ED1000
ELEKTRISCHE DUMPER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

WWW.ECOVOLVE.EU

DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING BEVAT ENKEL BASISGEGEVENS voor de
besturing van de ED800. Een volledige en allesomvattende instructiegids kunt u
in de gebruikershandleiding terugvinden die met de ED800 wordt meegeleverd.
De GEBRUIKERSHANDLEIDING bevat volledige informatie over de operationele,
onderhouds-, transport- en technische gegevens voor de ED800.

De operator moet de GEBRUIKERSHANDLEIDING lezen en begrijpen voordat
de ED1000 bediend wordt.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Volg altijd de waarschuwingen die in deze gebruikershandleiding vervat zitten en op de ED1000 vermeld
worden om te voorkomen dat incidenten en ongevallen optreden.
De volgende symbolen en signaalwoorden GEVAAR, WAARSCHUWING, OPGELET, en ELEKTRISCHE
WAARSCHUWING wijzen op gevaren en instructies.

WaarschuwingssymboleGEVAAR! / WAARSCHUWING!
GEVAAR wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de
dood or ernstige verwonding.

OPGELET!
OPGELET wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot
lichte of matige verwonding.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWING!
ELEKTRISCHE WAARSCHUWING wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot de dood of ernstige verwonding.

KNELGEVAAR!
KNELGEVAAR wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden
tot de door of ernstige verwonding.

KNELGEVAAR DOOR WIELEN!
KNELGEVAAR DOOR WIELEN wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot ernstige verwonding. Leef alle veiligheidsberichten na die
dit symbool volgen om verwonding te vermijden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen van de operator (PPE)

VEILIGHEIDSSCHOENEN ZIJN VEREIST
Veiligheidsschoenen moet altijd gedragen worden bij de bediening van de ED1000 om persoonlijk letsel te vermijden.

Voor alle andere (PPE), volg de richtlijnen uitgegeven door de specifieke site waar u de ED800 bedient.
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WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP
KANTELWAGENSTICKERS

Geeft de richtingswijziging aan via handsignalen.

Gevaar! Rij niet met de kantelwagen in de verheven positie.

Max. 10º Gevaar! Risico op overslag bij max. hellingsgraad van 10º

Gevaar! Hoog risico dat kan leiden tot de door of ernstige verwonding indien deze niet
vermeden worden.

Max. 15º berijdbare bergop/bergaf max. hellingsgraad 15º

Waarschuwing! Max. ladingsclassificatie van 1000 kg / 2204 lb niet overschrijden

Gevaar! Bij het ontladen van de kantelwagen in verheven positie. Blijf uit de buurt
van de risicozone

GEVAAR! neem in een veilige opstelplaats in tijdens het laden.

GEEN powerwash

niet slepen
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP KANTELWAGENSTICKERS
BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE TILLER
BEDIENINGSELEMENTEN VAN HET DASHBOARD
VEILIGHEIDSRELINGEN & PLATFORM VOOR DE OPERATOR
OPLADEN
BESTURING & PARKEREN
SMEREN
TRANSPORT VAN DE MACHINE
HIJSPUNTEN & VERANKERINGSPUNTEN
DAGELIJKSE/WEKELIJKSE CONTROLE DOOR DE OPERATOR
METRISCHE HOOFDMEETPUNTEN EN BODEMDRUK
IMPERIALE HOOFDMEETPUNTEN EN BODEMDRUK
ED1000 EUROPEES CE-CERTIFICAAT
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BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE TILLER

Tiller in startpositie (Afb. 2)

Lichtbaken & bewegingszoemer AAN/
UIT-schakelaar (Afb. 3)

Snelheidsschakelaar. Twee opties:
hoogen laag (Afb. 4)

Toeter (Afb. 5)

Tractiepanelen. OPWAARTS voorwaarts / NEERWAARTS achterwaarts (Afb. 6-7)

EMR ACHTERWAARTS – Indien Ingedrukt, de EDP800 zal stoppen, en beweeg het voorwaarts uit de
buurt van het gevaar. (Afb. 8-9)
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BEDIENINGSELEMENTEN VAN HET DASHBOARD
Multifunctioneel display. Geeft de batterijontlading (BDI), urenteller en foutberichten
weer (Afb. 10)

Multifunctioneel displayteller. (Afb. 10)

Lichtschakelaar. (Afb. 11)

Sleutelstart. Om de ED1000 in te schakelen, controleer eerst of de noodstop in de
OPWAARTSE positie staat, en draai vervolgens de startsleutel in wijzerzin. (Afb. 12)
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Noodstop (“E-stop”)
Druk op de noodstopknop om alle aangedreven functies onmiddellijk stop te zetten. Gebruik de noodstopknop tijdens
de bediening indien de rij- of kantelfuncties niet op normale wijze op de commando’s van de operator reageren. (Afb.
13-14)

Df
AAN-POSITIE

UIT-POSITIE

Kantelhendel
De kantelhendel heeft vier posities.
1.
trek de hendel terug om de kantelwagen te heffen.
2.
duw de hendel voorwaarts om de kantelwagen te laten zakken.
3.
duw de hendel naar rechts om de kantelwagen uitwaarts te tillen.
4.
duw de hendel naar links om de kantelwagen inwaarts te tillen.

