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Voorwoord 
Deze gebruikershandleiding behoort bij de Vacuümlifter, type VL250 of VL500. Verder in dit 
document wordt deze aangeduid met Vacuümlifter.  
 
Het doel / de functie van deze gebruikershandleiding is het creëren van een veilige en efficiënte 
interactie tussen mens en machine. De informatie in deze handleiding is belangrijk voor het goed 
en veilig functioneren van de machine.  
Indien u niet bekend bent met de bediening, het preventief onderhoud etc. van de Vacuümlifter, 
lees dan deze gebruikershandleiding van het begin tot het einde goed door. Hoeflon 
Compactkranen B.V. stelt tevens voor alle nieuwe gebruikers (operators, installateurs, 
onderhoudsmensen en evt. schoonmakers), dat een (korte) training en instructie verplicht is, 
waarbij deze gebruikershandleiding als uitgangspunt kan dienen. 
 
Bedienend personeel mag niet onder invloed van (verdovende) middelen zijn en dient minimaal 18 
jaar te zijn. 
 
Lees deze gehele gebruikershandleiding zorgvuldig door om vertrouwd te raken met de juiste 
bediening en het juiste onderhoud van de Vacuümlifter. 
Het niet opvolgen van de bepalingen en voorschriften uit deze gebruikershandleiding is geheel 
voor eigen risico en kan tot lichamelijk letsel en machineschade leiden. 
 
De personen die met de Vacuümlifter werken, dienen veiligheidsschoeisel, handschoenen en een 
veiligheidshelm te dragen. 
 
Wijzigingen aan de Vacuümlifter alleen aanbrengen na schriftelijke toestemming van Hoeflon 
Compactkranen. 
 
Hoeflon Compactkranen verklaart dat de Vacuümlifter voldoet aan de relevante vereisten van de 
machinerichtlijn 2006/42/EG en de norm NEN-EN 13155+A2. De Conformiteitverklaring is 
bijgevoegd in de bijlagen. 
 
Hoeflon Compactkranen B.V. adviseert dat het origineel van deze gebruikershandleiding inclusief 
alle bijlagen op een veilige en centrale plaats wordt bewaard, een kopie van deze 
gebruikershandleiding kan het best dicht bij de machine op de werkplek worden bewaard.  
Het is noodzakelijk om alle wijzigingen in en aan de machine op te nemen in deze handleiding en 
deze steeds in alle exemplaren op te nemen. 
 
Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met: 
 Hoeflon Compactkranen B.V. 
 Bellstraat 21 i 
 3771 AH Barneveld 
 Tel: +31 (0)342 400 288 
 Fax: +31 (0)342 400 274 
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© Copyright 2012 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeflon Compactkranen B.V. Dit geldt ook voor de 
bijbehorende tekeningen en schema's. 
 
Hoeflon Compactkranen B.V. behoud zich het recht voor om te allen tijde direct aanpassingen of 
wijzigingen aan te mogen brengen die bijdragen aan een verhoogd veiligheidsniveau voor de 
machine. Deze aanpassingen of wijzigingen zullen worden opgenomen in een bij deze handleiding 
behorende bijlage. 
De inhoud van deze gebruikershandleiding kan ook gewijzigd worden zonder voorafgaande 
waarschuwing. 
 
Neem contact op met de technische afdeling van uw leverancier voor extra informatie met 
betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud en reparatie van specifieke machinedelen. Deze 
gebruikershandleiding is met de grootste zorg geschreven en zo compleet mogelijk opgesteld. 
Echter steeds bewust veilig omgaan met zowel bekende als onbekende situaties is te allen tijde 
van toepassing.  
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1. Inleiding 

1.1 Verklaring symbolen en aanwijzingen 

In deze gebruikershandleiding worden de volgende termen voor adviezen, veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen gebruikt: 

 

1.2 Uitvoeringen van de Vacuümlifter 

In deze handleiding worden twee uitvoeringen van de Vacuümlifter beschreven, namelijk: 
 

 VL250, met zuignap afmetingen van 800x400[mm] met een veilige werklast van 250[kg]. 

 VL500, met zuignap afmetingen van 1630x400[mm] met een veilige werklast van 500[kg], 
mits voorzien van alle zuignappen. 

 
De VL250 is de basisuitvoering, de VL500 is een versie met extra, demontabele zuignappen. Waar 
dit van toepassing is, wordt aangegeven welke uitvoering het betreft middels de vermelding 
‘VL250’ of ‘VL500’. 
 
Op de titelpagina van de handleiding die bij uw machine hoort staat aangegeven welke versie u 
bezit. De typeaanduiding is daarnaast aanwezig op het typeplaatje. 
 
De machine kan tevens voorzien worden van de volgende opties: 
 

 Radiografische afstandsbediening voor het op afstand in- en uitschakelen van het vacuüm. 

 Afneembare buffers voor het reduceren van het hijsgewicht. 

 Transportkar voor het eenvoudig vervoeren van de Vacuümlifter 

TIP 
 

“Tip” geeft de gebruiker suggesties en adviezen om bepaalde 
taken gemakkelijker of handiger uit te voeren. 

LET OP! 
 

