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1) INFORMATIE VAN DE FABRIKANT 
De illustraties, specificaties en technische gegevens in dit handboek zijn bij het ter perse gaan 
exact. FAUN behoudt zich echter het recht voor om in het kader van een voortdurende 
verbetering van zijn producten de illustraties, specificaties en technische gegevens in dit 
handboek op elk moment te veranderen. 

 

Elke verveelvuldiging (ook van passages) van dit handboek met welke hulpmiddelen dan ook 
is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FAUN strikt verboden. 

 

BELANGRIJK: Alle vervangingsonderdelen en toebehoren van de machines werden door 
FAUN verschaft en gecontroleerd. FAUN is niet aansprakelijk in het geval van persoonlijke 
of materiële schade veroorzaakt door niet door ons geleverde vervangingsonderdelen. 
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1) DOEL VAN HET HANDBOEK 
Dit handboek beoogt het bedieningspersoneel alle informatie te geven, die het in staat stelt om 
de machine efficiënt en absoluut veilig in te zetten. Het moet het bedieningspersoneel ook in 
staat stellen om resterende gevaren die uitgaan van de machine, te leren kennen. Tenslotte 
maakt het handboek het mogelijk om het doorlopende onderhoud van de machine uit te 
voeren. In principe mag de veegmachine alleen door door FAUN gekwalificeerd personeel 
bediend en onderhouden worden. 

Daarbij moet gezegd worden dat elke technische ingreep die niet in dit handboek vermeld is, 
door FAUN technici of door het dichtstbijzijnde toegelaten technisch centrum moet worden 
uitgevoerd. (Daar vindt u de specialisten die in staat zijn om de technische bijstand te 
garanderen en uw vragen te beantwoorden.) 

HET HANDBOEK ZORGVULDIG BEWAREN 

Dit handboek moeten de bedieners absoluut kennen en het moet voortdurend toegankelijk 
zijn. Het zij opgemerkt dat een perfecte kennis van dit handboek een verhoogde efficiëntie 
van het werk onder ideale veiligheidsvoorwaarden mogelijk maakt. 

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN: 

De van het CE stempel voorziene machine komt overeen met de richtlijn CEE 89/392, onder 
de voorwaarde dat hij wordt ingezet voor het gebruik waarvoor hij werd geconcipieerd. 
Bovendien komt hij overeen met: 

- de door de EU richtlijnen 80/1107/CEE - 83/477/CEE - 88/642/CEE geïntroduceerde 
veiligheidsvoorschriften op de werkplaats, 

- de voorschriften van het verkeersreglement. 

In dit verband hebben wij de op de volgende bladzijde vermelde normen toegepast. 

VOORZICHTIG!! GEVAAR!! 

Om elke gevaarlijke situatie en elke beschadiging van het materiaal te vermijden moeten de in 
dit handboek en in elke eventueel bijgevoegde gebruiksaanwijzing gegeven instructies strikt 
worden gevolgd. 
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2) REFERENTIENORMEN: 
De in wat volgt opgesomde normen hebben ons gediend als referentie bij de conceptie van de 
veegmachine. 

 

Met de CE-kenmerking van de machine en het opstellen van de 
conformiteitsverklaring garandeert de fabrikant dat bij de constructie de 
geldige veiligheidseisen van de EG-machinerichtlijn in acht werden 
genomen. Bij de CE-tekens betreft het een zuivere verklaring van de 
fabrikant. De controle van de machine wordt niet bevestigd door een 
onafhankelijke organisatie. 

 

Conform § 7 Apparatuur- en productieveiligheidswet mogen technische 
werkmiddelen van het door de overheid bekend gemaakte teken GS 
voorzien worden, als ze door een erkend keuringsbureau op aanvraag 
van de fabrikant gecontroleerd werden. Daarbij moet worden vastgesteld 
dat het voorgestelde bouwmodel overeenkomt met de fundamentele 
veiligheids- en gezondheidseisen. In tegenstelling tot het CE-teken is het 
GS-teken een waarmerk! 
In het keurmerk bevindt zich het nummer van het attest! 
 

NORM BENAMING VAN DE NORM 

ISO 7000 Op het materiaal gebruikte symbolen en tekens 

NF EN 563 Temperatuur van de aanraakbare oppervlakken 

NF EN 457 Akoestische waarschuwingssignalen 

NF EN 414 Regels voor de bewerking en presentatie van de veiligheidsnormen 

NF ISO 4148 Speciale waarschuwingslampen 

NF E 09- 002 Technische preventie van ongevallen die als gevolg van de 
mechanisch door de machines en apparaten veroorzaakte risico’s 

kunnen optreden 

NF EN 292 Veiligheid van de machines - Basisconcepten - Principes voor 
projecten 

NF EN 349 Minimumafstand ter preventie van kneuzingen van lichaamsdelen 

ISO 2631 

ISO 3744 

ISO 5348 

 

Regels en parameters voor het meten van lawaai en trillingen 

NF ISO 3780 Wereldwijde code voor de identificatie van de fabrikant (WMI) 

pagina 7 

 



  
 

 
BEDIENERHANDBOEK 

 
 
 

Nederland 

 
 
3) IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE 

 

Gegevens voor de identificatie ervan: 

Om het werk van onze technici bij de identificatie van een machine te vergemakkelijken 
verzoeken wij u om ons bij elke vraag om informatie het serienummer van uw machine te mee 
te delen. Het volgende schema kan u daarbij van dienst zijn.  
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4) CONVENTIES EN SYMBOLEN 

CONVENTIES GLOSSARIUM 

 

 

GEVAAR! 

 

Deze symbolen voor de 
teksten wijzen op de 
veiligheidsvoorschriften. Als 
deze niet worden nageleefd, 
dan zouden de dood, zware 
verwondingen of zware 
materiële schade het gevolg 
kunnen zijn. 

In het handboek worden de volgende 
technische begrippen gebruikt: 

Rolbezem: 

Langwerpige kegelvormige bezem die zich 
binnen de asafstand onder het voertuig bevindt 

en het mogelijk maakt om het afval naar het 
aanzuigmondstuk te transporteren. 

. 

 

 

 

OPGELET! 

 

Deze symbolen voor de 
teksten wijzen op de 

veiligheidsvoorschriften. Als 
deze niet worden nageleefd, 

dan zouden lichte 
verwondingen of materiële 
schade het gevolg kunnen 

zijn. 

Gootbezem: 

Bezem die zich zijdelings buiten de 
voertuigbreedte bevindt en ervoor dient om het 

vuil uit de goot naar het aanzuigmondstuk te 
transporteren. 

 

 

MILIEUBESCHERMING! 

Deze symbolen voor de 
teksten wijzen op 
raadgevingen voor een 
correcte inzet van de machine, 
met name wat de onderdelen 
ervan en de gevolgen daarvan 
voor het milieu betreft. 

Klep voor grof goed: 

Klep voor het aanzuigmondstuk die het 
aanzuigen van grovere stukken afval mogelijk 

maakt als hij geopend wordt. 

Afsluitschuif: 

Schuif (guillotine) tussen bak en 
aanzuigmondstuk die het mogelijk maakt om 
de bak te isoleren bij het aanzuigen achter of 

met de dubbele veeginrichting. 

 
pagina 9 

 



  
 

 
BEDIENERHANDBOEK 

 
 
 

Nederland 

 
 
Hieronder vindt u de gebruikte symbolen om opmerkzaam te maken op resterende gevaren: 

GEVAARVERWIJZING   ANDERE VERWIJZING 

 
     

 

 

VERBRANDINGSGEVAAR 

 

 

 
GEHOORBESCHERMING 

VERPLICHT 

 

 

PLETGEVAAR 

   

GIFTIGE SUBSTANTIES 

 

 

CORROSIEGEVAAR 

   

 

 

EXPLOSIEGEVAAR 

   

 

 

SCHAAFGEVAAR VOOR 
DE VOETEN 

   

 

 

BRANDGEVAAR 
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HOOFDSTUK I 
OM DE MACHINE GOED TE 

KENNEN ... 
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1 - ALGEMENE EIGENSCHAPPEN 
De door FAUN Viatec gefabriceerde zuig- 
en veegmachine ViaJet 5 is zeer goed 
geschikt voor het reinigen van: 
- straten 
- pleinen 
- luchthavens 
- enz. ... 

De door een hydraulische motor hydrostatisch 
aangedreven turbine levert de machine een 
aanzienlijke zuigcapaciteit. Zijn inhoud van 5,1 
m3 maakt een grote autonomie bij het vegen 
mogelijk. 

De verschillende delen (motorisering en 
aanzuigen, watertank, bak) zijn solide 
verbonden met een 120 mm hoog tussenframe, 
zodat de hele machine uiterst robuust en 
betrouwbaar is. 

