doorsnede van de straalslang in samenhang 
met de nozzle.
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Als u aan de hand van de eerste tabel instellingen hebt gekozen en voor een nozzle hebt besloten, dan 
moet u de juiste compressorvermogen, de diameter van de persluchtslang tussen compressor en 
machine en de diameter van straalslang selecteren met behulp van de informatie in de tweede tabel. 
De gegevens in de tabellen zijn een slechts een indicatie; ze kunnen van geval tot geval verschillen. 

Tabel 1: Richtingwaarden voor instellingen

Type  
straalmiddel

Volume van het 
straalmengsel  

in l / min

      Straaldruk 
 

in bar

      Nozzle
 

in mm
Zachtste reiniging a) 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,0 0,5 tot 1,5 6 tot 8
Zachte reiniging a) 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,5 0,5 tot 2,0 8 tot 10
schoonmaak a) b) 0,6 / 0,8 / 1,0 / 2,0 1,0 tot 5,0 10 tot 12
Stralen tot 5 m3/min b) c) 2,0 / 3,0 tot 10 10 tot 12
Stralen tot 7 m3/min b) c) 3,0 / 4,0 tot 10 12 tot 14
Stralen tot 10 m3/min b) c) 4,0 / 5,0 tot 10 14 tot 16
Stralen tot 15 m3/min b) c) 4,0 / 5,0 / 6,0 tot 10 14 tot 16

Verklaring bij tabel 1

Kolom 2 „Type straalmiddel
a) a) Steenstof, calcietpoeder, basalt, straalmiddelen zonder scherpe kanten, resp. zachte          
straalmiddelen tot 0,4 mm doorsnede met een hardheid tot 4 Mohs.
b) Steenstof, glaspoeder en andere fijne straalmiddelen tot 0,8 mm en een hardheid tot 8 Mohs..
c) Slakken, garnetzand, en andere straalmiddelen tot 1,5 (2,0) mm en met een hardheid tot 8 (9)       
Mohs.
d) Natriumbicarbonaat (alleen geschikt voor metaal, non-ferro metalen en glas),kalk (geschikt voor het 

verwijderen van verflagen zonder het metaaloppervlak te beschadigen) en ander fijn en zacht 
straalmiddel met een zeer lage hardheid.

• Om een goede stroming van het straalmengsel te garanderen, wordt aanbevolen een 
straalmiddel te gebruiken dat ‘superfines’ (extra fijne bestanddelen) bevat. (een 
korrelgrootte van 1 tot 2 mm is minder geschikt; beter is bijvoorbeeld een korrelgrootte 
van 0,4 tot 2,0 mm).

•   Voor meest sparende en sparende reiniging, kan bij een machine met de optie extra water 
   (draaiknop "Z" optie 507) worden gebruikt, wat tot een nog behoedzamer werkwijze leidt. 

Kolom 3 „Volume van straalmixen.“

• Het vooraf ingestelde mengsel bestaat voor 80 % uit straalmiddel en voor 20% uit water.    
Als u meer water nodig heeft voor zachte reiniging, moet u mogelijk extra water gebruiken 
(handwiel "Z" - optie 507). 
Begin altijd met de laagste dosering. Gebruik alleen een hogere dosering als een sterkere 
verwijdering is ‘toegestaan’ waardoor u een sneller werkresultaat kunt bereiken. 

Kolom 4 „Straaldruk“

• Begin bij de meest sparende en sparende reiniging altijd met de laagste straaldruk. (Stel de 
straaldruk echter nooit op “0” in!) 
Als een hogere straaldruk is ‘toegestaan’ en als u daardoor een sneller werkresultaat kunt 
krijgen, straalt u met een hogere druk. 
• De aangegeven waarden hebben betrekking op de straaldruk aan de nozzle. Als een 
straalslang van grotere of kleinere dikte (doorsnede) wordt gebruikt, ontstaat ook meer of 
minder drukverlies. Pas in dat geval de druk op de machine aan. 
.



III. Informatie voor de praktijk III-29

Version: DE-K03.0-08-01-HSS

Tabel 2: Max. compressorvermogen en slangdiameter in samenhang met de nozzle.  