“Let op!” Een opmerking maakt de gebruiker attent op 
mogelijke problemen. 

VOORZICHTIG! 
 

“Voorzichtig!” De werking kan gevaarlijk zijn. “Voorzichtig” 
duidt op mogelijke schade aan de machine, als de gebruiker 
de procedures niet zorgvuldig uitvoert. 

WAARSCHUWING! 
 

“Waarschuwing!” De gebruiker kan zichzelf (ernstig) 
verwonden of de machine ernstig beschadigen. Een 
waarschuwing duidt op schade aan de gebruiker, de 
machine, het gereedschap of de last, als de gebruiker de 
procedures niet zorgvuldig uitvoert. 

LEVENSGEVAAR! 
 

“Levensgevaar!” Het leven van de gebruiker kan direct 
worden bedreigd. 
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1.3 Doel en functie van de Vacuümlifter 

De Vacuümlifter is uitsluitend bestemd voor het (ver)plaatsen van niet-luchtdoorlatend vormvast 
materiaal zoals glas, staal en natuursteen. De te transporteren voorwerpen dienen te vallen 
binnen de specificaties die beschreven staan in de gebruikershandleiding. 
De omgevingscondities waarbij de Vacuümlifter goed zal functioneren staan hierin ook 
beschreven. 
 
De werking en resultaten worden mede bepaald door de vaardigheid van de bediener. Er kan geen 
gegronde uitspraak worden gedaan over (dag)productie. 
 
De Vacuümlifter is bestemd voor binnen- en buitengebruik.  
 
De Vacuümlifter kan als optie met een afstandsbediening bediend worden. De handbediening en 
afstandsbediening mogen niet gelijktijdig gebruikt worden. 
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1.4 Beperkingen aan het gebruik van de Vacuümlifter 

 De Vacuümlifter is bestemd voor het werken binnen de gestelde specificaties. Vraag de 
fabrikant bij omstandigheden buiten deze specificaties om advies voordat bedrijf met de 
Vacuümlifter wordt gestart. 

 

 Transporteer de Vacuümlifter nooit als de bewegende delen en extra zuignappen(VL500) 
niet geborgd zijn, dit kan tot gevaarlijke situaties en machineschade leiden! 

 

 Het is verboden om bij de radiografische afstandsbediening gelijktijdig de bijbehorende 
handbediening te bedienen. 

 

 Bedien de Vacuümlifter voorzichtig; laat nooit hendels abrupt los en voorkom schokken, 
zwaaien en trillen van de last. 

 

 Het is verboden om met de Vacuümlifter lasten los te trekken, te duwen of scheef te 
takelen; verplaats alleen lasten die vrij van de ondergrond kunnen bewegen en die zich 
verticaal onder de haak bevinden! 

 

 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken in de buurt van hoogspanningskabels! 
 

 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving! 
 

 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken bij regen, sneeuw, onweer en/of 
windkrachten hoger dan 4 Beaufort. 

 

 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken bij temperaturen lager dan 0°C. 
 

 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken hoger dan 1200[m] boven zeeniveau. 
 

 Het is verboden om met de Vacuümlifter personen te hijsen. 
 

 De Vacuümlifter is niet geschikt voor het hijsen van buigzame platen of lasten die door 
hun grote afmetingen te veel gaan buigen door hun eigen gewicht. 

 

 Het elektrische systeem van de Vacuümlifter mag niet blootgesteld worden aan een 
vochtige omgeving. 
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2. Algemene beschrijving Vacuümlifter 

2.1 Afmetingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VL500 

VL250 

Figuur 1 Afmetingen Vacuümlifter 
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2.2 Uitvoeringen  

De VL250 heeft een compacte en lichte basis. Om grotere en/of zwaardere lasten te kunnen 
verplaatsen is een grotere versie ontworpen, de VL500. De basis is echter hetzelfde, zodat een 
VL500 ook gebruikt kan worden als VL250. Ook kan een VL250 omgebouwd worden naar een 
VL500. 
 
De extra capaciteit wordt verkregen door extra zuignappen aan de basiszuignap te bevestigen. 
Deze worden door middel van een snelsluiting geborgd.  
 
Hijsconfiguraties VL500 
De VL500 is in verschillende configuraties te gebruiken, om de Vacuümlifter optimaal aan te 
passen aan de omstandigheden. Dit heeft echter wel invloed op de maximale werklast. Figuur 2 is 
een voorbeeld van de sticker die op de machine is geplaatst. De afbeelding maakt duidelijk dat de 
hijscapaciteit van de VL500 met extra zuignappen 500[kg] bedraagt. Zonder deze zuignappen is de 
capaciteit hetzelfde als de VL250, namelijk 250[kg]. 
 

