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Gebruik uitsluitend originele Edbro onderdelen van Edbro service dealers.
Ga naar de online Dealer Locator op www.edbro.com voor een volledige
lijst met servicedealers en verkooppunten.

Houd altijd het juiste onderdeel- en serienummer bij de hand, wanneer u
onderdelen besteld of een service aanvraag heeft.
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De cilinder is ontworpen om ingebouwd te worden op een kipwagen
voor het bulkvervoer van grondstoffen. Dit handboek is bedoeld als
algemene richtlijn voor het veilig kippen. De carrosseriebouwer wordt
echter geacht meer specifieke richtlijnen te verstrekken, afhankelijk van
de toepassing van de uitrusting. De carrosseriebouwer kan u tevens
adviseren omtrent het maximaal laadvermogen van de uitrusting aan de
hand van het vermogen van de hefuitrusting en de verkeerswetten.

COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Edbro Hydraulics Ltd.

STORING VERHELPEN

CORRECT GEBRUIK

DE LAADBAK STOPT BIJ MET KIPPEN

Laat de laadbak zo langzaam mogelijk neer. Controleer vervolgens of:

• de laadbak niet overbeladen is of de lading niet ongelijk
verdeeld is

• de olie in de tank tot het juiste niveau op de peilstaaf staat (zie
blz. 17).

DE LAADBAK BLIJFT NIET GEKIPT STAAN MET DE KIPHENDEL IN
'HOLD'

Zet de kiphendel terug naar 'raise' en hef de bak. Vervolgens:

• voer de motortoeren op totdat het overdrukventiel open gaat,
d.w.z. totdat er een hoog, gierend geluid uit het kipventiel komt
(blz.3)

• laat de motor vijf seconden zo draaien

• zet de kiphendel in 'hold'.

Als de laadbak nog steeds niet geleipt blijft staan, laadbak neerlaten.

OVERMATIG LAWAAI

• controleer het olienieveau

• controleer de leidingen op knikken en lekkage.
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De cilinder is te identificeren aan de hand van het type plaatje op de
inlaatpoort (zie hiernaast).

Het serienummer en de modelcode dienen op alle correspondentie te
worden vermeld.

Het bouwjaar wordt opgegeven als weeknummer/jaar.

De serienummers voor Edbro PTO en pompen zijn op het huis of op
een aparte plaat ingeslagen.

Voordat men deze uitrusting gebruikt, dient men zich vertrouwd te
maken met de voornaamste, hiernaast afgebeelde komponenten.
De plaats van de komponenten kan variëren afhankelijk van de
mogelijkheden.

Voordat de cilinder in gebruik wordt genomen, dient men te controleren
of de uitrusting goed werkt.

Controleer:

• slangen en aansluitingen op schuurschade en lekkage

• controleer de bevestigingen van de cilinder en de
achterscharniering.

• controleer het olieniveau

• controleer, waar van toepassing, of de snelkoppelingen goed
aangesloten zijn

• controleer of het PTO waarschuwingslampje werkt.

IDENTIFICATIE

VERTROUWD RAKEN MET DE UITRUSTING
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STORING VERHELPEN

De volgende problemen kunnen worden verholpen zonder gebruik van
speciaal gereedschap. Mocht u daar niet in slagen, bel dan
dichtstbijzijnde Edbro vestiging (zie laatste blz.).

DE CILINDER SCHOKT OF KIPT LANGZAAM

Er kan lucht in het systeem zitten. Controleer het olieniveau en kip de
cilinder dan diverse malen volledig uit; de lucht wordt nu teruggevoerd
naar de tank (zie blz. 18).

LAADBAK GAAT NIET OMHOOG

Controleer of:

• de luchtdruk van het voertuig genoeg tijd heeft gehad om op
bedrijfsdruk te komen (zie bedieningshandleiding van het
voertuig)

• de olie in de tank tot aan het op de peilstaaf aangegeven niveau
staat (zie blz. 17)

• de PTO schakelaar 'in' staat en de PTO ingeschakeld is (olie
circuleert)

• de kiphendel in de stand 'raise' staat

• er geen kinken in de olieleidingen zitten

• de snelkoppelingen van de trekker en de oplegger (indien
aanwezig) schoon zijn en goed samengeschroefd

• er geen lucht lekt uit de luchtleidingen.