Diameter nozzle mm 6 8 10 12 14 16
Compressorvermogen m3/min 1,8 3,2 5,0 7,2 9,8 12,8
Straalslang en mm 13/7, 19/7 19/7, 25/7 25/7, 32/8 32/8 32/8, 49/8 32/8, 49/8
persluchtslang Inch 1/2, 3/4 3/4, 1 1, 5/4 5/4 5/4, 1 1/2 5/4, 1 1/2

•Hoe korter de slang en hoe groter de diameter, hoe lager het verlies aan straalvermogen. 
(Dit betreft zowel de luchtslang tussen de compressor en de machine als de straalslang)

3.Nozzle en hantering
A.Het type nozzle: cilinder- en venturi- nozzles hebben zich als standaard ontwikkeld.  
De Venturi-nozzle bereikt door zijn inwendige vorm een hogere uittredingssnelheid van het 
straalmengsel en kan daarmee tot een 30% hoger resultaat leiden.  
Een nog hoger straalresultaat tot 20 % kan worden gehaald als voor een lange in plaats van een korte 
uitvoering wordt gekozen 

B. Hantering van de nozzle 
Hier is niet de machine of de apparatuur in geding, maar de bediening door de operator. Een goed 
opgeleide operator (straler) met ervaring kan tot 50% meer productie-efficiëntie behalen dan een 
operator zonder training. 
De eerste stap om de maximale straalprestaties te krijgen is de juiste straalmix en de juiste instelling 
van de machine en een goede opdeling en planning van de achtereenvolgens te stralen oppervlakken. 
Na dit voorwerk kan de operator zich op het gewenste resultaat instellen, en kan hij  de beweging van 
de nozzle, de afstand tot het ter stralen oppervlak en de hoek waaronder hij straalt op elkaar 
afstemmen. 
 Beweging van de nozzle

De beste manier om de nozzle over grote oppervlakken te voeren, 
is om de nozzle met cirkelbewegingen en in zijdelingse richting te 
bewegen. Als de nozzle niet in een draaiende cirkelvormige 
beweging wordt verplaatst, levert dat doorgaans een ongelijkmatig 
resultaat op. 

Hoe groter en sneller de cirkel- en zijbeweging, hoe 
geringer de verwijdering van de laag van het oppervlak.

Pic. III.3.01: beweging van het mondstuk

Afstand van de nozzle
De normale afstand tussen het te stralen object en de nozzle is ca. 
20 tot 25 cm.
Een mogelijkheid om de agressiviteit van het straalproces te 
verlagen, is het vergroten van de afstand tussen object en nozzle.

• Als die afstand wordt verkleint, wordt het straaleffect 
sterker, en het bewerkte oppervalk wordt kleiner, wat 
tot een onregelmatig straalresultaat leidt. 

    Als de afstand tussen nozzle en oppervlak groter, dan 
wordt het straaleffect lager, maar het bewerkte 
oppervlak groter. 

Pic. III.3.02: afstand van de nozzle

Strahldüse

Strahlschlauch

Strahlobjekt

Abstand

Strahldüse

Strahlschlauch

Strahlobjekt

Invalshoek van de nozzle
De normale hoek tussen object en nozzle is 20 tot 45 °.
Een mogelijkheid om de agressiviteit van het straalproces te 
verlagen, is het vergroten van de hoek tussen object en nozzle.

• Hoe kleiner de opgegeven hoek ten opzichte van het 
object, hoe groter de agressiviteit van de nozzle en 
hoe kleiner het oppervlak dat tegelijkertijd wordt behan-
deld.

Pic. III, 3.03: hoek van de nozzle

* Strahlschlauch = straalslang / Strahldüse = nozzle / Strahlobjekt = te stralen object / Abstand = Afstand

*

*

*
*

*

*

*
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IV. Onderhoud en reparatie
Om het storingsvrij functioneren van de machine te garanderen is het nodig dat de machine goed wordt 
verzorgd en onderhouden.