 
Figuur 2 Sticker hijsconfiguraties VL500 
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2.2 Overzichtstekening  

 
Figuur 3 Overzichtstekening Vacuümlifter 
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TIP

2.3 Technische specificaties 

2.3.1 Specificaties VL250 

Machinemerk      Hoeflon 
Type       VL250 
Lengte       800 [mm] 
Breedte       220 [mm] 
Hoogte      495 [mm] 
Totaal gewicht standaard VL250   38 [kg] 
Max. werklast VL250     250 [kg] 

2.3.2 Specificaties VL500 

Machinemerk      Hoeflon 
Type       VL500 
Lengte       1630 [mm] 
Breedte       220 [mm] 
Hoogte      495 [mm] 
Totaal gewicht standaard VL250   38 [kg] 
Extra gewicht VL500      14 [kg] 
Max. werklast zonder extra zuignappen  250 [kg] 
Max. werklast VL500     500 [kg] 

2.3.3 Algemene specificaties 

Bewegingsvrijheden  
Kantelbereik      90° met borging in verticale en horizontale 

stand 
Rotatiebereik      360° eindeloos met borging iedere 90° 
 
Omgevingscondities  
Max. windsnelheid     5,5 m/s (4 Beaufort) 
Gebruikshoogte     Max. 1200[m] boven zeeniveau 
Omgevingstemperatuur    0 [°C] tot + 40 [°C] 
 
Pneumatisch systeem 
Uitvoering      Dubbel circuit 
Inhoud buffertank per circuit    3,3 [liter] 
Vacuümpomp      12[V] membraanpomp 
 
Elektrisch systeem 
Accu       12[V] 12[Ah] LiFePO4 
Afstandsbediening(optie)    Teleradio Panther (2405-2480 MHz) 

Voor meer technische specificaties zie de gebruikershandleiding van diverse onderdelen 
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2.4 Besturingskast 
 
Functies bedieningskast 
1. Hoofdschakelaar: 

 Midden: in deze stand is de stroomtoevoer van de Vacuümlifter afgesloten. In deze stand 
zijn de vacuümventielen altijd open. Als er een ruit in de zuignap hangt zal de zuignap dus 
niet loslaten. 

 Rechtsom: Gebruik. Alle functies werken. 
2. Waarschuwingslamp(rood). Deze lamp gaat branden als het vacuümniveau in één van de 

buffertanks te laag is. Tegelijk met deze lamp wordt een akoestisch signaal ingeschakeld. 
3. Voltmeter. Geeft het spanningsniveau van de accu aan. 
4. Controlelamp(groen). Deze lamp gaat branden als het vacuümniveau in beide buffertanks hoog 

genoeg is. 
5. Manometer circuit 1. Deze manometer geeft het vacuümniveau in circuit 1 aan. 
6. Manometer circuit 2. Deze manometer geeft het vacuümniveau in circuit 2 aan. 
7. Drukknoppen. Met deze drukknoppen wordt het vacuüm in- en uitgeschakeld. Beide knoppen 

dienen gelijktijdig ingedrukt te worden. 
 
 

1 

2 4 3 

7 

5 

7 6 
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2.2 Opties  

2.2.1 Afstandsbediening  

Om het gebruiksgemak van de Vacuümlifter te vergroten en het gebruik ervan minder 
arbeidsintensief te maken, kan het apparaat worden voorzien van vacuümschakeling door middel 
van afstandsbediening. 

 
Figuur 4 Afstandsbediening Teleradio Panther 

 

 

 Lees zorgvuldig de gebruikershandleiding van de Teleradio 
afstandsbediening 

 De zender en ontvanger zijn spat- en regenwaterdicht uitgevoerd 

 Reinig zender en ontvanger niet met hoge druk en dompel deze niet onder 

 Houd zender schoon, zorg dat pictogrammen en opschriften leesbaar blijven 

Functies afstandsbediening 
2. Deze knop indrukken om de zuignap te ruit te laten vastpakken(aanzuigen). 
1 en 3: Om de zuignap te beluchten, zodat de zuignap de ruit loslaat, moeten de knoppen 1 en 3 
beide gedurende 10 seconden tegelijk ingedrukt worden. Wordt deze handeling herhaald, dan zal 
de zuignap weer aanzuigen. 

2.2.2 Afneembare vacuümvoorziening 

De Vacuümlifter kan als optie worden voorzien van een afneembare vacuümvoorziening. Dit 
betekent dat de complete unit met vacuümtank en besturingskast van de zuigplaat losgekoppeld 
kan worden. Er wordt dan een verlengslang geplaatst tussen zuigplaat en buffer. De 
vacuümvoorziening kan dan op de begane grond of het hijswerktuig geplaatst worden, zodat de 
Vacuümlifter minder weegt. 

2.2.3 Transportkar 

Om het apparaat eenvoudig te kunnen verplaatsen en om de zuignap te beschermen tegen vuil, 
beschadiging en veroudering kan de transportkar(8) gebruikt worden(zie figuur 6). De 
Vacuümlifter(10) kan hier eenvoudig op geplaatst en met één handeling vastgezet worden. De 

LET OP!

3 1 2 



Gebruikershandleiding  Vacuümlifter VL250/VL500 

 

Hoeflon Compactkranen B.V.  Tel: +31 (0)342 400 288 
Barneveld   hoeflon.nl 

 
 

15 

extra zuignappen(9) van de VL500 kunnen achter op de wagen geplaatst worden en zijn zo ook 
beschermd. 

 
Figuur 5 Transportkar 
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TIP

2.3 Typeplaat 

De typeplaat is op de machine geplaatst. Een voorbeeld hiervan is in onderstaande figuur 
weergegeven. 
 