HEFFEN

LATEN ZAKKEN

INWAARTS TILLEN
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UITWAARTS TILLEN

VEILIGHEIDSRELINGEN & PLATFORM VOOR DE OPERATOR
Platform voor de operator
De operator kan in de neerwaartse positie de ED1000 vanop het platform bedienen, en in de opwaartse positie kan de
operator achter de ED1000 lopen. (Afb. 17-18)
Rij-modus: platform voor de operator moet zich in de neerwaartse positie bevinden.
Wandel-modus: platform voor de operator moet zich in de opwaartse positie bevinen.

Veiligheidsreling voor de operator
De dumper is uitgerust met twee intrekbare relingen, zoals afgebeeld, voor de veiligheid van de operator. (Afb. 21) Rij-modus:
veiligheidsrelingen moeten zich in de opwaartse positie bevinden.
Wandel-modus: veiligheidsrelingen moeten zich in de neerwaartse positie bevinden. (Afb. 19-21)

VERGRENDELING VEILIGHEIDSRELING
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OPLADEN
Bij het opladen van de ED1000, moet de
operator bepalen welke krachtbron op de
werkplaats gebruikt wordt; 110V of 240V. Bij
twijfel, vraag het aan de supervisor. Zowel de
110V en 240 V oplaadkabels hebben een blauwe
koppelaar die eerst op het oplaadpunt van de
ED800 aangesloten moeten worden en
vervolgens wordt de overblijvende stekker in de
contactdoos van de krachtbron gestoken. (Afb.
24-26) Het opladen van de batterij wordt in
hoofdstuk 6 van de gebruikershandleiding
besproken.
Om de maximale prestatie en levensduur van de AGM-batterij te verzekeren, zorg ervoor dat de batterij
volledig opgeladen is.

BESTURING & PARKEREN
Besturing
De tillerkop van de ED1000 kan van links naar rechts bewegen zoals dat vereist is bij de besturing van de
ED800. Dit zal het tractiewiel in de gewenste richting draaien. (Afb. 27)
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Parkeren
In het belang van veilig parkeren, is het de
verantwoordelijkheid van de operator om ervoor te
zorgen dat de ED1000 op een veilige manier
geparkeerd wordt en voor ander verkeer of mensen
geen obstakel vormt.
Bij het parkeren van de ED1000,
• Moet de startsleutel in tegenwijzerzin gedraaid
worden om uit te schakelen, en uit de machine
verwijderd worden.
• Moet de noodstop in de uit-positie staan om zo
verder de isolatie van de machine te verzekeren
(Afb. 14)
• Moeten de veiligheidsarmen en de trede
ingetrokken zijn.
• Indien de ED1000 voor lange tijd geparkeerd
wordt, plaats deze in een beschutte zone of
binnen.
• Indien geparkeerd op een helling, gebruik de
voorziene handrem. (Afb. 35)

SMEREN
De ED1000 is uitgerust met 15 smeernippels die op alle bewegende bewegende scharnieren aangetroffen
kunnen worden. Om te smeren, verwijder eenvoudig de beschermkap van de smeer nippel (Afb. 36). Spuit
het vet 1 maal op elk punt en plaats de beschermkap terug.
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TRANSPORT VAN DE MACHINE
De ED1000 is gemakkelijk te transporteren. Het platform voor de operator en zijdelingse steunen kunnen
neergevouwen worden om het transport te vergemakkelijken.

WAARSCHUWING!

Bij het LADEN van de ED1000 op een geschikt voertuig, zorg ervoor dat de volgende punten nageleefd
worden.
•
•
•
•

Reinig de ED1000 om het gevaar op vuil en vallend puin van de machine tijdens het transport te
beperken.
Bevestig dat het transportvoertuig bruikbaar is voor de transporttaak en dat het beoordeeld is om een
massa van 1,3 ton of 2866 lbs te dragen.
Verplaats de ED1000 traag en volg de aanwijzingen van mensen die bijstand verlenen voor het laden
en uitlijning op het transportvoertuig.
Maak de ED1000 op het transportvoertuig vast via enkel de verankeringspunten van de ED1000.

WAARSCHUWING!