1. Overzicht Onderhoudswerkzaamheden
Dagelijks voordat de machine wordt aangesloten

•   Reinigen van persluchtaansluitingen 
•   Schoonmaken wateraansluitingen
•   Reinigen van de 12 volt aansluitingen (accuklemmen)

Na iedere 20 draaiuren
•   Machine van buiten reinigen
•   Filters perslucht en water schoonmaken
•   Zo nodig ketel van binnen schoonmaken
•   Slangen (met name de straalslangen) controleren op slijtage en zo nodig vervangen.
•   Controleer de afdichtingen van de koppelingen, vervang zo nodig de afdichtingsringen

Inspectie I

Inspectie II

De inspecties I en II mogen alleen worden uitgevoerd door ter zake opgeleid personeel. Neem voor meer 
informatie contact op met HSS-torbo. 
Bij gebruik bij een 1-ploegendienst moeten de inspecties I en II iedere 3 en 6 maanden worden uitgevo-
erd. Alle optredende storingen en mankementen moeten onmiddellijk worden verholpen. Defecte on-
derdelen moeten voor het opnieuw in gebruik nemen van de machine worden vervangen door originele 
onderdelen.

•   Voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint, moeten de stroom-, perslucht- en watera-
ansluitingen worden losgekoppeld en moet de machine drukloos worden gemaakt.

•   De machine moet worden beveiligd tegen opnieuw opstarten.
•   Reparaties en de inspecties I en II mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende opgeleid 

personeel van HSS-torbo.
•   Voor mobiele units met compressoren moeten de onderhoudsinstructies voor onderhoud van 

de desbetreffende fabrikant worden nageleefd.

•   Voor een veilige werking en een lange levensduur van de machine en de accessoires, moe-
ten de reinigings- en onderhoudsadviezen in de gebruiksaanwijzing worden gevolgd.

    De onderhoudsinstructies in de handleiding moeten worden nageleefd.

Voor machines met Atex-toestemming en een werkplek in een Ex-gebied:
•   moeten de voorschriften in de bijlage „ATEX“ met voorrang worden opgevolgd, 
•   mogen onderhoudswerkzaamheden alleen buiten het Ex-gebied worden uitgevoerd.
•   moeten de onderhoudswerkzaamheden door de verantwoordelijke persoon voor de ex-

zone worden geïnspecteerd voordat de machine het Ex-gebied binnenkomt.
Ex-area



VI-32

Version: NL-LXL-K04.0-17.1-HSS

1. Maak de machine drukloos (ontkoppel de 
lucht- en waterslang van de machine en 
open de luchtuitlaat).

2. Koppel het apparaat los van de elektri-
sche voeding.

Afbeelding IV.2.01 Afbeelding IV.2.02

2. Informatie voor het wekelijkse onderhoud
2.1 Waterfilter reinigen

Afbeelding IV.2.03 Afbeelding IV.2.04

3. Schroef de filterhouder los. (4 schroeven 
aan de bovenkant) .

4. Verwijder het filterelement uit de houder.
 Reinig het filter met perslucht of water 

of vervang het filterelement. Spoel de 
houder af met water.

Afbeelding IV.2.05 Afbeelding IV.2.06

5. Plaats het filterelement in de houder en 
schroef die weer vast.

Let op de juiste positie van de pak-
king aan de bovenkant.

6. Draai de 4 schroeven kruislings vast.

2.1

Zeker de machine tegen opnieuw 
opstarten.
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2.2 Persluchtfilter reinigen

Afbeelding IV.2.11 Afbeelding IV.2.12

11. Schroef het filterelement weer vast.

12. Reinig de houder met perslucht en 
schroef hem weer vast.

      (Druk hem licht naar boven en draai naar 
rechts.)

9. Druk de houder naar boven en draai hem 
naar links, en neem de container af.

10. Schroef het filterelement los en maak 
die schoon met perslucht. Zo nodig 
vervangen.

Afbeelding IV.2.09 Afbeelding IV.2.10

7. Maak de machine drukloos (ontkoppel de 
lucht- en waterslang van de machine en 
open de luchtuitlaat).

8. Koppel het apparaat los van de elektri-
sche voeding.

Afbeelding IV.2.07 Afbeelding IV.2.08

Let op de juiste positie van de 
O-ring op de bovenkant van de 
houder.

2.2.1 Persluchtfilter

2.2

Zeker de machine tegen opnieuw 
opstarten.
Let op de juiste positie van de 
O-ring op de bovenkant van de 
container.t.
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Afbeelding IV.2.19 Afbeelding IV.2.20

19. Schroef een nieuw filterelement in.

20. Reinig de houder met perslucht en 
schroef hem weer vast.

(Plaats de houder aan de onderzijde, druk 
lichtjes in en draai deze naar rechts.)