 

Geef bij bestelling van onderdelen het type- en serienummer door. 

 
 

 
Figuur 6 Voorbeeld typeplaat 
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3 Veiligheid 
De Vacuümlifter is zo veilig mogelijk ontworpen, voor overgebleven onveilige situaties zijn 
waarschuwingspictogrammen op de machine aangebracht. Verwijder deze pictogrammen niet, 
vervang de pictogrammen in geval van beschadiging of slijtage. 

3.2 Veiligheidsmaatregelen/risico’s en waarschuwingen 
 

 
 

 
 

 De bediening van en het werken met de Vacuümlifter mag alleen gedaan worden door 
hiervoor geschikte en opgeleide personen die bekend zijn met de inhoud van deze 
gebruikershandleiding. Deze personen moeten vertrouwd zijn met alle functies en 
gereedschappen van dit hijswerktuig. Bedienend personeel mag niet onder invloed van 
(verdovende) middelen zijn en dient minimaal 18 jaar te zijn. 

 

 Het is verboden om met lasten over personen te draaien. 
 

 Vermijd contact met draaiende delen. 
 

 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken in de buurt van hoogspanningskabels. 
 

 Beklim de machine of de last nooit als deze in beweging is of als ermee gewerkt wordt. 
 

 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving. 
 

 Het is verboden om met de Vacuümlifter personen te vervoeren of te hijsen. 
 

 Het is verboden om met de Vacuümlifter lasten los te trekken, te duwen of scheef te 
takelen; verplaats alleen lasten die vrij van de ondergrond kunnen bewegen en die zich 
verticaal onder de haak bevinden! 

 

 Het is verboden een sensor te overbruggen; dit kan tot gevaarlijke situaties en 
machineschade leiden. Bij defecte sensor direct contact opnemen met Hoeflon 
Compactkranen B.V. 

 

 Het is verboden de instellingen van de druksensoren te wijzigen; dit kan tot gevaarlijke 
situaties en tot machineschade leiden en heeft een onmiddellijk verval van de garantie 
tot gevolg. 

 

 Til geen zwaardere lasten dan de maximale hefcapaciteit, op de machine aangegeven. 
 

 Laat nooit een last in de Vacuümlifter hangen bij verlaten van de machine. 
 

LEVENSGEVAAR! 
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 Het is verboden om de Vacuümlifter te gebruiken in regen, onweer en/of een sterke 
wind. 

 

 Het is niet aan te raden om het elektrische systeem bloot te stellen aan regen, sneeuw, 
of een vochtige omgeving. 

 

 Let op hoogtebeperking bij gebruik in overdekte ruimten. 
 

 Bij het werken in een slecht verlichte omgeving dient kunstlicht te worden gebruikt zodat 
de handelingen met de Vacuümlifter veilig te verrichten zijn.  
 

 Bij het laden van de accu dient de hoofdschakelaar in de uit-positie te staan. 
 

 Gebruik communicerende middelen als de bediener het werkgebied van de Vacuümlifter 
niet geheel kan overzien. 

 

 Laat een ingeschakelde machine nooit onbeheerd op een terrein achter. 
 

 Laat de afstandsbediening nooit onbeheerd achter als de machine ingeschakeld is. 
 

 Houd de Vacuümlifter schoon en voorkom dat vuil zich ophoopt. 
 

 Volg nationale regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veilig werken 
bij het gebruik van de Vacuümlifter op. 
 

 Het is verboden om natte of vochtige ruiten op te pakken. 

WAARSCHUWING! 



Gebruikershandleiding  Vacuümlifter VL250/VL500 

 

Hoeflon Compactkranen B.V.  Tel: +31 (0)342 400 288 
Barneveld   hoeflon.nl 

 
 

19 

3.3 Pictogrammen 

Hieronder is een verklaring gegeven van de toegepaste pictogrammen. 
 

Pictogram Positie Betekenis 

 

Linkse 
buffertank 

Verplicht dragen van 
veiligheidsschoeisel, 
handschoenen en 
veiligheidshelm 

 

Zuignap  Het is verboden zich onder 
de last te bevinden 

 

Zuignap  Waarschuwing voor 
snijgevaar/beklemming 

 

Besturingskast  Bedieningsinstructie: 

 Beide knoppen 
bedienen om het 
vacuum aan- en uit 
te schakelen 

 Als de rode lamp 
brandt, niet hijsen 

 Als de groene lamp 
brand, hijsen 
mogelijk 

 Rechtse 
buffertank, bij 
hendel roteren 

Bedieningsinstructie 
roteren van de zuignap 

VL250.000.006 

VL250.000.003 
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 Linkse 
buffertank, bij 
hendel 
kantelen 

Bedieningsinstructie 
kantelen van de zuignap 

 

Linkse 
buffertank 

Maximale toegestane 
hijslast, per configuratie 
aangegeven 

VL250.000.004 

Max. 500 kg 

Max. 250 kg 
KG 

VL250.000.005 
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4 Bedieningsinstructies 

4.1 Eerste ingebruikname 

 Voer de dagelijkse controle uit. 

 Test de Vacuümlifter op de volgende punten:  
o Alle functies werken.  
o Beveiligingen werken. 