Het nieuwe, zeer ergonomische instrumentenbord 
maakt het mogelijk om gebruik te maken van alle 
mogelijkheden die de machine biedt. Bovendien 
biedt het exclusieve besturingssysteem ervan, dat 
het vegen aanpast aan de rijrichting en de 
ingestelde veegrol, een buitengewone 
werkkwaliteit. 

Zijn hydrostatische rijaandrijving maakt 
gelijkmatig rijden en een traploze 
snelheidsverandering van 0 – 25 km/h 
mogelijk. Remmen, vooruit- en 
achteruitrijden is bij zeer hoog rijcomfort 
voor de bediener mogelijk door eenvoudige 
pedaalbesturing zonder voortdurend 
ontkoppelen en koppelen. 

Zijn watertank van 1000 l biedt een grote 
autonomie. 
 

Onze veegmachine komt overeen met de 
machinerichtlijn 89/392 en werd 
geconcipieerd om het bedieningspersoneel 
zeer hoge veiligheid te garanderen. 
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Alle genoemde en alle in wat volgt geciteerde eigenschappen komen nauwkeurig overeen 
met de meest uiteenlopende inzetvoorwaarden van een alsmaar veeleisender cliënteel. 

 

WAARSCHUWING: 
Onze machine werd zo geconcipieerd, dat hij onder normale operationele voorwaarden correct 
functioneert. Een inzet van de machine is verboden onder de volgende voorwaarden: 

   - Aanzuigen van giftig afval, brandbare of                              
   explosieve stoffen 

Bij de inzet van de machine onder het vriespunt ( ca. 0°C ) moet de hele waterinstallatie 
ontwaterd worden. 

 

 

 

Bovendien kan het verzamelde afval alleen worden verwijderd in 
toegelaten zones (speciale containers, toegelaten stortplaatsen ...). In elk 
geval moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. 

 

 

Elke garantieclaim wordt ongegrond als de machine werd ingezet onder voorwaarden 
die niet zijn vermeld in dit handboek. 

 

 

 

 

 

 

 

pagina 13 

 



  
 

 
BEDIENERHANDBOEK 

 
 
 

Nederland 

 
 
2) Inzetvoorschriften voor veegmachines 
 

 

Verordening 

 over de introductie van de verordening over de bescherming tegen lawaai van 
apparatuur en machines 

( van 29-08-2002 ) 

 

Artikel 1 

 

32. Verordening 

over de uitvoering van de 

immissiebeschermingswet van de Bondsrepubliek Duitsland (BImSchV) 

( verordening over de bescherming tegen lawaai van apparatuur en machines  

- 32. BlmSchV ) 

 

Paragraaf 3 

Bedrijfsregelingen voor apparatuur en machines 

 

§ 7 

Bedrijf in woongebieden 

 

( 1 ) „In zuivere, algemene en bijzondere woongebieden, kleine 
stadsgebieden, speciale gebieden die ter recreatie dienen, kuur- 
en kliniekgebieden en gebieden voor het herbergen van gasten 
volgens de §§ 2, 3, 4., 4a, 10 en 11 lid 2 van de 
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bouwgebruiksverordening en op het terrein van zieken- en 
verpleeghuizen mogen in de open lucht: 

1. apparaten en machines volgens het aanhangsel op zon- en 
feestdagen de hele dag en op werkdagen tussen 20.00 uur en 
07.00 uur niet worden ingezet. 
 
Zin 1 geldt niet voor rijkswegen en spoorwegen van 
spoorwegmaatschappijen van de Bondsrepubliek die door 
gebieden volgens zin 1 lopen. De deelstaten kunnen voor 
provinciale wegen en spoorwegen niet in eigendom van de 
federale overheid die door gebieden volgens zin 1 lopen, de 
geldigheid van zin 1 inperken. 
 
 

 
 

( 2 ) De volgens recht op het niveau van de deelstaten bevoegde 
autoriteiten kunnen in afzonderlijke gevallen uitzonderingen van 
de inperkingen van lid 1 toelaten. De toelating is niet vereist als 
het bedrijf van de apparaten en machines in afzonderlijke 
gevallen voor het afwenden van een gevaar bij onweer of 
sneeuwval of voor het afwenden van een ander gevaar voor 
mens, milieu of materiële goederen vereist is. De exploitant 
moet de bevoegde autoriteiten desgevraagd op de hoogte 
brengen van het bedrijf volgens zin 2. Van overheidswege 
kunnen in een afzonderlijk geval uitzonderingen van de 
inperkingen van lid 1 worden toegelaten als het bedrijf van de 
apparaten en machines vereist is voor het afwenden van een 
gevaar voor de gemeenschap. 
 
( 3 ) Verdergaande juridische voorschriften op het niveau van de 
deelstaten ter bescherming tegen gebruik in woon- en andere 
geluidsgevoelige gebieden en algemene voorschriften van de 
bescherming tegen lawaai, met name over de rust op zon- en 
feestdagen en over de nachtrust, blijven onverminderd van 
kracht. 
 

§ 8 
 

Bedrijf in gevoelige gebieden 
 

De deelstaten kunnen: 
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1. met inachtneming van artikel 17 van de richtlijn 2000/14/EG 
verdergaande regelingen voor inperkingen van het bedrijf van 
apparaten en machines volgens het aanhangsel in door hen als 
gevoelig geclassificeerde gebieden treffen, 

2. met inachtneming van de algemene voorschriften van de 
bescherming tegen lawaai regelingen voor verdergaande 
uitzonderingen van inperkingen van het bedrijf van apparaten en 
machines volgens het aanhangsel treffen, voorzover 

a. er geluidsarme apparaten en machines worden ingezet wier 
bedrijf niet erg stoort of na afweging van publieke en privé-
belangen en rekening houdend met andere mogelijkheden voor 
een oplossing voorrang heeft, of 

b. het bedrijf in het publieke belang vereist is“       
 

( Staatsblad jaargang 2002 deel I nr. 63, uitgegeven te Bonn op 5 
september 2002 ) 
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3) IDENTIFICATIE VAN DE RESTERENDE RISICO’S 
Etiketten op de machine geven de resterende risico’s aan (vgl. afbeelding hieronder). 

 

  

De op het voertuig aangebrachte etiketten moeten absoluut gerespecteerd 
en in acht genomen worden. Naleving van de instructies kan ongevallen 
vermijden. Garandeer dat de inzetzone tijdens het vegen vrij is (personen 
en hindernissen). 
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4) TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
 A) IDENTIFICATIE VAN DE DELEN VAN DE MACHINE 

 

 

 
 
1= voertuigtransmissie 
2= cardanas 
3= tandwielpomp 
4= tandwielpomp 
5= turbinepomp 
6= hydrostatische 
overbrenging 
7= rijmotor 
8= rijpomp 
9= cardanas 
 
 
 
 
 
 
 
1= watertank 
2= waterpomp 
3= radiaalbezem 
4= hydraulische 
olietank 
5= veegwals 
6= zuigschacht 
7= oliekoeler 
8= voertuigframe 
9= turbine 
10= hefcilinder 
11= veegbak 

  

 

 

1 1 2      3   4    5     6    7   8      9 

Chassisframe 

Achteras 

1        2        3     4     5      6          7 

8                 9        10            11                         
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B) TECHNISCHE GEGEVENS 

Tussenchassis: 

Het tussenchassis bestaat uit langsijzers en staalbuizen en maakt de verbinding tussen de 
veeginrichting en het dragervoertuig mogelijk. Zijn robuuste en toch elastische structuur 
maakt het absorberen van alle van het dragervoertuig uitgaande belastingen mogelijk. 

