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Cementbak
Voor compacte multifunctionele laders met aandrijfkop voor
grondboor
Modelnr.: 22442—Serienr.: 260000001 en hoger

Installatie-instructies

Veiligheid

Stabiliteit met een beladen cementbak

Belangrijk: Voordat u dit product gebruikt, moet

Oriëntatie

u het hoofdstuk over de veiligheid lezen in de
gebruikershandleiding van uw tractie-eenheid en
alle voorzorgsmaatregelen opvolgen die hierin
worden opgenoemd.

Voorzijde
heuvelopwaarts

Stabiliteitswaarden

Achterzijde
heuvelopwaarts

Om te bepalen wat de hellingshoek is die u kunt
nemen terwijl de cementbak op een tractie-eenheid
gemonteerd is, zoekt u de stabiliteitswaarde voor
de hellingshoek die u wilt nemen in de tabel op de
volgende pagina. Daarna zoekt u de hellingshoek voor
dezelfde waarde en de hellingshoek in het hoofdstuk
Stabiliteitsgegevens van de gebruikershandleiding
van de tractie-eenheid.

B
D
Zijkant
heuvelopwaarts

C

Belangrijk: Als uw tractie-eenheid achteraan
een bestuurdersplatform heeft, moet het
contragewicht worden gebruikt op het platform
terwijl u de cementbak gebruikt, anders zal de
tractie-eenheid onstabiel worden.

Stabiliteitswaarde

Stabiliteit met een lege cementbak
Oriëntatie

Stabiliteitswaarde

Voorzijde
heuvelopwaarts

WAARSCHUWING

C

Als u de maximale aanbevolen hellingshoek
overschrijdt, kan de tractie-eenheid kantelen
en u of omstanders verpletteren.
Rijd met de tractie-eenheid niet op een helling
die steiler is dan de maximale aanbevolen
hellingshoek, zoals bepaald in de volgende
tabellen en de gebruikershandleiding van de
tractie-eenheid.

Achterzijde
heuvelopwaarts

C
Zijkant
heuvelopwaarts

B
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Installatie

Veiligheids- en
instructiestickers

1

Veiligheidsstickers en
veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk
zichtbaar voor de bestuurder en
bevinden zich bij plaatsen waar
gevaar kan ontstaan. Vervang alle
beschadigde of verdwenen stickers.

De cementbak op de
aandrijfkop voor de
grondboor monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
1

Cementbak

2

Bout

2

Moer

decal100-4664

100-4664

Procedure

1. Kantelgevaar - de maximale belasting terwijl u met de
machine rijdt is 91 kg.

1.

Breng de laderarmen omhoog zodat de
aandrijfkop van de grond komt en stop de motor.

2.

Draai de aandrijfkop voor de grondboor
handmatig naar boven tot u twee bouten in de
openingen aan beide zijden van de steunarmen
kunt monteren om de aandrijfkop te borgen.
Bevestig elke bout met een moer (Figuur 1).
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Figuur 1
1. Aandrijfkop voor de
grondboor

3. Moeren en bouten

2. Steunarm

2

3.

Start de motor.

4.

Manoeuvreer de aandrijfas in de kraag aan de
achterkant van de cementbak (Figuur 2).

Gebruiksaanwijzing
Specificaties
Opmerking: Specificaties en ontwerp kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
g003846

Figuur 2
1. Aandrijfkop voor de
grondboor

2. Cementbak

5.

Zet de motor af.

6.

Bevestig de cementbak aan de aandrijfkop met
de bout en moer die zijn meegeleverd met de
aandrijfkop voor de grondboor (Figuur 3).

Breedte

64 cm

Lengte

46 cm

Gewicht

34 kg

Maximale belasting met droog
beton

90,7 kg

Beton mengen en gieten
WAARSCHUWING
Wanneer de cementbak vol is met beton, is
hij erg zwaar en kan hij de tractie-eenheid
uit evenwicht brengen. De tractie-eenheid
zou kunnen kantelen en ernstig letsel kunnen
toebrengen aan u of aan omstanders.

g003847

• Gebruik de cementbak nooit op compacte
multifuctionele laders van de 200- of
300-serie zonder eerst het contragewicht
te monteren, dat verkrijgbaar is bij uw Toro
dealer.

Figuur 3
1. Bout

2. Moer

2

• Houd de cementbak altijd dicht bij de
grond.

Documentatiemateriaal
lezen/bewaren

1.

Laat de laderarmen zo ver mogelijk zakken
terwijl u de cementbak zo ver mogelijk omhoog
kantelt.

2.

Voeg 90,7 kg mengsel van droog beton toe.

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3.

Zet de gashendel op snel (haas).

4.

Als uw tractie-eenheid over een
snelheidsregelaar en een stroomverdeler
beschikt, zet u de snelheidsregelaar op snel
(haas) en de stroomverdeler op de 10- tot
11-uurstand (20 tot 30 tpm).

5.

Duw de hendel voor hulphydrauliek weg van de
bestuurdershendel om het beton te mengen en
voeg de gepaste hoeveelheid water toe.

6.

Wanneer het cement voldoende gemengd is,
zet u de hendel van de hulphydrauliek in de
neutraalstand en rijdt u langzaam naar het
werkterrein.

7.

Kantel de cementbak naar voren en trek
de hendel voor hulphydrauliek naar de
bestuurdershendel en houd deze vast om het
beton te storten.
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Gebruikershandleiding

1

Onderdelencatalogus

Procedure
1.

Lees de documentatie.

2.

Bewaar de documentatie op een veilige plaats.
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8.

Stalling

Wanneer u klaar bent met het gebruiken van de
bak, moet u deze uitwassen voordat het beton
hard wordt.

De cementbak van de
aandrijfkop voor de
grondboor verwijderen
1.

Zet de cementbak naar beneden op de
opslaglocatie.

2.

Zet de motor af.

3.

Verwijder de bout en moer waarmee de
aandrijfkop bevestigd is aan de cementbak.

4.

Start de motor en rij de tractie-eenheid achteruit,
weg van de cementbak.
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1.

Voordat u de cementbak voor een lange periode
opbergt, moet u deze wassen met een mild
reinigingsmiddel en water om vuil te verwijderen.

2.

Berg de cementbak op in een schone, droge
garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om
het te beschermen en schoon te houden.