 

4.2 Controle voor gebruik  

Voor uw eigen veiligheid en voor een maximale levensduur van uw apparatuur, is het van groot 
belang om voordat u de Vacuümlifter gebruikt, steeds even tijd te nemen om de conditie van de 
Vacuümlifter te controleren. Los vervolgens een eventueel gevonden probleem op of laat uw 
onderhoudsdealer dit verhelpen voordat u de Vacuümlifter weer gebruikt. Zie hoofdstuk 6 voor 
voorschriften voor controles. 

4.2.1 Dagelijkse controle voor ingebruikname 

 
1) Plaats de Vacuümlifter op een vlakke, stabiele ondergrond. 
2) Controleer of de hoofdschakelaar in de stand ‘0’ staat. 
3) Voer een complete grondige visuele inspectie op de Vacuümlifter uit. Let op losse 

verbindingen en opgehoopt vuil. Verwijder opgehoopt vuil en laat indien nodig reparaties 
uitvoeren.  

4) Controleer of alle afschermkappen en deksels op hun plaats zitten en of alle moeren, bouten 
en schroeven aanwezig zijn en stevig vast zitten volgens de bijbehorende aandraaimomenten. 

5) Controleer of de borgingspennen aanwezig en geborgd zijn. 
6) Open de besturingskast en inspecteer de vacuümfilterelementen. Vervang vervuilde of 

beschadigde vacuümfilterelementen.  
7) Controleer of de hendels voor de bediening van de kantel- en roteerbewegingen vanzelf terug 

keren naar de geborgde stand. 
8) Controleer bedieningsfuncties. 
9) Controleer de afdichtingsrubbers van de zuignap op beschadigingen. Vervang beschadigde 

rubbers.  
10) Plaats de Vacuümlifter verticaal, open de beide water-aftapkranen onder in de buffers zodat 

condenswater uit de buffers loopt. Als er geen water (meer) uit komt, sluit de kranen. 
11) Zet de hoofdschakelaar op ‘1’. 
12) Controleer de werking van de drukknoppen en de vacuümschakeling. 
 

 
Verwijder afval volgens de plaatselijk geldende voorschriften; het onjuist 
verwijderen van afval kan een bedreiging betekenen voor het milieu. 

Milieuonvriendelijk afval kan onder andere zijn: Kunststoffen, rubbers, filters en accu’s. 

LET OP!
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4.2.2 Controle voor iedere hijsbeweging 

 
1) Controleer de afdichtingsrubbers van de zuignap op beschadigingen of scheuren. Vervang 

beschadigde rubbers.  
2) Controleer de rubber achterplaat of deze vuil en vet is, en reinig indien nodig. 
3) Controleer of de accu voldoende geladen is, de wijzer van de voltmeter dient bij een 

ingeschakelde pomp tussen de 11 en 13[V] te staan. 
Bij een niet ingeschakelde pomp dient de voltmeter tussen de 12 en 13 volt te staan. 
Let op tijdens het hijsen dat de lamp rood of groen blijft branden, is dit niet het geval dan is de 
accu uitgeschakeld. 

4) Controleer de werking van het akoestische en optisch alarmsysteem bij een vacuümniveau van 
minder dan -0,60 [bar]. Dit is te controleren door de water-aftapkraan langzaam open te 
zetten bij een ingeschakeld apparaat zonder last. 

5) VL500: controleer de fixatie van de extra zuignappen aan de basiszuignap. De grendels moeten 
geborgd zijn. 
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TIP

VOORZICHTIG! 

4.3 Wijze van gebruik 

4.3.1 Hijsproces 

Om te hijsen met de Vacuümlifter dient u de volgende handelingsvolgorde aan te houden: 
 
1) Voer eerst de dagelijkse controle uit! 
2) Controleer of er geen onveilige situatie kan ontstaan! 
3) Hang de Vacuümlifter met het hijsoog aan de kraanhaak. 
4) Schakel het apparaat in door de hoofdschakelaar op stand ‘1’ te zetten. 

a) De vacuümpomp gaat nu aan en stopt nadat er een vacuümniveau van -0,70[bar] bereikt 
is. 

b) Het alarm is hoorbaar en de rode lamp brandt zolang het vereiste vacuümniveau van -0,60 
[bar] nog niet bereikt is. Als het vacuümniveau voldoende is schakelt het alarm uit en gaat 
de groene lamp branden. 

5) Zet de zuignap in de goede positie. 
6) Plaats de zuignap op de last. Zorg er voor dat het zuigoppervlak droog en schoon is. 
7) Bedien de drukknoppen om het vacuüm in te schakelen. 
8) Controleer op de vacuümmeters of het vereiste vacuümniveau van -0,60[bar] bereikt is. De 

wijzer moet in het groene gebied staan, en de vacuümpomp moet vanzelf uitschakelen. Is dit 
niet het geval, dan is het vacuümsysteem lek en mag er niet gehesen worden! 

9) De last kan nu verplaatst worden. Als deze op zijn plek staat en vastgezet is, moet de haak 
eerst ontlast worden.  