LAADBAK WIL NIET ZAKKEN

Controleer of de PTO uitgeschakeld is en waarschuwingslampje uit is.

Zet de kiphendel in 'raise'. Vervolgens:

• voer de motortoeren op totdat het overdrukventiel open gaat,
d.w.z. totdat er een hoog, gierend geluid uit het
kipventiel komt (blz.3)

• laat de motor vijf seconden zo draaien

• laat de laadbak zakken (blz. 11).

Als de laadbak nog steeds weigert te zakken, kiphendel in 'hold' zetten,
LEGE LAADBAK ONDERSTEUNEN, PTO op 'out' schakelen en de
motor afzetten.
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VERTROUWD RAKEN MET DE UITRUSTING
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SYSTEEM ONTLUCHTEN

MAX P BAR WK

SERIAL No
MODEL

BOLTON ENGLAND

Cilinderbasis

Controle en PTO
waarschuwingslamp

(in cabine)

Olietank

Olie vuldop

Kiepventiel

Flexibele slang

PompPTO

Snelkoppeling

Achterscharnier

Achterscharnieras

Luchtslangen

Chassisbracket

Typeplaat cilinder

Trunnionring buitenhuls

Buitenhuls

Cilinderbuis

Plastic
beschermkap

Hefscharnier

Topoog & pen

ALETRNATIEF TOPOOG
UITVOERING

CILINDER MET BUITENHULS

Trunnionring cilinderbasis

• Slangaansluiting bij de cilinder een beetje losmaken.

• Pomp langzaam laten draaien en kiphendel naar ‘raise’ zetten. Na
enkele seconden is de lucht ontsnapt en kunnen de aansluitingen
weer worden vastgedraaid.

Waarschuwing: Zorg dat de olie opgevangen wordt.

• Kip de cilinder zo ver mogelijk uit en laat de pomp gedurende
5 minuten draaien met de besturing in Tip-stand.
Hierdoor wordt alle lucht uit de cilinder via de olie naar de tank en het
filter gebracht.

• Als er zich nog steeds lucht in de cilinder bevindt, kipt u deze nog
eens tienmaal. Aan het einde van elke kipbeweging moet u
de kiphendel ca. 30 seconden in raise-stand laten staan voordat u
de cilinder weer laat zakken.

• Tenslotte: olieniveau controleren.

Bij de nieuwere cilinders met een ontluchtingsbout  (globaal
de serienummers na LG017000/LH002100) wordt het systeem als
volgt ontlucht:

• Kip de cilinder iets uit tot ongeveer 300 mm. boven het
chassis.

• Zet de kiphendel van het ventiel op ‘Hold’.

• Plastic kap op cilinder met buitenhuls verwijderen.

• Ontluchtingsbout op de top van de cilinder zo ver open draaien dat
de lucht kan ontsnappen.

• De cilinder zal langzaam zakken en de lucht uit het systeem
drukken.

• Als er alleen nog maar olie komt, bout dicht draaien.

• Als de cilinder nog steeds schokt, deze hele procedure nogmaals
uitvoeren.

• Cilinder laten zakken en de olietank bijvullen met schone olie.

• De plastic kap op de cilinder met buitenhuls terugplaatsen.

3/8 A/F
imbussleutel

21 mm (13/16î) A/F
Engelse sleutel

een cilinderhuls ontluchten een cilinder met een lusvormig
uiteinde ontluchten
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VEILIGHEID

Kippen is altijd riskant en soms zelfs gevaarlijk.

Voertuigen kunnen omslaan door klevende ladingen en slechte
grondcondities, hoge wind en slecht gebruik zoals kippen op een
scheve ondergrond. Dus:

• niet kippen totdat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen.