 

Turbine: 

 Afvoer: 9000 m3/h (proefstand) 
 Maximale draaisnelheid: 3000 t/min 
 Onderdruk aan de waterkolom: 900 mm  

Hydraulische kringloop: 

 Tankinhoud: ca. 110 l 
 Slagcapaciteit van de hydraulische pompen:  

1. Rijaandrijving rijpomp - 75 cm3 / Rijmotor 107 cm3    
2. Turbineaandrijving: regelbare pomp 45 cm3 
3. Werkhydraulica: tandwielpomp 22,5 + 11 cm3 

 Draaisnelheid:  ca. 2450 t/min  

Persluchtkringloop: 

 Bedrijfsdruk: 7 bar 
 Onderhoudseenheid: droger en olieverstuiver (optie) om te smeren 

Bevochtigingskringloop: 

 Hydraulisch aangedreven waterpomp: 
  Maximale transportcapaciteit: ca. 30 l/min 
  Maximale druk: 4 bar 
 Sproeierkoppen aan zijdelingse bezem: 2 
 Sproeierkoppen aan de rolbezem: 4 
 Watertank: 1000 l van edelstaal (V2A) 
 Filtering: edelstalen zeef (250 µ maaswijdte) 

Hydraulische kringloop - gootbezem: 

 Besturing: elektrisch 
 Bedrijfsdruk: 130 bar 
 Hydraulische motor: OMR 160 (160 cm3/t) 
 Maximale draaisnelheid: 140 t/min 
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Hydraulische kringloop - rolbezem: 

 Besturing: elektrisch 
 Bedrijfsdruk: 130 bar 
 Hydraulische motor: OMPW 160 (160 cm3/t) 
 Maximale draaisnelheid: 130 t/min 

Hydraulische kringloop - rijaandrijving: 

 Besturing: elektrisch 
 Bedrijfsdruk: 420 bar 
 Maximale draaisnelheden: 3500 t/min 

Hydraulische kringloop - turbine: 

 Besturing: elektrisch 
 Bedrijfsdruk: 250 bar 
 Maximale draaisnelheid: 3000 t/min 

Hydraulische kringloop - optillen bak: 
 Besturing: elektrisch 
 Bedrijfsdruk: 130 bar 

Hydraulische kringloop - openen/sluiten achterdeur: 

 Besturing: elektrisch 
 Bedrijfsdruk: 130 bar 

Stroomkring: 
 Netspanning: 24 V 

Bak: 

 Inhoud: 5,1 m3 
 Bodem van edelstaal: 4 mm 
 Tussenwand van staal: 3 mm 
 Glijgoot van staal 

Veeg- en aanzuigeenheid: 

 Totale breedte vegen: 
 Breedte aanzuigmondstuk: 550 mm 
 DM gootbezem: 400 mm 
 DM rolbezem: 350 mm 
 Lengte rolbezem: 1250 mm 
 Instelling draaisnelheid gootbezem: 0 tot 130 t/min 
 Instelling draaisnelheid rolbezem: 0 tot 130 t/min 
 
 
 

pagina 20 

 



  
 

 
BEDIENERHANDBOEK 

 
 
 

Nederland 

 
 
5) AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN 

A) TESTVOORWAARDEN 
 
De tests gebeurden aan een machine zonder bescherming tegen lawaai 
 - Draaisnelheid turbine: 3000 t/min 
 - Snelheid van zijdelingse en rolbezem bij 90 t/min 
- - Aanzuigbuis achter 200 mm boven de grond 
 

B) UITGEVOERDE TESTS 
Functievoorwaarden: 
 a) Zuigschacht neergelaten; radiaalbezem rechts, veegrol en ventilator in bedrijf 
 a) Zuigschacht neergelaten; radiaalbezem links, veegrol en ventilator in bedrijf 
 c) Handzuiginstallatie 200 mm boven de grond aan de achterzijde in bedrijf 
 d) Omkantelen om de container leeg te maken (afstandsbediening 1 m van de  
 achterzijde van het voertuig) 
 

C) TESTRESULTATEN 
 
Voorwaarden   Beschrijving en positie van de bediener Leq dB(A) 

gemiddeld 
geluidsdruk-

niveau 

MaxPik 
dB(C) 

max. geluids-
drukniveau 

a De 1ste bediener bevindt zich in de cabine. 67,0 95,0 

b De 1ste bediener bevindt zich in de cabine. 67,0 95,0 

c De 1ste bediener bevindt zich in de cabine. 
De 2de bediener werkt aan de handzuiginstallatie. 

67,0 
74,0 

95,0 
100,0 

d De 1ste bediener bevindt zich in de cabine. 
De 2de bediener werkt aan de handzuiginstallatie. 

65,5 
70,0 

93,5 
98,0 

 

6) WERKWIJZE 
De veegmachine is uitgerust met een hydrostatische rijaandrijving. Daarmee kunnen traploos 
veegsnelheden van 0 - 25 km/h worden ingesteld. 
De hydrostatische overbrenging bevindt zich tussen de transmissie en de achteras van het 
chassis. Als de veegmachine niet nodig is (rijden naar de plaats van inzet), dan rijdt de 
machine normaal via zijn standaard transmissie.  
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Om de veegmachine in te schakelen wordt de hydrostatische overbrenging elektropneumatisch 
omgeschakeld en kan nu de aangeflenste pompen aandrijven. 
Aan de overbrenging bevinden zich meerdere pompen. Eén pomp is ontworpen voor de 
rijaandrijving. Deze wordt aangedreven via de hydrostatische overbrenging. Via een 
elektrische besturing kan de pomp een hydraulische motor aandrijven, die op zijn beurt 
vervolgens het voertuig beweegt. 
Tegelijkertijd bevindt er zich een andere pomp voor de turbineaandrijving direct aan de 
overbrenging. Aan de turbinepomp zijn er 2 andere tandwielpompen voor de werkhydraulica 
en de diverse aanvullende functies. 
 

  
 
De door een hydraulische motor aangedreven turbine creëert in de veegcontainer een 
onderdruk via een zuigkanaal in het dak van de veegcontainer. De vuildeeltjes worden door de 
zijdelingse gootbezem (zie p. 15) en de rolbezem onder het voertuig naar de zuigschacht 
geleid. Ze worden door het aanzuigmondstuk en de zuigslang de bak in gezogen. Aan de 
uitgang van de zuigslang bevindt zich een leiplaat, die het opgezogen veeggoed optimaal 
verdeelt in de veegcontainer. Het vuil zet zich door de zwaartekracht af in de bak.  
De door de turbine uitgestoten afzuiglucht wordt uitgeblazen in een stabiliseringsruimte van 
royale afmetingen. Vervolgens wordt de afzuiglucht naar achter onder de veegcontainer 
afgevoerd.  
Het verzamelde vuil wordt door de deur verwijderd. De tank bevat 1000 l water om het 
veeggoed te bevochtigen. 
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SCHEMA VAN 
HET BEVOCHTI-
GINGSSYSTEEM 

 

 
Het in de 1000 l tank van edelstaal opgeslagen water (1) wordt via een waterleilijst achter de 
rechter onderhoudsklep (2) verdeeld over de zuigschacht (3), de uitgang van de zuigslang (4), 
de rolbezem (5) en de gootbezem (6). Een hydraulisch aangedreven waterpomp (7) (ca. 30 
l/min bij 4 bar) garandeert voldoende debiet. Het voor de waterpomp aangebrachte waterfilter 
(8) maakt het mogelijk om het uit de tank komende water uit te filteren. Een waterslang (10) 
om de container te reinigen kan daar worden aangesloten. 

 
 

Persluchtkringloop 
De persluchtkringloop van de uitrusting wordt door de compressor van de vrachtwagen 
gevoed met een bedrijfsdruk van 7 bar. Hij voedt alle slagcilinders die het mogelijk maken om 
de bezems te sturen. 
 
 
7) BESCHRIJVING VAN HET INSTRUMENTENBORD 
 
Het bevindt zich in de cabine tussen de beide stoelen en werd zo geconcipieerd, dat het voor 
de bestuurder een optimale bediening van de veegmachine mogelijk maakt. De regelaars voor 
de drukinstellingen van de rolbezem resp. de gootbezems zijn ingebouwd in een console 
achter de rechter onderhoudsklep. 
 
Op de volgende bladzijden wordt de functie van elke besturing en elke controlelamp 
beschreven. 
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S 16 
 

S 17 
 

S 15 

 

 
 

 
 
 
 
 

L 01 
 

L 02 
 
 

   S 14 
 

 

A) CONTROLELAMPEN EN INDICATIES 

  

Turbinetoerental: 3 controlelampen 

                                n kritisch: toerental te laag 

                                n ¾: toerental normaal (voor normale zuigcapaciteit) 

                                n max: vol toerental (volle zuigcapaciteit)    

 
Waterstandindicatie: 4 controlelampen 

                                   75%/ 50%/ 25% : normale waterstand 

                                   0% : rood (watergebrek - automatische uitschakeling 

                                                     van de waterpomp) 

 
Controlelamp (geel): overbelasting dragervoertuig 

Hij licht op zodra het dragervoertuig zijn maximale draaglast bereikt heeft. 
In dit geval moet het werk onderbroken en de veegcontainer leeggemaakt 
worden.  
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INDICATIE VEEGCONTAINER OPGETILD 

De controlelamp licht op als de opligger is opgetild. 

 
CONTROLELAMP L 01 OVERVERHITTEN HYDRAULISCHE OLIE 

Hij geeft aan dat de hydraulische olie een te hoge temperatuur heeft bereikt. 
 