10) Het vacuüm kan nu uitgeschakeld worden.  
11) Als de Vacuümlifter voor een periode langer dan 15 minuten niet gebruikt wordt, moet hij 

uitgeschakeld worden door de hoofdschakelaar op ‘0’ te zetten.  
 

Bedien de Vacuümlifter voorzichtig; laat nooit hendels abrupt los en 
voorkom schokken bij het manoeuvreren van de last.  
Bediening alleen door bevoegde personen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergeet na gebruik machine 
niet de hoofdschakelaar op de elektrakast 

uit te schakelen! Dit bespaart energie. 

Als één of beide vacuümmeters zich in het rode gebied 
bevinden, mag er niet gehesen worden. 
 
 

WAARSCHUWING! 
 
 

Als de last voorzien is van beschermfolie, dan dient deze 
verwijderd te worden voordat de zuignap op de last 
geplaatst wordt. 
 

LEVENSGEVAAR! 
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4.3.2 Aandachtspunten tijdens het hijsen 

Tijdens iedere hijsbeweging dient de gebruiker de volgende zaken constant in de gaten te 
houden: 

 De wijzers van de vacuümmeters dienen tijdens het hijsen constant in het groene gebied te 
staan. 

 Het akoestische en optisch waarschuwingssignaal mag tijdens het hijsen niet in werking 
zijn. 

 

 
Om veilig met het apparaat te werken is het noodzakelijk dat: 

 De bediener een goed gehoor bezit en geen gehoorbescherming draagt. 

 De bediener zich tijdens het hijsen binnen gehoor- en zichtafstand van het apparaat 
bevindt. 

 Het omgevingsgeluid niet meer dan 70[dB] bedraagt. 

 De bediener van het apparaat constant in contact staat met de bediener van het 
hijsapparaat en er tussen hen goede communicatie mogelijk is. 

 

4.3.3 Accu  

De accu kan geladen worden door middel van de acculader die zich in de schakelkast bevindt. 
 
De procedure voor het laden van de accu is als volgt: 

1) Zet de hoofdschakelaar uit. 
2) Open de deur van de besturingskast. Deze moet tijdens het laden open blijven, om 

oververhitting van de accu te voorkomen. 
3) Stop de stekker van de acculader in het stopcontact. De spanning van het lichtnet moet tussen 

de 110 en 240 volt zijn.  
4) Als de accu vol is, schakelt de acculader zichzelf uit. 
  

Als één of beide vacuümmeters in het rode gebied staat 
en/of het akoestisch/optisch alarm in werking is, dient een 
gehesen last zo snel mogelijk neergezet worden. 
 
 

WAARSCHUWING! 
 
 

Als de vacuümpomp tijdens het hijsen uitvalt, zal de last nog 
minimaal 5 minuten vastgehouden worden(bij rubbers in goede 
conditie). In dit geval de last zo snel mogelijk neerzetten! 
 
 

LET OP! 
 
 

Als de voltmeter op de schakelkast een spanning van lager 
dan 10 Volt aangeeft, zal de Vacuümlifter niet meer 
werken.  
 
 

 Waarschuwing! 
 
 

TIP
Het is zeer aan te raden om de Vacuümlifter direct na gebruik, maar ook als het 
apparaat voor een langere periode niet gebruikt is, op te laden. 
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4.3.4 (De)montage vacuümvoorziening 

Om de vacuümvoorziening te demonteren, volg de volgende stappen: 
1) Ontkoppel beide vacuümslangen. 
2) Plaats de Vacuümlifter met de zuigzijde van zuigplaat op een horizontale ondergrond(zie figuur 

8). 
3) Draai de zwarte sterknoppen boven de besturingskast los 
4) De vacuümvoorziening kan nu verwijderd worden.  
5) Bevestig de vacuümvoorziening aan een stabiele constructie, en zorg dat alle 

bedieningselementen binnen handbereik van de machinist zijn. 
6) Plaats de verlengslangen tussen de vacuümslangen. 
 

 
Figuur 7 

Om de vacuümvoorziening weer op de zuigplaat te monteren, voer bovenstaande stappen in 
omgekeerde richting uit. 
 
 
 

  

Zorg dat de maximale reikwijdte van het hijsmiddel niet 
groter is dan de verlengslangen van de Vacuümlifter! Als 
dit wel het geval is, bevestig een touw tussen de 
vacuumvoorziening en de zuigplaat om te voorkomen dat 
de verlengslangen losgetrokken worden. 
 
 

WAARSCHUWING! 
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4.3.5 Uitbreiding VL500 

De werkwijze voor het monteren van de zuignappen is als volgt: 
1) Schuif de extra zuignap in de kokers op de basiszuignap, totdat ze tegen een aanslag liggen. Er 

is nu nog ongeveer 15[mm] ruimte tussen de zuignappen. 
2) De grendel kan nu aangetrokken worden. 
3) Controleer of de grendel zich in geborgde toestand bevindt. 
4) Bevestig de vacuümsnelkoppeling van de extra zuignap aan de snelkoppeling van de 

basiszuignap.  
5) Controleer of de verbinding goed is door het vacuüm in te schakelen zonder last. Er moet nu 

voelbare zuiging ontstaan in het zuiggat in de achterplaat van de zuignap. De slangen mogen 
niet lekken! 