• vergeet niet dat de cilinder (kipuitrusting) is ontworpen om
te heffen. Het is geen stabilisator.

• wanneer uw kipper kantelt, is de schade aan de cilinder het
resultaat en niet de oorzaak van het kantelen.

• voorkom ongelukken door de veiligheidsvoorschriften op pagina
6 en 7 in acht te nemen

• het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar te zorgen dat de
chauffeurs voldoende opgeleid zijn voor het gebruik van deze
uitrusting.

17

OLIE

Verontreinigde olie is de grootste vijand van een hydraulisch systeem.
Hoe schoner de olie, des te efficiënter de werking van de cilinder en des
te langer deze meegaat. Gebruik dus altijd, schone hydraulische olie
voor het bijvullen of verversen van de olie in de tank.

Gebruik olie met de specificatie: ISO6734/4 HM32 voor temperaturen
van -20°C tot + 30°C. Geschikte oliemerken zijn:

CASTROL AWS32
ESSO VG32
GULF HYDRASIL 32
MOBIL DTE24
SHELL TELLUS 32

Voor gebruik in afwijkende klimaten, dient u advies in te winnen bij uw
lokale distributeur of Edbro rechtstreeks te benaderen.

Giet nooit gebruikte olie in de tank.

Het olieniveau wordt gecontroleerd door de vuldop te verwijderen en te
kijken of het niveau tussen de max/min streepjes staat, zoals hieronder
afgebeeld:

SYSTEEM ONTLUCHTEN

Als de cilinder schokt, kan er lucht in het systeem zitten. Bij de oudere
cilinders zonder ontluchtingsschroef (globaal de serienummers voor
LG017000 / LH002100) wordt het systeem als volgt ontlucht:

     • Persslang van de pomp een beetje losmaken.

Correct olieniveau:
- niet boven het groene streepje 
op de peilstaaf

- niet onder het rode streepje 
op de peilstaaf

Edbro gecombineerde 
vul-/ontluchtingsdop

GROEN

ROOD

Max.
Niveau

Min.
Niveau
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Deze cilinder wordt bediend met een maximale druk welke is aangegeven
op het typeplaatje. Normaal gesproken is dit 175bar, maar het kan ook
lager zijn indien hier een technische noodzaak voor is.
Het is ook mogelijk de cilinder te gebruiken met een hogere maximale
druk, wanneer dit specifiek is overeengekomen met de carrosseriebouwer.
In deze gevallen is de carrosseriebouwer verantwoordelijk voor het
aangeven van deze maximale druk .

De cilinder werkt het beste als het voertuig is uitgevoerd met Edbro
hydrauliek. (Pomp, PTO, ventielen, olietank, slangen en bediening)

Indien het voertuig is voorzien van Edbro hydrauliek, NIMMER PROBEREN
DE DRUKINSTELLINGEN VAN HET OVERDRUKVENTIEL TE WIJZIGEN.
Dit ventiel is vooraf ingesteld in de fabriek.
Inden de trekker is uitgerust met een ander merk hydrauliek, wees er dan
zeker van dat de overdrukbeveiliging:

• geschikt is voor de maximale flow van de pomp

• de juiste instelling heeft voor deze toepassing

DIT IS HEEL ERG BELANGRIJK! Het ontbreken van een correcte
overdrukbeveiliging geeft ERNSTIG GEVAAR!!

WERKDRUK

16

ONDERHOUD



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

.
ALTIJD

• banden op de juiste spanning
houden

• de lading gelijkmatig over de
hele laadbak verdelen

• voor opleggers: zorgen dat de
oplegger aan trekker is
gekoppeld en hiermee in lijn
staat

• controleren dat er zich geen
personen of obstakels in de
gevarenzone bevinden (zie
hiernaast)

• bij het kippen: bij de
bedienings ventiel in de
cabine blijven; als er een
gevaarlijke situatie dreigt te
ontstaan (bijv. als de laadbak
naar één kant begint te hellen
of als de lading blijft plakken),
laadbak onmiddellijk neerlaten