Bij het HIJSEN van de ED1000 op een geschikt transportvoertuig, zorg ervoor dat de volgende punten
nageleefd worden.
•
•
•

Bevestig dat het hijstoestel voldoende hijscapaciteit en -bereik heeft om het hijsen uit te voeren.
Reinig de ED1000 om het gevaar op vuil en vallend puin van de machine tijdens het hijsen te
beperken.
Gebruik ENKEL de hijspunten zoals in dit hoofdstuk 8.3 wordt beschreven om de ED1000 te hijsen.
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HIJSPUNTEN & VERANKERINGSPUNTEN
Het onbeladen gewicht van de dumper is 1300 kg / 2866 lbs.
De ED1000 heeft twee hijspunten (Afb. 28) en vijf verankeringspunten die gebruikt worden om de machine
te hijsen en vast te maken voor het transport. De twee hijspunten, zoals hieronder aangegeven,

zijn

ontworpen opdat de machine op veilige wijze op een geschikt transportvoertuig gehesen kan worden. De
vijf verankeringspunten

zijn ontworpen om de machine te verankeren. De aangewezen hijspunten en

verankeringspunten moeten gebruikt worden in combinatie met goedgekeurde riemen of kettingen. De
ED1000 moet op elk moment tijdens het transport verankerd zijn.

Hijsen
Bij he gebruik van de hijsogen, is het aanbevolen
een “D”-beugel (Afb. 29) te gebruiken om er stevig
aan vastgemaakt te worden; dit verschaft een
vlottere en veilige verbinding voor de kettinghaak
tijdens het hijsen.
Afb. 30.
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Anker
Tijdens het transport is het belangrijk ervoor te zorgen dat de ED1000 niet beweegt. De vijf gleverde
verankeringspunten moeten gebruikt worden om het beste effect te realiseren, zowel aan de voor- en
achterzijde van de machine, gebruikmakend van de gewaarmerkte draagbanden en kettingen. Zie Afb.
31-34.

+
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DAGELIJKSE/WEKELIJKSE CONTROLE DOOR OPERATOR
1. Status van de lader 2.
Noodstop.
3.
Hydraulische slangen en koppelaars voor lekken.
4.
Platform en veiligheidsrelingen voor de operator.
5.
Schakelaar voor lichaamsbescherming.
6.
Dashboard-display werkt naar behoren.
7.
Test van alle functies.
8.
De functie van de toggelschakelaar.
9.
Zoemer en meter.
10.
Controle op schade.
11.
Controle op smering.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator enige waargenomen fouten aan de
supervisor van de site te melden. De wekelijkse controlelijst van de operator wordt
besproken onder het relevante onderdeel van de gebruikershandleiding die met de
ED1000 wordt meegeleverd.
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METRISCHE HOOFDMEETPUNTEN EN
BODEMDRUK

Bodemdruk (pond)
Onbeladen gewicht 2866 lb.
Beladen gewicht 4629 lb

D1 (voorzijde)
280
650

D2 (achterzijde)
640
700
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D3 (voorzijde)
280
650

IMPERIALE HOOFDMEETPUNTEN EN BODEMDRUK

Bodemdruk (pond)
Onbeladen gewicht 2645 lb.
Beladen gewicht 4629 lb

D1 (voorzijde)
620
1430

D2 (achterzijde)
1400
1540
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D3 (voorzijde)
620
1430

ED1000 EUROPEES CE-CERTIFICAAT

EU-Verklaring van Conformiteit

Wij,
EcoVolve Ltd.
van
Dublin Road, Ballybrittas, Co. Laoise, Ierland

Verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid als het orgaan dat gemachtigd is het technische dossier voor het
volgende product voor te bereiden:
ED 1000 Elektrische Dumper met hoog Kantelpunt
is conform de toepasselijke EHCR’s van de 20016/42/EC – Machinerichtlijn en diens wijzigingsrichtlijn
We verklaren dat het technische dossier voor deze machine volgens Bijlage VII Deel B samengesteld werrd en we
staan ervoor in deze naar de markttoezichthoudende autoriteiten op verzoek via onze technische afdeling door te
sturen. De inbedrijfstelling van de machine is aanvaardbaar aangezien het de voorschriften van alle toepasselijke EC richtlijnen naleeft. Deze verklaring wordt ongeldig gemaakt door enige wijziging buiten het toepassingsgebied van deze
die door de fabrikant worden aangegeven.
Deze verklaring wordt ongeldig gemaakt door enige wijziging buiten het toepassingsgebied van deze die door de
fabrikant worden aangegeven.
Voor bedoelde doeleinden
Constructieafval te behandelen en te dumpen
Gemachtigde vertegenwoordiger voor de samenstelling van de relevante technische documentatie en uitgever
van de EC-Verklaring van Conformiteit.
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