6) Voer dezelfde procedure uit voor de andere extra zuignap. 
 
Om de zuignappen te demonteren, voer bovenstaande stappen in omgekeerde richting uit. 
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5. Transport en opslag  

5.1 Handelingen voor transport/hijsen 

 Vervoer de Vacuümlifter bij voorkeur op de hiervoor ontworpen transportkar(zie 
hoofdstuk 2.2.3). 

 Plaats de Vacuümlifter tijdens transport niet op de afdichtingsrubbers. Deze kunnen 
hierdoor beschadigen en/of hun vorm verliezen.  

 Hijs de Vacuümlifter alleen op aan het hijsoog! 
 

5.2 Handelingen voor opslag langer dan 3 maanden 
Voer voordat de Vacuümlifter langer dan 3 maanden buiten gebruik wordt gesteld de volgende 
aanwijzingen op: 
 

 Verwijder vuil en reinig de machine met water en bijvoorbeeld autoshampoo. 

 Werk verfbeschadigingen bij. 

 Vet roestgevoelige delen in. 

 Plaats de Vacuümlifter op een droge plaats, beschermd tegen regen, hitte en koude. 

 Koppel beide accupolen los. 

 Zorg ervoor dat de Vacuümlifter niet in werking kan worden gesteld door onbevoegden. 
 
Voer na langdurige stilstand (langer dan 3 maanden) van de Vacuümlifter de volgende 
aanwijzingen op: 
 

 Sluit de accu aan, let op polariteit. 

 Laad de accu bij. 

 Voer voor gebruik de dagelijkse controle uit. 
 
 
 
 
 
 

Plaats de Vacuümlifter bij opslag niet op de 
afdichtingsrubbers! 
 
 

Let op! 
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TIP

6 Onderhoudsvoorschriften en verhelpen van storingen 
Het risico op ongevallen met machines is in het algemeen groter tijdens onderhoud, schoonmaak 
en service. Laat onderhoudswerkzaamheden aan de Vacuümlifter uitvoeren door daarvoor 
opgeleide personen. Hoeflon Compactkranen B.V. kan eventueel met u een onderhoudscontract 
aangaan. 

Plaats de Vacuümlifter voor onderhoud op een stevige vlakke ondergrond. Zet de 
hoofdschakelaar uit en voorkom dat onbevoegden de machine in werking stellen. 
  
Controleer na onderhoud of de Vacuümlifter nog goed functioneert door alle functies te 
testen. 
 
Voor groot onderhoud of vragen: neem contact op met Hoeflon Compactkranen B.V. 

6.1 Onderhoudsschema 

De hierna genoemde werkzaamheden en intervallen betreffen de minimale eisen met betrekking 
tot het onderhoud. Het is raadzaam om de onderhoudsintervallen te verkorten als de 
omstandigheden dit noodzakelijk maken, zoals bij hoge gebruiksfrequentie resulterende in meer 
slijtage, corrosie en/of een verhoogd storingspatroon. 

Soort onderhoud Dagelijks Maandelijks Jaarlijks 3 jaarlijks 
Rubber afdichtprofielen Controle Controle Vervangen Vervangen 

Vacuümschakeling Controle Controle Controle Controle 

Rubber achterplaat  
Controle 

Controle/ 
reinigen 

Controle/ 
reinigen 

Controle/ 
reinigen 

Complete visuele controle Controle Controle Controle Controle 

Vacuümslangen Controle Controle Controle Controle 

Dichtheid vacuümsysteem Controle Controle Controle Controle 

Hijsoog en scharnierpunten Controle Controle Controle Controle 

Filters tussen de vacuümslangen  Controle Controle Vervangen Vervangen 

Vacuümmeters  Controle Controle Controle Controle 

akoestisch/optisch alarm  Controle Controle Controle Controle 

Buffertanks Aftappen Aftappen Aftappen Aftappen 

Regeling vacuümpomp  Controle Controle Controle 

Lagers in vacuüm doorvoer  Controle Smeren Smeren 

Statische beproeving   Testen Testen 

Accu    Controle Vervangen 

 

  In verticale stand van de zuignap wordt de last gehouden 
door de wrijving tussen de rubber achterplaat en de last. 
Deze moet dus schoon, droog en vetvrij zijn. Het iedere 
maand reinigen zorgt ervoor dat de wrijvingsweerstand in 
stand blijft. 
 
 

Let op! 
 
 

Nooit oplosmiddelen, benzine of andere chemische 
middelen gebruiken om het rubber van de zuignap te 
reinigen. 
 
 

WAARSCHUWING! 
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6.2 Toelichting controle 

Vacuümschakeling Hierbij dient het in-en uitschakelen van het vacuüm gesimuleerd te worden 
door de drukknoppen volgens de normale procedure te bedienen. 

 Beide drukknoppen moeten gelijktijdig ingedrukt worden om de 
vacuümventielen te schakelen. 

 
Vacuümdichtheid* Hierbij dient het apparaat op een niet-poreuze plaat gezet te worden, 

waarna het vacuüm ingeschakeld wordt, totdat de pomp afslaat. Vervolgens 
zet men de hoofdschakelaar uit.  
Na één minuut wachten mag het vacuümverlies per circuit niet meer dan 
10% bedragen. 