OPGELET: ONMIDDELLIJK UITSCHAKELEN!!!  
CONTROLELAMP L 02 HYDROSTAAT INGESCHAKELD 

De controlelamp licht op bij geactiveerde schakelaar S 14 als de 
hydrostatische overbrenging operationeel is. 
OPGELET: De controlelamp moet doven bij uitschakeling van de 
hydrostaat!   
CONTROLELAMP L 03 LUCHTDRUK TE LAAG 

De controlelamp brandt als de luchtdruk in de veegconstructie onder 4,5 bar 
ligt. 
OPGELET: Ingebruikname van de veegmachine is niet mogelijk!  

 
B) BESTURINGEN 

 

HOOFDSCHAKELAAR 

Maakt de ingebruikname van de veegmachine mogelijk. De groene 
controlelamp naast de sleutel brandt. 

 

 

Q 01: NOODSTOP 

Triggert de noodstop, die alle bewegingen van de veegmachine blokkeert. 

 
S 01: SCHAKELAAR zuigschacht 

1. niveau: stuurt het neerlaten van de zuigschacht. 
2. niveau: maakt het inschakelen van de watertoevoer in de zuigschacht 

mogelijk. 

OPGELET: Schakelaar S 04 moet geactiveerd zijn!  
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S 02: SCHAKELAAR radiaalbezem 

1. niveau: stuurt het neerlaten van de gootbezems. 
2. niveau: maakt het inschakelen van de watertoevoer aan de 

radiaalbezem mogelijk. 

OPGELET: Schakelaar S 04 moet geactiveerd zijn!  

S 03: SCHAKELAAR rolbezem 

1. niveau: stuurt het neerlaten van de rolbezem. 
2. niveau: maakt het inschakelen van de watertoevoer aan de rolbezem 

mogelijk. 

OPGELET: Schakelaar S 04 moet geactiveerd zijn!  

S 04: SCHAKELAAR WATERPOMP 

Maakt het sturen van de waterpomp mogelijk (opgelet: inschakelen is 
alleen mogelijk als er water in de tank zit). 

 
S 05: SCHAKELAAR WERKVERLICHTING 

Maakt het inschakelen van de verlichting van de zijdelingse bezem 
mogelijk. 

 
S 06: SCHAKELAAR ALZIJDIGE VERLICHTING  

Maakt het inschakelen van de alzijdige verlichting aan de veegcontainer 
mogelijk. 

 
S 07: SCHAKELAAR OPTILLEN HELE ZUIGSCHACHT 

Maakt het optillen van de hele zuigschacht mogelijk voor het opnemen 
van groter veeggoed dat niet via een geopende loofklep kon worden 
opgenomen. 

 
S 08: SCHAKELAAR VERHINDEREN SLUITEN AFSLUITKLEPPEN 

Maakt het bij de zijdewissel van de veegzijde mogelijk om de afsluitklep 
open te houden om de aanzuigslang te bevrijden van resterend vuil. 
2. niveau: maakt het inschakelen van de watertoevoer aan de leiplaat 
mogelijk. 

OPGELET: Schakelaar S 04 moet geactiveerd zijn! 
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S 09: SCHAKELAAR WISSEL GOOTSTEENBEZEM 

Maakt het in het geval van een machine met dubbele veeginrichting 
mogelijk om om te schakelen naar de andere zijde.  
                                             Schakelaar in 0-stand rol re. 
                                             Schakelaar in 1-stand rol li.  

 

S 10: niet bezet  

S 11: SCHAKELAAR VOOR HET AANKOPPELEN VAN DE 
TURBINE (OPTIE) 

Maakt het sturen van de aanzuigturbine mogelijk. Opgelet: Aankoppelen 
van de turbine is niet mogelijk als de algemene druk van de perslucht 
onder 4,5 bar ligt.   

S 12: SCHAKELAAR HOGEDRUKREINIGER  

Maakt het sturen van de hogedrukreiniger mogelijk.  
OPGELET: Inschakelen is alleen mogelijk als er water in de tank zit. 

 
S 13: SCHAKELAAR WERKVERLICHTING 
HANDZUIGINSTALLATIE 

Maakt het inschakelen van de verlichting van de handzuiginstallatie 
mogelijk.  
S 14: SCHAKELAAR INSCHAKELEN HYDROSTAAT 

Maakt het inschakelen van de hydrostatische overbrenging mogelijk. 
Controlelamp L 02 moet branden. 

OPGELET: ALLEEN BIJ STILSTAND EN GEACTIVEERDE 
KOPPELING SCHAKELEN!   

S 15: SCHAKELAAR VOOR DE VERANDERING VAN 
RIJRICHTING 

Maakt het veranderen van rijrichting mogelijk.  
Schakelaar in 0-stand rijrichting vooruit. 
Schakelaar in 1-stand rijrichting achteruit. 

OPGELET: ALLEEN SCHAKELEN BIJ STILSTAND! 
 

S 16: SCHAKELAAR KRUIPGANG                                                 geel 

Maakt een fijnere regeling van de veegsnelheid mogelijk. 
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S 17: SCHAKELAAR WEGRIJDEN ONDER ZWARE LAST          groen 

Maakt het wegrijden onder zware voorwaarden (b.v. op hellingen) 
mogelijk. 
Onmiddellijk na het wegrijden uitschakelen omdat de maximumsnelheid 
verminderd wordt!  

P 01: POTENTIOMETER TOERENTAL RADIAALBEZEM 

+ -
 

P 02: POTENTIOMETER TOERENTAL ROL  

+ -
 

P03: POTENTIOMETER TURBINETOERENTAL 

Traploos verhogen en verlagen van het turbinetoerental. 

OPGELET: Bij het uitschakelen van de turbine altijd de potentiometer 
naar links tot aan de aanslag draaien! 

+ -
 

 

J 01: JOYSTICK VEEGINRICHTING OMHOOG 

Maakt het mogelijk om de hele veeginrichting (mondstuk, gootbezem, 
rolbezem) in één keer op te tillen. 

 

 
 

J 01: JOYSTICK loofklep 

Maakt het mogelijk om de loofklep te openen en zodoende kortstondig 
grovere stukken afval aan te zuigen. 

 

 
  

DISPLAY: 

Het multifunctionele display geeft de bedrijfsuren van de veegconstructie 
aan. 
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REGELAARS 
 

 

R 1: DRUKREGELAAR UITZETDRUK GOOTBEZEM 

  

R 2: DRUKREGELAAR OPLEGDRUK GOOTBEZEM 

  

R 3: DRUKREGELAAR OPLEGDRUK ROLBEZEM 

  

 

 
 
 

R 1 

R 2 

R3 
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HOOFDSTUK II - 

VOORBEREIDING OM TE 
VEGEN ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit deel van het handboek wordt beschreven hoe men het voertuig correct 
inzet als het normaal functioneert. Als u werkzaamheden zou uitvoeren die 
in deze handleiding niet zijn vermeld, dan kan dit gevaarlijk zijn en de 
veiligheid en gezondheid van de bedieners en elke persoon die zich in de 
buurt van de machine bevindt, in gevaar brengen. 
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1) CONTROLES VÓÓR HET BEGIN VAN HET WERK 

 A) CONTROLE VAN HET DRAGERVOERTUIG 

Vóór elke ingebruikname moeten de in het bedienerhandboek van het dragervoertuig 
vermelde controles worden uitgevoerd. 

 B) BEVEILIGING VAN DE MACHINE 

Vóór elke ingreep aan de machine (controleren van de vulstanden, reinigen) is een beveiliging 
van de machine noodzakelijk. Daarbij moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

1) Het voertuig neerzetten op een vlakke ondergrond. 

2) De handrem van het dragervoertuig aantrekken en de remspieën onder de voor- en 
achterwielen van de vrachtwagen leggen. 

3) De hydrostatische overbrenging inschakelen. 

4) Controleren of de opligger leeg is en dan de bak optillen en hem op de veiligheidssteunvoet 
zetten. 

5) De hydrostatische overbrenging en de rijmotor uitschakelen en de contactsleutel van de 
constructie en het chassis trekken. 

8) Al naargelang het soort ingreep de accu-isolatieschakelaar activeren of de 
accukabelschoenen uittrekken; daarbij beginnen met de minpool. 

  

 

 

 

 

 

C) CONTROLEREN VAN DE VULSTANDEN EN CONTROLE VÓÓR  
  INGEBRUIKNAME 

  A) Controleren van de hydraulische oliestand 
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De machine beveiligen zoals beschreven in 
hoofdstuk II-1-B (veegcontainer rust op de 
veiligheidssteunvoet). 

Aan de hydraulicatank de oliestand 
controleren; hij moet ongeveer op de hoogte 
van de pijl aan het kijkglas aan de voorkant 
van de tank staan. 

 

Om bij te vullen zie in hoofdstuk 2 
"Noodgevallen en doorlopend onderhoud".  