17. Filter (rood) vervangen: druk hem naar 
boven, draai hem naar links en neem 
de houder uit.

18. Schroef het filterelement los en ver-
vang het filter op de juiste manier.

Afbeelding IV.2.17 Afbeelding IV.2.18

15. Het olieverwijderingsfilter is aan de rech-
terzijde van het luchtfilter gemonteerd.

16. Als de indicator bovenop het filter groen 
is, betekent dit dat het filter OK is. Als de 
indicator rood wordt moet het filter wor-
den vervangen. 

Afbeelding IV.2.15 Afbeelding IV.2.16

Let op de juiste positie van de 
O-ring.

2.2.2 Olieverwijderingsfilter (pakket 517)

Als de machine is uitgerust met een olieverwijderingsfilter (Optie 517), dan moet ook dit filter worden 
gecontroleerd of vervangen.

13. Maak de machine drukloos (ontkoppel de 
lucht- en waterslang van de machine en 
open de luchtuitlaat).

14. Koppel het apparaat los van de elektri-
sche voeding.

Afbeelding IV.2.13 Afbeelding IV.2.14

Zeker de machine tegen opnieuw 
opstarten.
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3. Koppel de mengselslang  los van het on-
derkant van de ketel en de schakelkast.

4. Open de sluiting aan de zijkant van de 
ketel.

Afbeelding IV.3.03 Afbeelding IV.3.04

3. Het schoonmaken van de ketel (binnenkant)
Om de ketel na het legen van binnen schoon te maken, volgt u de volgende stappen:

5. Spoel het resterende straalmiddel met 
een waterslang uit de ketel.

6.   Verwijder indien nodig straalmiddel met 
de hand uit de ketel.

Afbeelding IV.3.05 Afbeelding IV.3.06

7. Plaats het deksel in het handgat, houd 
hem met de ene hand vast en schroef de 
blauwe vleugelmoer met de andere hand 
aan.

Afbeelding IV.3.07 Afbeelding IV.3.08

Stal de machine bij kans op vorst in een verwarmde ruimte: (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4 
„Bescherming tegen vorst“).

1. Maak de machine drukloos (ontkoppel de 
perslucht- en waterslang van de machine 
en open de luchtuitlaat).

2. Koppel het apparaat los van de 
elektrische voeding.

Afbeelding IV.3.01 Afbeelding IV.3.02

Let bij het terugplaatsen van de ke-
telsluiting op de juiste positie van 
de afdichting.

8. Draai de vleugelmoer stevig aan.

Zeker de machine tegen opnieuw 
opstarten.
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4. Voorkomen van schade door vorst
Bij kans op vorst moet de machine vrij van water worden gemaakt. Hiervoor zijn de volgende stappen 
noodzakelijk:

1. Maak de machine drukloos (ontkoppel de 
lucht- en waterslang van de machine en 
open de luchtuitlaat).

2. Koppel het apparaat los van de elektri-
sche voeding.

Zeker de machine tegen opnieuw 
opstarten.

Afbeelding IV.4.01 Afbeelding IV.4.02

3. Maak het waterfilter schoon (Zie ook 
hoofdstuk 4, paragraaf 2.1 „Waterfilter 
reinigen“)

4. Reinig het persluchtfilter (zie ook Hfdst 
IV, paragraaf 2.2.1 "Persluchtfilter")

Afbeelding IV.4.03 Afbeelding IV.4.04

5. Reinig het olieverwijderingsfilter (zie ook 
Hfdst IV, paragraaf 2.2.2 " 
Olieverwijderingsfilter" )

6. Maak het luchtfilter schoon (Zie ook hoof-
dstuk 4, paragraaf 2.2.1 „Persluchtfilter“)

Afbeelding IV.4.05 Afbeelding IV.4.06

7. Draai de pijl op de doseerventiel (s) „S“, 
„Z“ en „R“ (optie) op positie „D“.

8. Open de klep voor de watertoevoer aan 
de zeef.

      (Handgreep staat loodrecht - optie)

Afbeelding IV.4.07 Afbeelding IV.4.08
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9. Open het ventiel voor handmatig schake-
len. (Hendel staat loodrecht – optie).

10. Sluit de persluchtslang aan op de watera-
ansluiting van de machine.

Afbeelding IV.4.09 Afbeelding IV.4.10

Stel de machine en de accessoires van de machine vervolgens veilig.