 
Vacuümmeter* Hierbij dient het apparaat op een niet-poreuze plaat gezet te worden, 

waarna het vacuüm ingeschakeld wordt, totdat de pomp afslaat. Vergelijk de 
waarde die de digitale vacuümsensor(in de besturingskast) aangeeft met de 
wijzer van de vacuümmeter op de kast. 
De vacuümmeter mag niet meer dan 0.05 bar van de digitale waarde 
afwijken. 

 
Akoestisch alarm* Hierbij dient het apparaat op een niet-poreuze plaat gezet te worden, 

waarna het vacuüm ingeschakeld wordt, totdat de pomp afslaat. Open nu de 
water-aftapkraan. Het vacuümcircuit zal nu geleidelijk belucht worden, 
waardoor het vacuümniveau zal dalen. 

 Het akoestisch alarm moet bij een vacuümniveau lager dan -0.60 bar in 
werking treden. 

 
Regeling van de  Hierbij dient het apparaat op een niet-poreuze plaat gezet te worden,  
vacuümpomp* waarna het vacuüm ingeschakeld wordt, totdat de pomp afslaat. Open nu 

een water-aftapkraan. Het vacuümcircuit zal nu geleidelijk belucht worden, 
waardoor het vacuümniveau zal dalen.  

 De vacuümpomp moet aanslaan als het vacuümniveau onder de -0.65 bar 
daalt. Sluit nu de water-aftapkraan weer. De pomp moet weer afslaan bij 
het bereiken van de -0.75 bar. 

 
Afstandsbediening  Als de Vacuümlifter voorzien is van een afstandsbediening, moet deze getest 

worden. Hierbij dient het in-en uitschakelen van het vacuüm gesimuleerd te 
worden door de drukknoppen volgens de normale procedure te bedienen. 
Registreer met een stopwatch de tijd tussen het indrukken van de knoppen 
en het schakelen van de vacuümventielen. 

 De minimale vertragingstijd van de ventielen moet 10 seconden zijn. 
 
De proeven gemarkeerd met * dienen voor ieder vacuümcircuit afzonderlijk uitgevoerd te 
worden. 
 
 

 
Het niet of onvoldoende testen kan ernstige gevolgen 
hebben voor de veiligheid en levensduur.  
 
 

WAARSCHUWING! 
 
 



Gebruikershandleiding  Vacuümlifter VL250/VL500 

 

Hoeflon Compactkranen B.V.  Tel: +31 (0)342 400 288 
Barneveld   hoeflon.nl 

 
 

30 

6.3 Keuringen  

De Vacuümlifter dient jaarlijks gekeurd te worden. Het is aan te raden de keuringen door Hoeflon 
Compactkranen B.V. uit te laten voeren. 

6.4 Storingen 

 

Storing Oorzaak Oplossing 

Vacuümlifter reageert niet op 
indrukken drukknoppen 

Schakeling 
vacuümventielen 
gedeprogrammeerd/kapot 

Herprogrammeren/vervangen 

Drukknop kapot Drukknop vervangen 

Vacuümventiel kapot Vacuümventiel vervangen 

Afstandsbediening werkt niet Afstandsbediening 
gedeprogrammeerd 

Herprogrammeren 

Afstandsbediening kapot Afstandsbediening vervangen 

Vacuümlifter zuigt wel goed 
aan, akoestisch alarm werkt 
niet, pomp blijft lopen 

Relais K2 of K4 PM is 
defect 

Relais K2 of K4 vervangen 

Vacuümschakelaar is 
kapot of 
gedeprogrammeerd 

Vervangen of herprogrammeren 

Vacuümpomp is versleten Vacuümpomp vervangen 

Terugslagklep lekt Terugslagklep reinigen of 
vervangen 

Vacuüm lekkage Controleer vacuümsysteem op 
lekkage 

Vacuümpomp draait niet Defect Repareren of vervangen 

Zekering defect Smeltzekering vervangen 

Vacuümlifter zuigt niet 
voldoende aan, akoestisch 
alarm in werking 

Afdichtprofiel van de 
zuigplaat is beschadigd 

Afdichtprofiel vervangen 

Oppervlak laat lucht 
door/is te ruw 

Last op andere wijze 
transporteren 
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Storing Oorzaak Oplossing 

Vacuümlifter zuigt wel 
voldoende aan, akoestisch 
alarm blijft klinken 

Relais K1 of K3 is defect Relais K1 of K3 vervangen 

Vacuümschakelaar is 
kapot of 
gedeprogrammeerd 

Vervangen of herprogrammeren 

Vacuümpomp is 
versleten 

Vacuümpomp vervangen 

Terugslagklep lekt Terugslagklep reinigen of 
vervangen 

Vacuümlifter werkt niet, 
voltmeter staat op 0 Volt 

Accuspanning is te laag Accu laden of vervangen 

Zekering defect Zekering vervangen 

Hoofdschakelaar defect Hoofdschakelaar vervangen 
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7 Bijlagen  
 
 
1. EG verklaring van overeenstemming 
 
2. Gebruikershandleiding acculader 
 
3. Gebruikershandleiding afstandsbediening 
 
 
 
 