 

 B) Controle van de pneumatische onderhoudseenheid 

 De onderhoudseenheid van de machine moet regelmatig op condenswater  

gecontroleerd en eventueel leeggemaakt worden. De onderhoudseenheid bevindt zich 
achter de rechter onderhoudsklep! 

  

 C) Persluchttank 

De machine beveiligen zoals beschreven in 
hoofdstuk II-1-B (veegcontainer rust op de 
veiligheidssteunvoet). 

Het condenswater aflaten door de aflaatklep 
te activeren. 

De persluchttank bevindt zich boven de 
watertank links naast de turbine. 

PFTTT!!

 

 

 D) Watertank 
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De waterstand wordt in de cabine met controlelampen getoond op het bedieningspaneel van 
de veegmachine. Gevuld wordt de watertank rechts aan de veegcontainer onder de 
onderhoudsklep. 

 

 

 

Wateraansluiting voor de vulling van de 
watertank *) 

Als er water moet worden bijgevuld, dan moet men als volgt te werk gaan: 

1) De machine beveiligen (zonder de veegcontainer op te tillen). 

2) Vulslang van het type C aansluiten aan de koppeling. 

3) Afsluitkraan achter de wateraansluiting openen. 

5) Watertoevoer starten. 

6) Als de tank voldoende is gevuld met water, dan loopt het water uit de overloop uit de 
watertank. 
Bij ingeschakelde constructieontsteking kan ook de watervulling met de controlelampen 
bewaakt worden. 

7) Watertoevoer onderbreken, afsluitkraan achter de C-koppeling sluiten en de slang losmaken 
van de koppeling. 

 

*) OPGELET: De vuilzeef mag bij de vulling niet verwijderd worden!!  

                         (Vervuilings- en overdrukgevaar) 

 

 

2) INGEBRUIKNAME VEGEN 
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Vóór het begin van het werk controleren: 

 - of de achterdeur correct gesloten is 

 - of de zijdelingse onderhoudskleppen correct gesloten zijn 

 - of de manuele aanzuigopening achter of aan de drager (opt.) correct is ingehangen 

 - of de aanzuigmondstukken niet verstopt zijn 

Alle in wat volgt opgesomde handelingen moeten absoluut worden uitgevoerd om een correct 
veegresultaat te bereiken. 

A) LICHTALARMINSTALLATIES 

 - De alzijdige lampen inschakelen. (Schakelaar S 6) 
 - Eventueel de werkverlichting inschakelen. (Schakelaar S 5) 

- Het avondlicht van het dragervoertuig inschakelen conform het verkeersreglement. 

B) INGEBRUIKNAME VAN DE VEEGMACHINE 

 - Afwachten tot de druk in de persluchtkringloop stijgt tot 7 bar.        

 

OPGELET!!! 

Vóór ingebruikname van de veegmachine controleren of alle besturingen 
van de veeginrichtingen gedeactiveerd werden.  
Behalve schakelaar S 09! 
 
De chassismotor van het chassis moet in bedrijf zijn. 

  

1. Inschakelen van de constructieontsteking. 

2. Handrem van het voertuig aantrekken (voertuig in stilstand). 

3. Koppeling activeren en de chassismotor starten. 

4. Schakelaar S 14 activeren en aan de chassistransmissie in de 6de versnelling (voor 
Atego, Renault-chassis)/5de versnelling (MAN, DAF, IVECO) schakelen. 
(Groene controlelamp L 02 in het instrumentenbord brandt) (Al naargelang de 
overbrenging van de chassistransmissie) 

5. Koppeling loslaten. 
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6. Aftakasschakelaar (N) of de cruise control-hendel activeren – de rijmotor wordt 
ingesteld op 1400 t/min vast toerental. (Gebruiksaanwijzing van de fabrikant 
van het chassis in acht nemen) 

- In deze bedrijfssituatie moet ook de lediging van de machine en de eventuele reiniging 
met de afspuitslang bij ingeschakelde waterpomp gebeuren. 

7. Handrem ontspannen. 

8. Met de schakelaar S 15 kan de rijrichting gekozen worden. In de basisstand is de 
rijrichting vooruit ingesteld. Bij activering van de schakelaar is de rijrichting 
achteruit ingesteld. 

OPGELET! Schakelaar S 15 alleen activeren bij stilstand! 

De maximumsnelheid vooruit bedraagt ca. 25 km/h en achteruit ca. 12 km/h! 

9. Vervolgens kan met het voetpedaal de gewenste snelheid worden ingesteld. 

 C) INGEBRUIKNAME VAN DE TURBINE  

Het toerental van de turbine kan traploos worden ingesteld via de potentiometer P 03. Om de 
instelling van het turbinetoerental te kunnen uitvoeren moet de schakelaar S 13 geactiveerd 
zijn (de veegmachine moet in bedrijf zijn genomen zoals beschreven onder punt B). Het 
toerental wordt aangegeven via 3 controlelampen in het bedieningspaneel in de cabine. Dit 
toerental moet worden aangepast al naargelang de toestand van de straten en de hoeveelheid 
vuil. Een te hoog turbinetoerental genereert onnodige geluidsbelasting en een verhoogd 
brandstofverbruik! 

De volgende turbinetoerentallen gelden als werkaanbeveling: 

Indicatie in de cabine Resulterend werk 

Controlelamp n kritisch Reiniging van de ventilator met water 

Controlelamp n 3/4 Zand, kiezel, dunne bladeren, colablikjes 
enz. 

Normale stratenreiniging 

Controlelamp n vol Aarde, asfalt, stedelijk grof afval 

Grote stratenreiniging 
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OPGELET:  

Om de turbine uit te schakelen altijd eerst de potentiometer P 03 op minimum zetten, 
toerental = 0, en dan pas de schakelaar S 13 uitschakelen! 

 D) INGEBRUIKNAME VAN DE WATERPOMP 

De waterpomp wordt gestuurd via de schakelaar S 04. 
 
Opgelet: De activering van deze schakelaar volstaat niet om de functie bevochtigen in werking 
te stellen; men moet samen met de ingebruikname van de pomp een van de 
bevochtigingskringlopen met schakelaars (b.v. radiaalbezem) en kogelkranen achter de rechter 
onderhoudsklep openen. 

 

 

 

Regelbare kogelkranen voor de instelling 
van de hoeveelheid water 

 

 E) ZUIGSCHACHT NEERLATEN 

Als de schakelaar S 01 geactiveerd wordt, dan volgt er een autom. ontgrendeling en de schacht 
gaat omlaag in werkpositie.  

 F) UITKLAPPEN VAN DE GOOTBEZEM 

 

 

OPGELET: HET UITKLAPPEN VAN DE GOOTBEZEM VORMT 
EEN GEVAAR VOOR ELKE PERSOON DIE ZICH IN DE 
ACTIERADIUS VAN DE BEZEM BEVINDT. EROP LETTEN DAT 
DE WERKZONE VRIJ IS. 
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Als de schakelaar S 02 geactiveerd wordt, dan volgt de automatische ontgrendeling. De 
radiaalbezem klapt in zijn werkstand en komt naar beneden tot hij in contact is met de rijbaan. 

 

OPGELET!!! 

SCHAAFGEVAAR VOOR DE VOETEN. VOLDOENDE AFSTAND 
HOUDEN TOT DE GOOTBEZEM. 

 

 G) NEERLATEN VAN DE ROLBEZEM 

Als de schakelaar S 03 wordt geactiveerd, dan volgt de automatische ontgrendeling. De 
rolbezem wordt neergelaten tot hij in contact is met de rijbaan. 

Uw veegmachine is nu operationeel. Om een correct veegresultaat en een optimale prestatie 
te bereiken raden wij u aan om de volgorde van de beschreven stappen zo veel mogelijk te 
respecteren, om alle mogelijkheden die uw veegmachine biedt, volledig te benutten en om alle 
instelmogelijkheden te kennen. 

Maar wij komen dadelijk terug op de algemene veegprincipes. 
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HOOFDSTUK III 
VEGEN: FUNCTIES EN 

INSTELLINGEN ... 
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1) ALGEMENE VEEGPRINCIPES 

 Het vuil wordt door de 
rolbezem nr. 1 en door de 
gootbezem nr. 2 verzameld en 
naar het aanzuigmondstuk nr. 3 
getransporteerd. Voor 
machines met dubbele 
veeginrichting (optie) zwenkt 
de rolbezem en richt zich uit 
naar het rechter of linker 
mondstuk. 

OPMERKING: De verschillende veegwerktuigen zijn onafhankelijk van elkaar; men kan dus 
met de gootbezem en het bijhorende mondstuk of met de veegrol en het mondstuk werken. 