• voorkomen dat de te kippen
lading zich ophoopt en vast
komt te zitten bij de achterklep,
door
UITERST LANGZAAM, NIET
MEER DAN EEN METER PER
KEER vooruit te rijden

• voordat u begint te laden, de
bedieningshendel op 'low'
zakken zetten, zodat er geen
olie in de cilinder achterblijft en
de volle laadbak op het chassis
rust

EXTRA WAARSCHUWING

Wees vooral voorzichtig bij vorst.
Natte ladingen die gedeeltelijk
bevroren zijn kunnen blijven
hangen en niet gelijkmatig worden
gestort.

NOOIT

• overladen

• de drukinstelling van het
overdrukventiel veranderen

• de kiphendel op 'tip' laten
staan tenzij u kipt

• een niet aangekoppelde
oplegger kippen

• bij hoge wind kippen

• op een schuine helling
kippen

• kippen met de laadbak binnen 5
meter van hoogspanningskabels

• de lading 'los schudden'

• wegrijden met de laadbak
omhoog of de PTO
ingeschakeld. Dit kan de
uitrusting beschadigen

• de laadbak 's nachts omhoog
laten staan

• de contactsleutel in de trekker
laten zitten

• onder een geheven BELADEN
laadbak gaan staan

• onder een geheven LEGE
laadbak gaan staan (tenzij deze
is ondersteund)

• oplegger loskoppelen tenzij de
laadbak omlaag is en de PTO
op 'out' staat

• de cilinderbuizen met stoom
reinigen, dit veroorzaakt
corrosie

• op de uitrusting klimmen via
andere onderdelen dan de
delen die door de
carrosseriebouwer voor dit doel
zijn aangebracht.

6

ONDERHOUD

15
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

14

ONDERHOUD

 GEVARENZONE

 Lengte 
laadbak

2m 5m

Zorg dat er zich 
nooit personen, 
dieren of andere 
uitrusting in dit 
gebied bevinden
tijdens het kippen

Draagring

Stootring

Verwijder ring
in deze
richting

JAARLIJKSE CONTROLE VAN DE BUITENHULS

Voor oudere cilinders is het van groot belang om een controle op roestvorming uit
te voeren, op het gebied onder de “trunnionring”.

Dit is met name belangrijk wanneer de cilinder wordt gebruikt in kustgebieden of
regio’s met een hoog zoutgehalte. En wanneer de cilinder regelmatig wordt gereinigd
met een hoge druk reiniger.

PROCEDURE

1.Verwijder rubber anti-rammel ring door deze over de draagring te hevelen.

2.Voer een visuele inspectie uit op het zichtbaar geworden metal op

tekenen van ernstige roestvorming.

3.Ernstige corrosie of gaten, vereisen het vervangen van de buitenhuls.

4.Plaats de rubber ring terug na de inspectie.

Afhankelijk van de specificatie van uw uitrusting, is het mogelijk dat er andere
onderhoudscontroles moeten worden verricht. Dit moet u opvragen bij uw
carrosseriebouwer of installateur.
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BEDIENINGS VENTIELEN

De Edbro cilinder werkt het beste als het voertuig is uitgerust met
bijpassende hydraulische componenten van Edbro (PTO, pomp ventielen,
olietank, leidingen en bedienings ventielen).

De bedienings ventielen voor de PTO en de kipfunctie zijn in één unit
gecombineerd en gebruiken het luchtsysteem van het voertuig (afb. a).

De PTO schakelaar is op drie manieren beveiligd:

• het beveiligingsschildje voorkomt ongewenst gebruik van de
schakelaar

• de drukknopblokkering moet in combinatie met de schakelaar
worden gebruikt

• het waarschuwingslichtje gaat branden als de PTO ingeschakeld is.