Sluit de mengselslang niet op de machine aan, zodat er geen water in de machine kan achter- 
blijven.

De waterslang voor de zeefbovenkant (extra uitrusting) moet veilig gekoppeld zijn aan de zeef!

•   Open voorzichtig de perslucht naar de machine (max. 1 m3 / min / max. 4 bar).
•   Laat de perslucht stromen tot er geen water meer uit de machine komt.
•   Sluit perslucht naar de machine.
•   Koppel de persluchtslang van de machine los.

Er is een adapter voor vorstbe-
scherming beschikbaar.
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V. Storingen opsporen en verhelpen 
Ga als volgt te werk om de oorzaak van een mogelijk probleem te achterhalen:
1. Begin bij „Start“ in het stroomdiagram en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde.
2. Als een mogelijke bron van storing wordt gevonden, loop dan de vragen na bij het nummer in de lijst 

onder het diagram waar naar wordt verwezen. 
3. Als het antwoord op de eerste vraag „Ja“ is, ga dan door naar de volgende box in het schema, tot een 

vraag moet worden beantwoord met „Nee“.
4. De gevonden oorzaak voor de storing moet worden verholpen.

 

X1 X1

X1  Alleen machines met snelstop

Begin

1 Probleem bij 
het aansluiten 

van de machine?

2. Probleem met 
het vullen 

van de machine?

3 Probleem tijdens 
het werken 

met de machine

1a Geen spanning 
op de machine?

Vragen onder 1a 
antwoordden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 1b 
beantwoorden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 1c 
beantwoorden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 2a 
beantwoorden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 2b 
beantwoorden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 3a 
beantwoorden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 3b 
antwoordden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 3c 
beantwoorden 

allemaal met "ja"?

Vragen onder 3d 
antwoordden 

allemaal met "ja"?

1b Stroomt er 
perslucht uit de 
      nozzle?

1c Stroomt er 
perslucht uit de 

snelstop?

2a  Kost het 
    vullen veel  
          tijd?

2b Kan de ketel 
     niet worden      
       gesloten? 

3a Straalmiddel    
   stotterend uit 

  de nozzle?

3b    Geen 
straalmiddel uit 
   de nozzle?

3c De afstands-
bediening 
werkt niet?

3d Gaat de ketel    
  open tijdens het    
         stralen?

Einde
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Vragen bij box 1a
• Zijn de accuklemmen aan de verbindingskabel 

schoon?
• Licht de LED op de contactdoos groen op?
• Is de noodstopschakelaar ontgrendeld?

Vragen bij box 1b
• Is de kraanhendel „P“ voor de perslucht gesloten?

Vragen bij box 1c
• Is de kraanhendel „P“ voor de perslucht gesloten?
• Zijn de sluitstoppen in de schakeleenheden 

snelstop en perslucht OK.?

Vragen bij box 2a
• Is de overloopkraan gesloten?
• Is het straalmiddel droog? (alleen voor machi-

nes zonder wateraansluiting aan de zeef)
• Staat de waterkraan in de zeef open? (komt er 

water uit?)
• Is de korrelgrootte (grof- of fijnheid) van het 

straalmiddel juist?

Vragen bij box 2b
• Is de overloopkraan gesloten?
• Is de kraanhendel „P“ voor de drukregelregeling 

gesloten?
• Zijn er geen resten van straalmiddelen achter-

gebleven bij de afsluiting aan de bovenkant van 
de ketel?

• Is de rubberen afdichting van de ketelsluiting 
bovenop OK.?

• Is de draaiknop „S“ ingesteld op „D“ resp. op 
maximale waarde?

• Is de drukregeling geopend?
• Heeft het apparaat de juiste instelling?
• Werkt de pomp? (Check op gehoor)?
• Is de vergrendelingsstop in de straalmengselsu-

nit OK.?

Vragen bij box 3a
• Is het straalmengsel (handwiel „S“) juist geko-

zen en ingesteld? 
• Heeft het straalmiddel een voldoende percenta-

ge ‘superfines’ (extra fijne deeltjes) ?
• Zijn de doorsnede van de straalslang en de 

diameter van de nozzle  juist gekozen?
• Zijn de straalslangen en nozzle van binnen vrij?
• Zijn de terugslagkleppen aan / in het drukvat 

OK.?