2) FUNCTIES EN INSTELLINGEN 
 A) OMKERING VAN DE VEEGZIJDE aan de VIAJET 5 R/L 

- Alle schakelaars op 0 zetten, behalve de voorgeselecteerde rolpositie aan de R/L-
machine! 

- Schakelaar S 01 activeren zodat de zuigschacht wordt neergelaten. 

- Schakelaar S 09 met het schuifstuk ontgrendelen en al naargelang zijn uitgangsstand 
indrukken (rechtsvegende machine schakelaar S 12 in basisstand en linksvegende machine 
schakelaar S 12 ingedrukt). De omkering van de veegzijde wordt automatisch als volgt 
uitgevoerd: 

1. De rolbezem zwenkt overeenkomstig de schakelaarstand S 09. 

2. De zuigschacht van de niet meer gebruikte veegzijde wordt opgetild en vergrendeld in 
transportstand en de overeenkomstig de schakelaarstand S 09 noodzakelijke zuigschacht 
wordt neergelaten.  

De machine is nu operationeel overeenkomstig de voorgeselecteerde veegzijde en kan weer in 
bedrijf worden genomen. 

 

 

Tijdens het zwenkproces is het oponthoud in de 
zwenkzone verboden. Levensgevaar! 

1 

2 

3 

2 

3 
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Als de stappen niet worden aangehouden, dan kan er schade aan het voertuig ontstaan 
aangezien veegrol en radiaalbezem met elkaar botsen!   

 

OPGELET! VOORDAT MEN DE ROLBEZEM ZWENKT 
CONTROLEREN OF DE WERKZONE VRIJ IS; GEEN HINDERNIS 
MAG DE ZWENKZONE VAN DE BEZEM BEÏNVLOEDEN. 

12
3

 

Als optie bezit de machine een dubbele 
veeginrichting. Om van de rechterkant te veranderen 
naar de linkerkant moet in een standaardmachine 
eerst een afsluitklep aan de kant waar u niet wilt 
vegen, erin worden gezet (1). 

Daarvoor de machine beveiligen en de stop tussen 
veegcontainer en flens van de aanzuigbuis erin 
zetten. 

Deze met de hand uit te voeren ingreep kan ook 
gebeuren met behulp van de functie "automatische 
afsluitschuif" (optie) (2). 

Om de stand van de veegrol om te keren de 
schakelaar S 09 activeren. 

Opgelet: Bij omkeren van de veegrichting kunnen 
vuildeeltjes bij het sluiten van de betreffende 
afsluitschuif uit de aanzuigleiding terugvallen op de 
rijbaan. Om dit te vermijden moet men een paar 
seconden lang (5 tot 10) het sluiten van de schuif 
verhinderen. Daarvoor de schakelaar S 08 ingedrukt 
laten (3). 
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B) INSTELLEN VAN DE SNELHEID VAN DE GOOTBEZEM 

 

 

De snelheid van de zijdelingse gootbezem is een doorslaggevend 
element voor het bereiken van een correct veegresultaat. De snelheid 
moet al naargelang gewicht en het soort vuil worden ingesteld 
(langzaam voor loof en licht afval, snel voor zand of verharde 
aarde).                De instelling gebeurt in de cabine door de 
potentiometer P 01 te activeren. 

C) INSTELLEN VAN DE OPLEGDRUK VAN DE GOOTBEZEM 

 

De instelling van de oplegdruk van de gootbezem gebeurt via de 
drukregelaar R 2 (belastingsdruk RB) en drukregelaar R 3 
(uitzetdruk RB ) achter de onderhoudsklep rechts. De druk moet 
worden aangepast aan de toestand van de rijbaan. Opgelet: Het 
correcte instellen van de druk vermindert de slijtage van de bezems 
aanzienlijk. 

TE STERK                      CORRECT                     TE WEINIG 

 

C) INSTELLEN VAN DE AANGRIJPINGSHOEK VAN DE GOOTBEZEM 

 

Het instellen van de gootbezem gebeurt door een 
verstelmechanisme aan de radiaalbezem. Daarvoor moet de 
fixatieschroef losgedraaid en met de hefboom vervolgens in de 
vereiste hoek gebracht worden. Daarna moet de bevestigingsschroef 
weer worden aangedraaid. Een optimaal veegresultaat wordt bereikt 
bij de volgende aangrijpingshoek: 

120 °

 RIJRICHTING 
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D) OPENEN VAN DE LOOFKLEP 

 

In het geval van een inzet voor het opvegen van licht maar 
volumineus afval is het vereist om de mondstukklep kortstondig te 
openen om een grotere luchtstroom te bereiken en het aanzuigen 
van het afval te vergemakkelijken. 

Deze functie wordt gestuurd door de joystick J 1 te activeren. 

Opgelet: Het openen van deze klep maakt een grotere luchtstroom 
mogelijk, verlaagt echter de onderdruk in het mondstuk. Het wordt 
dus aangeraden om deze functie maar kortstondig te gebruiken en 
steeds weer te openen en te sluiten om een bevredigend 
zuigresultaat te bereiken. 

 E) - VERDER OPTILLEN VAN HET MONDSTUK 

 

Extra optillen van de zuigschacht (optie) 

Deze optie maakt het tijdelijk optillen van de zuigschacht mogelijk 
voor zeer volumineuze objecten. De functie wordt in werking 
gesteld via de schakelaar S 07. 

 F) - INSTELLEN VAN DE ZUIGSCHACHT 

50 mm
15 mm

 

Instellen vuilvanger 

Instellen loofklep: 

15 mm van de grond 

Instellen mondstukbescherming: 

50 mm van de grond 
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 G - INSTELLEN VAN DE ROLBEZEM VIAJET 5 

De rolbezem is een gestoken bezem die 
door een persluchtbalg voor het regelen van 
de oplegdruk wordt gehouden. 

De persluchtbalg oefent een trekeffect uit 
op de rolbezem, die de oplegdruk op de 
grond door de zwaartekracht begrenst. P1

P2

 
 

Rolinstelling:  

- Veegmachine in bedrijf nemen, rolbezem inschakelen via schakelaar S 3. 

- Via de regelaar R 03 wordt de aanpersdruk van de rol zo ingesteld, dat de rolbezem 
overeenkomt met het in wat volgt aanbevolen veegbeeld. 

- Vervolgens via de schakelaar S 3 het correcte optillen en neerlaten van de rol controleren. 

Als het resultaat identiek is aan de vorige instelling, dan is de instelling beëindigt.   

- Wij bevelen de volgende instelling voor de oplegdruk van de rolbezem aan: 

             TE STERK        CORRECT            ONVOLDOENDE 

 

Het correcte opliggen van de rolbezem maakt optimaal werken bij verminderde slijtage 
mogelijk. 
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Opgelet!!!  

Aangezien het veegsysteem werd geconcipieerd voor bezems met een bepaald gewicht mogen 
er uitsluitend originele bezems gebruikt worden. 

L - INSTELLEN VAN DE SNELHEID VAN DE CENTRALE BEZEM 

De snelheid van de rolbezem is een doorslaggevend element voor het bereiken van een 
correct veegresultaat. De snelheid moet al naargelang gewicht en het soort vuil worden 
ingesteld (langzaam voor loof en licht afval, snel voor zand of verharde aarde). De instelling 
gebeurt door de potentiometer P 02 in de cabine te activeren. 
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3) VERWIJDEREN VAN HET AFVAL 

Als de verzamelopligger vol is of als de machine sporen begint achter te laten, dan moet de 
opligger leeggemaakt worden. 

Men kan wel in sommige gevallen plaats in de opligger winnen door het in het vuil 
verzamelde water te decanteren. Daarvoor de bak tot halve hoogte optillen, de aflaatslang aan 
de achterdeur losmaken en het water in de goot laten weglopen. 

 

OPGELET! HET LEEGMAKEN VAN DE VEEGMACHINE OP NIET-
TOEGELATEN PLAATSEN IS VERBODEN. BESCHERM UW MILIEU!!! 

1

23

4

5 6
 

Om de machine leeg te maken gaat men als volgt te werk: 
 - Het voertuig neerzetten op een vlakke en stabiele ondergrond. 
 - De handrem van het dragervoertuig blokkeren. 
 - Veegmachine in bedrijf nemen (hydrostaat inschakelen - S 37). 
 - De afstandsbesturing achter rechts uit de bak nemen. 
 - Zich zo plaatsen dat men het ledigingsproces observeren 
              kan. 
 - De achterdeur openen (sch. 2.) 
 - De bak optillen tot al het vuil verwijderd werd (sch. 1). 
 - Indien vereist het achtergebleven vuil met behulp van het water- 
              kanon verwijderen. 
 - De dichting van de deur reinigen met behulp van het waterkanon. 
 - De deur weer sluiten en vergrendelen. 
 - De bak neerlaten. 
 