De kiphendel is op vier manieren beveiligd:

• een veerbelast blokkerings mechanisme zorgt dat de hendel niet
per ongeluk kan worden bewogen naar de standen 'raise'
(kippen) of  'lower' (zakken)

• de veerbelasting van de stand ‘raise’ (kippen) naar de stand
‘hold’ (neutraal) staat bekend als 'dodemansbediening' en zorgt
ervoor dat de chauffeur zijn hand ten allen tijde op de kiphendel

houdt, zo lang de laadbak omhoog staat

• wanneer de hendel van ‘hold’ naar ‘lower’ wordt bewogen,
wordt de PTO automatisch uitgeschakeld; deze inwendige,
mechanische functie voorkomt dat de PTO, pomp of
versnellingsbak beschadigd wordt als u de PTO vergeet uit te
zetten voordat u wegrijdt. Dit geldt alleen wanneer zo een type
bedienings ventiel is gemonteerd

• regelbare daalsnelheid, waarmee u de daalsnelheid van
volle of halfvolle laadbakken in de hand houdt.

Dit type bedienings ventiel wordt aangeraden voor conformiteit met de
Europese normen. Er zijn andere bedienings ventiel verkrijgbaar, maar als
deze worden gebruikt, dient de carrosseriebouwer te controleren dat alle
Essentiële Veiligheidseisen op een andere wijze gedekt zijn. Hiervoor zijn
bijvoorbeeld aparte bedienings ventiel verkrijgbaar (afb. b & c).

*Er zijn alternatieve, gecombineerde bedienings ventiel zonder
automatische PTO-uitschakeling (voor strooien) verkrijgbaar.
Zorg dat de handrem aangetrokken is, de versnellingshendel in vrij staat,

13

ELKE WEEK
Zorg dat de bak omlaag staat, de handrem aangetrokken is en de motor 
uit staat. Vul de olie in de tank bij tot aan het op de peilstaaf 
aangegeven niveau, met schone hydraulische olie (zie blz. 17).
Smeer de op de schema van blz. 15 of 16 afgebeelde smeerpunten, met 
behulp van een smeerpistool en universeelvet van goede kwaliteit.

ELKE MAAND
Smeer het scharnier en de vergrendeling van de achterklep.
Indien van toepassing: ontkoppel de snelkoppelingen en controleer de 
afdichting.
Vervang eventueel versleten of beschadigde leidingen.
Zorg dat alle flexibele leidingen aan het chassis bevestigd zijn en niet 
loshangen.
Draai eventuele losse leidingaansluitingen vast.
Controleren en uw Edbro dealer waarschuwen indien:

• de buitenhuls (indien van toepassing) los zit (zijwaarts beweegt
of draait)

• er een cilinderbuis beschadigd is

• de tappen van de cilinder, de tappen van de
buitenhuls of de achter scharnieren versleten zijn

• er olie uit de cilinder, het kipventiel, PTO, pomp of flexibele
leidingen lekt

• er lucht lekt uit de luchtleidingen

• er voortdurend lucht uit het bedienings ventiel lekt.

ELKE DRIE MAANDEN
Controleer het aanhaalmoment van de bevestigingsbouten van het 
kipventiel, PTO en scharnieren m.b.v. momentsleutel.

ELK JAAR (vaker bij geregeld gebruik in een stoffige of verontreinigde 
omgeving)
Tank aftappen en vullen met schone hydraulische olie (zie blz. 17). Ter 
bescherming van het milieu, opletten dat er geen olie gemorst wordt 
bij het aftappen en de oude olie op een verantwoorde manier afvoeren.

Controleer de bevestingsbouten bovenop de buitenhuls op een 
aanhaalmoment van 240Nm voor M16 bouten (22mm sleutelwijdte) 
respectievelijk 150Nm voor M12 bouten (17mm sleutelwijdte).

ONDERHOUD
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BEDIENINGS VENTIELEN
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Edbro beschouwt het gebruik van een laadbaksteun als een Essentiële
Veiligheidseis. Wanneer men onderhoudswerk verricht met de laadbak
omhoog, dient men ten allen tijde een steun aan te brengen.