Vragen bij box 3b
• Is de machine ingesteld voor stralen? (is de 

handomschakeling geopend?)
• Is het straalmiddel fijn genoeg?
• Komt er straalmengsel uit de ketel wanneer de 

slang van het straalmengsel is los gekoppeld?
• Gaat het mengsel van de schakelunit stralen 

open?
• Zijn de pneumatische slangen van de schake-

leenheid gecontroleerd?
• Is de ketel dicht? (lekvrij)?
• Zijn de straalslangen en nozzle van binnen vrij? 

(niet verstopt?)

Vragen bij box 3c
• Licht de LED op de contactdoos groen op?
• Is de noodstopschakelaar ontgrendeld?
• Zijn de verlengkabels van de afstandsbediening 

OK.?
• Is de stekker aan het stuurventiel van de scha-

keleenheden OK.?
•Is de spoel bij het stuurventiel van de schake-

leenheden OK.?
• Is de afstandsbediening OK.?

Vragen bij box 3d
• Is de  druk van de op de machine aangesloten 

perslucht hoger dan 2 bar?
• Is de ontluchtingsklep aan de overloop gesloten 

en lekvrij?
• Is de doorsnede van de straalslang klein ge-

noeg?
• Is het filterelement in de luchtfiltercontroller 

gecontroleerd en schoongemaakt?
• Is de ketelafsluiting bovenop OK.?
• Zijn de sluitstoppen van de schakeleenheden 

gecontroleerd en OK.?
• Zijn de terugslagkleppen in/aan het drukvat 

OK.?

Vragen bij box 3e
• Is de aangesloten waterdruk (zie manometer) 

minder dan 12 bar en de druk van de perslucht 
minder dan 10 bar?

• Is de regeldruk (zie manometer) correct inge-
steld (tussen 11 en 12 bar)?

Voor machines met Atex-toestemming en inzet in een Ex-gebied:
• De aanwijzingen in de bijlage „ATEX“ moeten in acht worden genomen, deze hebben 

prioriteit.
• Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen buiten het Ex-gebied worden uitgevoerd.Ex-area
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VI. Technische data
1. Algemene gegevens

torbo XL torbo XL-S
Volume van de ketel l (dm3) / Cu. ft. 200 / 4,2 (Option 320 l.)
Keteldruk (max.) bar / PSI 12 / 170

Gewicht (leeg) kg / lbs. 210 - 300 / 460 - 660
(bei 320 l.: bis 320 kg)

Afmetingen  
(hoogte x breedte x diepte), ca. mm / inch 1.360 x 1.100 x 750 / 54 x 43 x 30

(bei 320 l.: 1.490 x 1.260 x 750 mm)
Aansluiting perslucht mm / inch 50 / 2 

Aansluiting perslucht  (min. - max.)

m3/min
Cu. ft. per min.

bar
PSI

4,0 - 15,0
141 - 530
4,0 - 10,0
56 - 140

Aansluiting elektriciteit Volt / Watt 12 / 4 (7)
Aansluiting water (min. - max.) bar / PSI über 0 - 12,0 / über 0 - 170
Aansluiting straalslang mm / inch 32 / 11/4

Verbruik van straalmiddelen l/min
Cu. ft. per min.

0,24 - 6,40
0,01 - 0,23

0,24 - 12,80
0,01 - 0,46

Straaltijd  (100% gebruiksduur) Std. / h 2,6 - 0,3
(bei 320 l.: 3,8 - 0,4)

2,6 - 0,15
(bei 320 l.: 3,8 - 0,2)

Gemiddelde straaltijd per vulling Std. / h 2,0 (bei 320 l.: 3,1)
Standaard straalmengsel Strahlmittel / Wasser 80% / 20%

Waterverbruik tijdens het stralen l/min / gals. per min. 0,12 - 1,20
0,03 - 0,30

0,12 - 2,40
0,03 - 0,60

Zeef bovenzijde voor:
     Droog straalmiddel standaard
     Vochtig/ nat straalmiddel optioneel beschikbaar
     Snel vullen optioneel beschikbaar
Op de afstandsbediening:
     Magnetische veiligheidsschakelaar standaard
     Functie „stralen“ standaard
     Functie „spoelen“ optioneel beschikbaar
     Functie „alleen perslucht (drogen)“ optioneel beschikbaar
Op de machine:
     Instelling straalmengsel standaard
     Functie „extra water“ optioneel beschikbaar
     Instelling voor extra water optioneel beschikbaar
     Instelling voor het spoelen met water optioneel beschikbaar
     Omschakelen van stralen naar spoelen optioneel beschikbaar
     Instelling van de straaldruk standaard
     Instelling van de controledruk standaard
     Aan / uit-schakelaar  en noodknop standaard
    Keteldruk bewaking standaard