 
 

 

 
OPGELET!! 

 PLETGEVAAR BIJ HET 
SLUITEN EN NEERLATEN 
VAN DE BAK, OP VEILIGE 

AFSTAND BLIJVEN!!! 
 

HET LEDIGINGSPROCES 
VOORTDUREND IN HET 
OOG HOUDEN OM ELKE 

PERSOON TE TOEGANG TE 
ONTZEGGEN. 
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OPTIES ... 
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1)  MANUEEL AANZUIGEN ACHTER 

1

2

3

 

De manuele aanzuiginrichting achter bestaat 
in twee versies: 
A - Ontlasting van de drager door een 
gasdemper 
B - Ontlasting van de drager door een 
manueel gestuurde persluchtcilinder 
In dit geval gebeurt het sturen van de drager 
door activering van de besturingen op de 
handgrepen van de drager. 

 
GEHOORBESCHERMING 

VERPLICHT 

 

De achterste drager wordt als volgt gebruikt: 

1 - Alle veegaggregaten (zuigschacht, radiaalbezem en veegrol) 
optillen. 

2 - De turbine inschakelen (opgelet: schakelaar S 08 moet 
uitgeschakeld zijn!). 

3 - De aanzuigbuis losmaken door de borging (1) te ontgrendelen. 

4 - De drager bevrijden uit de bovenste wieg (2). 

5 - De klep (3) openen. 

6 - De ophanging van de drager met behulp van de aan de drager 
aangebrachte (optie) schakelaars OMHOOG en OMLAAG sturen. 

7 - Indien nodig kan de hoeveelheid water met de kogelkraan aan de 
drager traploos worden ingesteld. (Schakelaar S 04 moet geactiveerd 
zijn!) 
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NOODGEVALLEN, 
DOORLOPEND 

ONDERHOUD, PECH ... 
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1) NOODGEVALLEN 

 A - NOODSTOP 

1
23

4

5 6

 

De noodstop kan op elk moment getriggerd 
worden door activeren: 
- van de noodstoptoets aan het 
instrumentenbord 
- van de noodstoptoets aan de 
afstandsbesturing van de bak 
Het indrukken van de noodstop schakelt de 
verbrandingsmotor ogenblikkelijk uit, de 
bewegingen van de gootbezems en de 
rolbezem worden geblokkeerd. 
Om de veegmachine weer in bedrijf te 
nemen moeten alle bedrijfsschakelaars op 
nul worden teruggezet. 
Garanderen dat de werkzone vrij is. 
De noodstop ontgrendelen door een 
kwartdraai van de knop naar rechts. 
De machine zoals gewoonlijk weer in 
bedrijf nemen. 

 

2)  DOORLOPEND ONDERHOUD 

Onder doorlopend onderhoud verstaat men het volgende: 

 A - Complete reiniging 

 B - Hydraulische oliestand 

 C - Reiniging oliekoeler 

 D - Reiniging van het waterfilter 

 

            E - Slijtage aanzuigbuis 

            F - Veegaggregaten 

 G - Smeren 

           H - Ontwateren van de pneumatiek 

  

 

Alle andere onderhoudsingrepen moeten in een van onze klantencentra of door door FAUN 
opgeleid personeel worden uitgevoerd. 

OPGELET: Schade die werd veroorzaakt door ingrepen van niet-toegelaten personen, maakt 
de garantie nietig. 
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A - COMPLETE REINIGING 

Na elke inzet en minstens eenmaal per dag moet uw machine compleet gewassen worden: 

1 - De opligger reinigen met een krachtige waterstraal. 

2 - Het binnenrooster van de opligger reinigen. 

3 - De turbine als volgt reinigen: 

 -De aflaatstop verwijderen. 
 -De veegmachine in bedrijf nemen en de turbine inschakelen. 
 -De achterdeur openen, het binnenrooster neerlaten en het aanzuigkanaal van de 
  veegcontainer afspuiten.  

Bij sterke vervuiling van de turbine door  overzuiging wordt de waterstraal direct 
van boven in de turbineopening gehouden, tot aan de afzuigluchtschacht van de turbine 
schoon water komt! 

   

4 - De aanzuig- en ventilatormondstukken aan beide kanten van de machine reinigen. 

5 - De complete carrosserie van het voertuig en alle veegwerktuigen reinigen. 

 

 

OPGELET! NOOIT WATER OP DE HETE DELEN VAN DE MACHINE 
SPROEIEN, OMDAT DE BRUUSKE TEMPERATUURVERANDERING 
ZE ZOU KUNNEN BESCHADIGEN. 
 

 
 

B - BIJVULLEN VAN HYDRAULISCHE OLIE 

OPGELET! VÓÓR ELKE INGREEP AAN DE HYDRAULISCHE KRINGLOOP DE 
VOLGENDE VOORSCHRIFTEN IN ACHT NEMEN: 

 

 - NIET INGRIJPEN ZONDER DE STEUNVOET TE HEBBEN 
INGEZET 
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 - NOOIT INGRIJPEN AAN DE HYDRAULISCHE KRINGLOOP 
NADAT DE TURBINEMOTOR GEWERKT HEEFT: 

VERBRANDINGSGEVAAR 

 

 

DE HYDRAULISCHE OLIE KAN GEMAKKELIJK VUUR VATTEN. 
NOOIT ROKEN OF GLOEIENDE VOORWERPEN IN DE BUURT 

VAN DE TANK BRENGEN 

 

 

SOMMIGE PERSONEN ZIJN ALLERGISCH VOOR 
HYDRAULISCHE OLIE. HANDSCHOENEN GEBRUIKEN 

 

BIJ DE OLIEVERVERSING VAN DE HYDRAULISCHE KRINGLOOP 
DE OUDE OLIE VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VERWERKEN 

HET MILIEU BESCHERMEN!! 
 

1

2

3

4

5

6  

Om de hydraulische olie bij te vullen als volgt te 
werk gaan: 
 
 - De machine beveiligen. 
 - De stop 1 eraf schroeven. 
 - Olie door het filter gieten (olie van het 

type GF 46 ISO VG). 
 - Zodra de olie tot aan de markering staat  
              de stop 1 weer erop schroeven en de 
              tank sluiten. 

 

 C - VERVANGEN VAN HET HYDRAULISCHE TRANSPORTFILTER 

Het hydraulische transportfilter moet de eerste keer na 40 uur en dan om de 750 uur 
vervangen worden. Daarbij gaat men als volgt te werk: 

 - De machine beveiligen. 
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 - De stop 1 eraf schroeven. 

 - Het filter 2 door aan het filter te trekken uit de filterhouder 3 nemen. 

 - De filterhouder spoelen met een reinigingsmiddel. 

 - De nieuwe patroon erin zetten. 

 - De filterhouder weer op zijn plaats brengen en de stop afsluiten. 

De hydrostatische rijaandrijving en de turbineaandrijving bezitten een zuigfilter in het 
hydraulisch systeem. Deze filters bevinden zich al naargelang de uitvoering direct aan de 
pompeenheden in het frame of aan de rechterkant van het voertuig achter de zuigschacht. 

 

 

Zuigfilter rijaandrijving 

 

Zuigfilter turbineaandrijving 

 

  - Afsluitkranen voor de beide zuigfilters moeten voor de filtervervanging gesloten 
worden. 

- De filterbehuizing losmaken met geschikt gereedschap en eraf schoeven. 

- De filters uit de filterhouder trekken. 

- De filterhouder spoelen met een reinigingsmiddel. 

- Nieuwe filterpatronen erin zetten en de filterbehuizing handvast aandraaien. 

OPGELET! AFSLUITKRANEN NA FILTERVERVANGING ONMIDDELLIJK 
WEER OPENEN EN BORGEN!  

Als de veegmachine in bedrijf wordt genomen met gesloten afsluitkranen voor de filters, 
dan kunnen de hydraulische pompen onherstelbaar beschadigd raken! 

    D - HYDRAULISCHE OLIEVERVERSING 

De hydraulische olie moet om de 1.500 uur of minstens eenmaal per jaar ververst worden. 
Daarvoor als volgt te werk gaan: 
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 - De machine beveiligen. 

 

OPGELET PLETGEVAAR!! 
De container moet met de veiligheidsvoet ondersteund worden. 

 - De aflaatschroef 1 eraf schroeven. 

 - De hydraulische olie eruit laten lopen. 

 - De transportpatronen vervangen zoals beschreven in punt C. 

 - Door het filter vullen (ca. 110 l olie GF 46 ISO VG). 

 - Na een korte test van het systeem vullen zoals beschreven in punt B. 

E - REINIGEN VAN DE OLIEKOELER 

 

De koeler moet dagelijks gereinigd worden. 