• probeer nooit een volle laadbak te ondersteunen

• gebruik een steun die zodanig ontworpen is dat deze goed
tussen het onderframe van de laadbak en het chassis past

• de steun moet tussen de laadbak en het chassis worden
aangebracht, nooit tussen de laadbak en de grond

• laat de laadbak voorzichtig op de steun neer om beschadiging te
beperken

• controleer of de steun sterk genoeg is om het gewicht van de
laadbak te ondersteunen

HET IS DE VERANTWOORDING VAN DE EIGENAAR ER OP
TOE TE ZIEN DAT DE UITRUSTING UITSLUITEND DOOR
VOLLEDIG OPGELEID PERSONEEL WORDT GEREPAREERD
OF ONDERHOUDEN. ROEP ZO NODIG DE HULP IN VAN UW
PLAATSELIJKE SERVICE-AGENT

VEILIGHEID TIJDENS ONDERHOUD

Voorbeeld van een baksteun
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de kiphendel in 'hold' staat en de PTO schakelaar out'. Vervolgens:

• indien aangebracht: achterste stabilisatorpoten neerlaten

• achterklep of graanklep losmaken (uit de weg gaan staan)

• teruggaan naar de cabine, motor starten en controleren of de
luchtdruk voldoet aan de voorschriften van de fabrikant

• in de cabine blijven totdat de bak leeggekipt is

• koppeling* intrappen en 4 seconden wachten (8 seconden voor
een versnellingsbak met een achterop gemonteerde PTO)

• blokkering indrukken en de PTO  schakelaar op 'in' zetten (het
waarschuwingslampje gaat branden)

• koppeling laten opkomen

• controleren of er zich niemand in de gevarenzone bevindt (zie
blz. 7)

• kiphendel naar 'raise' bewegen en daar vasthouden. Als men
de hendel niet tegenhoudt, stopt de opgaande beweging van de
laadbak

• laadbak GELIJKMATIG heffen door de motortoeren te variëren
maar NOOIT TOT HOGER DAN 1500 TOEREN

• voorkomen dat het gekipt materiaal zich ophoopt en de
achterklep raakt, door UITERST LANGZAAM EN NOOIT MEER
DAN EEN METER PER KEER vooruit te rijden

• wanneer de bak de gewenste kiphoek heeft bereikt, de hendel
loslaten en naar 'hold' laten terugkeren

• als u de lading moet spreiden, handrem loszetten en UITERST
LANGZAAM vooruit rijden.

* Als u een automatische versnellingsbak heeft, werkt de PTO anders.
Raadpleeg de installateur van de PTO voor specifieke instructies.

LAADBAK HEFFEN
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Zorg dat er zich niemand in de gevarenzone bevindt (zie blz. 7).
Vervolgens:

• LANGZAAM de kiphendel van 'hold' naar 'lower' bewegen;
hierdoor wordt de PTO automatisch uitgeschakeld en het
waarschuwingslampje gaat uit. Als u geen automatische PTO-
uitschakeling heeft, PTO 'out' zetten voordat u wegrijdt

• houdt de daalsnelheid van de laadbak in de hand door de hendel
naar 'hold' te bewegen om de laadbak af te remmen, of naar
'lower' om de daalsnelheid te verhogen

• hendel terugzetten in 'hold' zodra de laadbak volledig op het
chassis rust

• achterklep sluiten

• indien aanwezig: stabilisatorpoten optrekken.

NIET WEGRIJDEN TOTDAT DE LAADBAK VOLLEDIG
OMLAAG STAAT. ZORG DAT DE PTO UITGESCHAKELD
STAAT VOORDAT U WEGRIJDT.

ONBELADEN: laat de hendel in de cabine in 'HOLD' staan om het
schokken van de laadbak te beperken.

BELADEN: laat de hendel in de cabine in 'LOWER' staan zodat er geen
olie in de cilinder achterblijft en de volle laadbak op het chassis rust. Zet
de hendel terug in 'HOLD' voordat u gaat rijden.

LAADBAK NEERLATEN

RIJDEN

HOLD

LOWER
zet HOLD