Quick-stop (0 bar aan de nozzle) 3 sec. per stra-
alslang van 100 m optioneel beschikbaar

Tank met reservelucht (Beveiliging 
bij wegvallen druk)  standaard

Filter voor perslucht en water standaard



VI-42

Version: NL-K06.B1-17.1

D1 Diode 1N5400
D2 Diode 1N4007
DA99 Fitting12 Volt
FB S99 Elektrische afstandsbediening Type S99
K1 Koppeling afstandsbediening, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
K2 Koppelingmagneet, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
K3 Koppeling, 12 volt, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
LED1 LED (rood / groen), 4,5 V, 11 mA
LED2,3 LED (groen), 12 V, 11 mA
NA Noodstop EN IEC 60947-3, VDE 0660 Deel 107 -30 tot 85 ° C, IP65, 24 V DC / 10 A
NS1 naderingsschakelaar, afstandsbediening, tot 240 V DC / AC, max. 1 A - 50 W / 50 VA
R Weerstand 560 Ohm, 1/4 W
Re Relay, 2xUM, 150 V DC / AC, 1,25 A, 30 W / 50 VA
S Spoel, stuurventielstuurventiel MV 12 V / 2,5 W
S99-K controlboard S99
S99-V Powerbox S07
S1 Stekker-afstandsbediening, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
S2 Stekker, stuurventielstuurventiel, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
Si-zekering, Poly-schakelaar, 50 V, IH = 1,6 A (= nominale stroom), IS = 2,4 A
SWT vlottermeter, binnenwatertank
T Drukknop 42 V, 100 mA (max. 3 VA), IEC 529
Ty Tyristor C106

Legenda

Elektrisch schema voor afstandsbediening FB S99 (S-XL)
2. Schakelplan
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VI. Technische data VI-43

Version: NL-K06.B2-17.1-HSS

D1 Diode 1N5400
D2 Diode 1N4007
DA99 Fitting 12 Volt
FB U99 Elektrische afstandsbediening Type U99
K1 Koppeling afstandsbediening, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
K2,3,4 Koppeling stuurventielstuurventiel, IP65 (K2 = I, K3 = II, K4 = III) (in gesloten toestand volgens 
DIN 40050)
K5 Koppeling 12 Volt, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
LED1 LED (rood / groen), 4,5 V, 11 mA
LED2,3 LED (groen), 12 V, 11 mA
NA Noodstop EN IEC 60947-3, VDE 0660 Deel 107 -30 tot 85 ° C, IP65, 24 V DC / 10 A
NS1 naderingsschakelaar, afstandsbediening, tot 240 V DC / AC, max. 1 A bzw. 50 W / 50 VA
R Weerstand 560 Ohm, 1/4 W
Re Relais, 2xUM, 150 V DC / AC, 1,25 A, 30 W / 50 VA
S Spoel, magneetventiel MV 12 V / 2,5 W
U99-K besturingsbord U99
U99-V Powerbox U07
S1 Plug-afstandsbediening, IP65 (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
S2,3,4 Plugstuurventiel, IP65 (S2 = I, S3 = II, S4 = III) (in gesloten toestand volgens DIN 40050)
Si Zekering, Poly-schakelaar, 50 V, IH = 1,6 A (= nominale stroom), IS = 2,4 A
SWT vlottermeter, binnenwatertank
TI, II, III Drukknop 42 V, 100 mA (max. 3 VA), IEC 529

Legenda

Schakelschema voor afstandsbediening FB U99 (L-XL)
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VI-44