Daarvoor perslucht gebruiken (ventilator op 
ca. 10 cm van de ribben). 

F – CONTROLE  TRANSMISSIEOLIESTAND 

 

Vulstanddisplay - transmissie- 
oliestand aan de hydrostatische 

overbrenging 
 

Vulniveauaanwijzer 

 

 

pagina 54 

 



  
 

 
BEDIENERHANDBOEK 

 
 
 

Nederland 

 
 

 

G - REINIGEN VAN HET WATERFILTER 

 

Het waterfilter moet elke week gereinigd worden of vaker, al 
naargelang de kwaliteit van het gebruikte water.Het waterfilter bevindt 
zich aan de rechterkant van de machine onder de onderhoudsklep. Om 
het filter te reinigen de beker losschroeven, het filter eruit nemen en 
spoelen in helder water.Dit moet altijd gebeuren bij lege tank.Optioneel 
bevindt zich voor het filter een afsluitkraan, die voor de filterreiniging 
kan worden gesloten. 

Bij kans op vorst de watertank, de waterpomp en alle leidingen leegmaken. Een als optie 
beschikbaar systeem maakt sneller reinigen door het inspuiten van perslucht in de leidingen 
mogelijk; pneumatische installatie aansluiten, kraan openen en alle bevochtigingsleidingen 
openen. 

H- SLIJTAGECONTROLE VAN DE AANZUIGBUIS 

Eenmaal per week de slijtage van de aanzuigbuizen en het correcte erop liggen van de 
beschermgordels controleren om elke slijtage door wrijving te verhinderen. Bovendien 
controleren of aanzuigbuis en bak correct zijn uitgericht; indien vereist bijstellen aan de 
instelbare drager.Eveneens de dichtingen en de dichtvlakken van de aanzuigmondstukken en 
de dichting van de achterdeur controleren. 

I - SMEREN 

Elke week moeten de volgende plaatsen gesmeerd worden: 

1 Cilinder openen achterdeur 2 Achterdeurscharnier (3 punten) 
3 Achterdeur vergrendelingen (3 punten) 4 Borging vergrendeling bezems/rol 
5 Scharnierende stang mondstuk 6 Geleiding vuilvanger 
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7 Vergrendelingshaak mondstuk 8 Lager rolbezem 
9 Scharnier rolbezem 10 Zuigschachtwielen 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

Bovendien wordt het smeren van alle beweeglijke mechanische delen aanbevolen: 
 - Manuele aanzuiging 
 - Scharnierlager veegcontainer 
  

OVERZICHTSTABEL ONDERHOUD 

Benaming Interval Verantwoordelijk 

Complete reiniging van de 
machine 

dagelijks bediener 

Controle slijtage slang wekelijks bediener 

Controle slijtage 
transmissieolie 

dagelijks bediener 

Controle slijtage 
hydraulische olie 

wekelijks bediener 

Verversen hydraulische olie 
(GF 46 ISO VG) 

dan om de 1.500 uur of 
eenmaal per jaar 

bediener 

Verversen transmissieolie 
SAE 80 W 90 

de 1ste keer na 40 uur, dan 
om de 750 uur 

bediener 

Vervangen hydraulische 
transportfilterpatronen 

de 1ste keer na 40 uur, dan 
om de 750 uur 

bediener 
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Controle hydraulische druk de 1ste keer na 40 uur, dan 

om de 750 uur 
geautoriseerd garagebedrijf 

Controle dichtheid en 
beschadiging hydraulische 
leidingen - aandraaien 

de 1ste keer na 40 uur, dan 
bij elk onderhoud 

bediener 

Persluchttank - aflaten 
condenswater 

dagelijks bediener 

Reiniging waterfilter dagelijks bediener 

Controle dichtheid en 
correct werken van het 
persluchtsysteem 

de 1ste keer na 40 uur, dan 
om de 750 uur 

geautoriseerd garagebedrijf 

Controle slijtage rubberen 
dichtingen en slijpplaten 

wekelijks bediener 

Smeren turbine alleen met 
vrijgegeven smeervet 

om de 100 uur bediener 

Smeren scharnierlager en 
kantelcilinderlager 

wekelijks bediener 

Compleet smeren 
(rollager, radiaalbezems 
enz.) 

wekelijks bediener 

Controle slijtage rubberen 
dichtingen mondstuk en 
aanzuigslangen 

wekelijks bediener 

Controle compleet 
veegsysteem 

de 1ste keer na 40 uur, dan 
om de 750 uur 

geautoriseerd garagebedrijf 

 
 
3 ) PECH 
 
 A - VERVANGEN VAN EEN ZEKERING: 
Als een zekering doorbrandt, dan moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

 - De accu-isolatieschakelaar activeren en aan de hand van de volgende tabel de   
   getroffen functie opsporen. 

 - de oorsprong van het probleem zoeken (kortgesloten kabels, geoxydeerde kabels 
     enz.). 
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 - Als er geen zichtbaar probleem herkend wordt, dan de doorgebrande zekering door 
    een nieuwe met hetzelfde ampèregetal vervangen. 

 - Als ook deze zekering doorbrandt de machine uitschakelen en het dichtstbijzijnde 
    geautoriseerde garagebedrijf informeren. 

De zekeringen bevinden zich in het bedieningskastje aan de linkerkant van het voertuig. De 
door zekeringen beschermde functies zijn de volgende: 

 

 HZ: hoofdzekering 80A 

 Ze 1: ontsteking, NOODSTOP- 

  schakelaars Q1, Q2 (15A) 

 Ze 2: joystick, bedrijfsurendisplay,  

  Bosch-regelaars kanaal 1, 2 en 3, 

  schakelaars S 5, S 13 (10A) 

 Ze 3: watersensor, schakelaars S 7, S 8,  

  S 9, S 10, S 11, S 12, toerental- 

  sensor, sensor oliekoeler, KL 1,  

  sensor container - aslast, afstands- 

  bediening (10A) 

 Ze 4: schakelaars S 1, S 2, S 3, S 4 (7,5A) 

 Ze 5: werkschijnwerper (7,5A) 

 Ze 6: alzijdige zwaailichten (10A) 

 Ze 7: werkschijnwerper handzuig- 

  installatie (7,5A) 

 Ze 8: vrij (7,5A) 

 Ze 9: oliekoeler (20A) 

  

HZ 

Z 1 

Z 2 

Z 3 

Z 5 

Z 6 

Z 4 

Z 7 

Z 8 

Z 9 

Z 10 
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 B - STARTEN MET HULPACCU’S 

De accu’s van de uitrusting zijn dezelfde als die van het dragervoertuig; ze worden door een 
accu-isolatieschakelaar van het stroomnet genomen. 

In het geval van een noodstart (nr. 1) de hulpaccu’s aansluiten volgens het volgende schema: 

 

 

 

 

 

 

OPGELET, GEVAAR!!! 

 

Nooit ompolen, nooit kortsluiten, explosiegevaar!!! 

De accuvloeistof is bijtend. In het geval van contact met 
de huid of de ogen overvloedig spoelen met fris water 

en een arts raadplegen. 

Bij het vervangen van de accu’s eerst de negatieve 
kabel losmaken en dan de positieve. 

 

De accu’s niet losmaken bij lopende motor; er zouden 
delen van de elektrische installatie beschadigd kunnen 

worden. 
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PECH EN VERHELPING IN ÉÉN OOGOPSLAG 

VEGEN - AANZUIGEN 
De bezems klappen niet uit Vergrendeling geblokkeerd 

De gootbezem komt niet naar beneden Veiligheidsvergrendeling controleren 
De bezems draaien zich niet Stand van de rotatieregelaar controleren 

Hydraulische klep defect 
De bezems werken slecht Snelheid, neigingshoek, sensoren van de stand of 

hechting aan de grond verkeerd ingesteld 
Het aanzuigmondstuk komt niet naar beneden Vergrendeling geblokkeerd 

De aanzuigcapaciteit is onvoldoende Turbine niet ingeschakeld  
Transportgoot verstopt 

Aanzuig- of ventilatormondstuk verstopt 
Kijkklep of achterdeur geopend 

Slechte uitrichting tussen bak en aanzuigbuis 
Verstopping in de aanzuigleiding 

Watergebrek in het aanzuigmondstuk 
Aanzuigmondstuk verkeerd ingesteld 

Turbine vervuild 
 

BEVOCHTIGING 
Geen water in de sproeierkop Tank leeg 

Waterpomp defect 
Waterfilter verstopt 

Slangen verstopt 
 

 
BAK 

De opligger richt zich niet helemaal op Achterdeur gesloten of niet volledig geopend 
De afstandsbesturing is verkeerd aangesloten 
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OPMERKINGEN 
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OPMERKINGEN 
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