Version: NL-K06.C1-17.1-HSS

1A1 Luchtzijde van de Cilinderpomp
1A2 Cilinder schakelunit perslucht
1A3 Cilinder schakelunit straalmengsel
1A4  Cilinder schakelunit snelstop
1A5 Cilinder torbomix actief aan/uit
1S1 Eindschakelaar links
1S2 Eindschakelaar rechts
1V1 Stuurventiel pomp actief
1V2 Stuurventiel pomp passief
1V3 Drukbegrenzer
1V4 Stuurventiel schakelunits
1Y1 Spoel 12 Volt FBS
1Z1 Hoofdfilter
1Z2 Fijn filter
1Z3 Manometer straaldruk
1Z4 Indicator fijn filter
1Z5 Ontluchtingsventiel straaldruk
1Z6 Luchtopslagtank ontluchtingsventiel
1Z7 Ontluchtingsventiel torbomix, persluchtaansluiting
1Z8 Filter S1 / S2
1Z9 Persluchtaansluiting
1Z10 Ontluchtingsventiel torbomix, passief aan/uit

Legende pneumatisch schema

2A1 Waterzijde van de pomp
2Z1 Ontluchtingsventiel torbomix, luchtuitlaat
2Z2 Ontluchtingsventiel torbomix, actief aan / uit
2Z3 overdrukventiel
2Z4 Handbediende ontluchtingsklep
2Z5 Ontluchtingsventiel Zeef bovenzijde
2Z6 Waterfilter
2Z7 Wateraansluiting
2Z8 Ontluchtingsventiel overloop
2Z9 Maat druk in het vat
S Doseerklep straalmedia
Z / R doseerventiel toevoeging water

Legenda hydraulisch schema

Pneumatisch en hydraulisch schema voor afstandsbediening FB S99 (S-XL)

1V3

1V2

1V1

1Z6 1Y1 1V4

1Z11Z2

1Z3

1Z4

1Z5

2Z1

1Z7

1Z10

2Z2

1Z8

2Z5
2Z9

2Z4

2Z8 2Z3
1A1

2A1

1A2

1A3
1A5

1A4

(1S2) (1S1)

1S1 1S2

torbomix

Z/R

S

Kessel
Vessel

Tank

1Z9 2Z7

2Z6



VI. Technische data VI-45

Version: NL-K06.C2-17.1-HSS

1A1 Luchtzijde van de cilinderpomp
1A2 Cilinder schakelunit perslucht
1A3 Cilinder schakelunit straalmengsel
1A4 Cilinder schakelunit snelstop
1A5 Cilinder torbomix aan / uitstralen
1A6 Wassen van de cilinderschakeleenheid
1A7 Cilinder torbomix actief aan / uit
       het wassen
1S1 Eindschakelaar links
1S2 Eindschakelaar rechts
1V1 Stuurventiel pomp actief
1V2 Stuurventiel passief
1V3 Drukbegrenzer
1V4 Stuurventiel perslucht / snelstop
1V5 Stuurventiel wassen
1V6 Stuurventielstralen
1Y1 Spoel 12 Volt perslucht / snelstop
1Y2 Spoel 12 Volt wassen (II)
1Y3 Spoel 12 Volt stralen (III)
1Z1 Hoofdfilter
1Z2 Fijn filter
1Z3 Manometer straaldruk
1Z4 Indicator fijn filter 
1Z5 Ontluchtingsventiel straaldruk1Z6 Luchtop
       slagtank ontluchtingsventiel

Legende pneumatisch schema

2A1 Waterzijdige zijde van de pomp
2Z1 Ontluchtingsventiel torbomix, luchtuitlaat
2Z2 Ontluchtingsventiel torbomix, aan/uit actief stralen
2Z3 overdrukventiel
2Z4 Ontluchtingsventiel torbomix, aan/uit actief wassen
2Z5 Ontluchtingsventiel zeef bovenzijde
2Z6 Waterfilter
2Z7 Wateraansluiting
2Z8 Ontluchtingsventiel overloop
2Z9 Manometer keteldruk
S Doseerventiel straalmiddelen
Z Doseerventiel toevoeging water
R Doseerventiel spoelwater

Legenda hydraulisch schema

Pneumatisch en hydraulisch schema voor afstandsbediening FB U99 (L-XL)

1Z7 Ontluchtingsventiel torbomix, luchtaansluiting
1Z8 Filter S1 / S2
1Z9 Persluchtaansluiting
1Z10 Ontluchtingsventiel  ventielkogelvibrator
1Z11 Ontluchtingsventiel torbomix, passief aan/uit
         ontploffing
1Z12 Ontluchtingsventiel torbomix passief aan/uit
         het wassen

Continuation, Legend pneumatic scheme
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