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1 Inleiding 

Over deze gebruiksaanwijzing. 

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de opbouw van deze gebruik-

saanwijzing en verklaringen van de gebruikte tekens en symbolen.  

Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen voor de bediening van de 

veeg- en zuigmachine.  

Onze producten worden voortdurend verbeterd; daarom kon geen reke-

ning worden gehouden met constructieve veranderingen na het afdruk-

ken van deze gebruiksaanwijzing.  

Indien u vragen heeft, gelieve contact Op te nemen met onze service. 

De gebruiksaanwijzing moet door iedereen die de veeg- en zuigmachine 

gebruikt of bedient zorgvuldig worden gelezen.  

1.2 Reglementair gebruik 

De handbestuurde keer- en zuigmachine is uitsluitend bestemd bij een 

verhoogd bedrijfsgebruik voor het keren van droge stoffen op bevestig-

de plaatsen. De veegomgeving mag niet nat zijn.Een ander en verder-

gaand gebruik geldt als onreglementair!  

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die daardoorwerd 

veroorzaakt. Het risico wordt enkel gedragen door de gebruiker. Tot een 

reglementair gebruik behoort ook de naleving van de gebruiksaan-

wijzing en van de inspectie- en onderhoudsintervallen.  

De veeg- en zuigmachine mag enkel bediend worden door betrouwbaar 

personeel. Enkel geschoold en opgeleid personeel engageren. Voorkom 

het gebruik door kinderen, jongeren en andere onbevoegden bv. door 

het uittrekken van de sleutel na gebruik. 

De verantwoordelijkheid van het personeel moet duidelijk vastgelegd 

worden.  

Controleer de veeg- en zuigmachine Voor het vertrek op goede werking 

en technische veiligheid.Gebruik de machine niet in geval van storingen.  

Volg enkel uitdrukkelijk toegewezen trajecten en plaatsen.  

De veeg- en zuigmachine is ontworpen als eenmanstoestel. 
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2 Veiligheidsaanwijzingen 

 

1. Gebruik de machine alleen als ze zich in een perfecte toe-

stand bevindt en ga reglementair, veiligheids- en gevaars-

bewust te werk en neem de gebruiksaanwijzing in acht! 

2. Neem aanvullend de algemeen geldende wettelijke en an-

dere bindende bepalingen inzake ongevallenpreventie en 

milieubescherming in acht! 

3. Het opvegen van ontvlambare, giftige of explosieve stoffen 

alsook brandbaar gas, onverdunde zuren en oplosmiddelen, 

brandende of gloeiende voorwerpen is verboden!  

4. Het apparaat is niet geschikt voor het opvegen van 

vloeistoffen, kabels, touwen, draden e.d. 

5. Gebruik de machine alleen met gemonteerde stofbak om 

verwondingen door wegslingerend vuil te vermijden. 

6. Het transporteren van lasten met de veegmachine is niet 

toegestaan.  

7. Laat vooral storingen die de veiligheid in het gedrang kun-

nen brengen onmiddellijk oplossen!  

8. Voer zonder toestemming van de fabrikant nooit veranderi-

gen, aan- of ombouwingen uit aan de machine. 

9. Reserveonderdelen moeten voldoen aan de vereisten die 

werden vastgelegd door de fabrikant. Dat is steeds gega-

randeerd bij originele reserveonderdelen. 

10. Zorg voor een veilige en milieuvriendelijke verwijdering van 

bedrijfsmiddelen, hulpstoffen en vervangingsonderdelen, in 

het bijzonder batterijen!  

11. Er moet geschikt, glijvast schoeisel gedragen worden om 

ongevallen te voorkomen. 

12. Personen (inclusief kinderen) die niet in staat zijn deze ma-

chine te gebruiken van wege hun fysieke, zintuiglijke of 

mentale vermogens of vanwege gebrek aan kennis mogen 

deze niet machine bedienen zonder supervisie of instructie 

van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid! 

Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden zodat zij 

niet met de machine kunnen spelen. 

13. Opgelet: Losse kledij kan door draaiende onderdelen inge-

trokken worden. 

14. De gebruiksaanwijzingen van de batterijfabrikanr over zijn 

product en de wettelijke bepalingen in de omgang met ac-

cumulatoren moeten in acht genomen worden!  
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15. Laad lege batterijen direct na het gebruik en alleen in goed 

verluchte ruimten op!  

16. Houd open vlammen en elektrische vonken uit de buurt van 

het laadbereik aangezien bij het opladen van batterijen een 

hoogexplosief mengsel van zuurstof en waterstofgas kan 

ontstaan.  

17. Houd er rekening mee dat de accumulatoren gevuld zijn 

met batterijzuuur!  

18. De batterijen altijd proper en droog houden om lekstroom te 

vermijden! Batterijpolen nooit kortsluiten! 

19. Ter voorkoming van gezondheidsschade moet roken, eten 

en drinken in de buurt van het oplaadstation vermeden wor-

den 

20. Het opladen van de batterijen mag alleen plaatsvinden bij 

een geopende en door de houder beveiligde kap. 

21. Opgelet Knelgevaar. Bij de bediening van de hooglediging 

moet een veiligheidsafstand van 2 meter ten opzichte van 

andere personen gerespecteerd worden. 

22. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan hydraulica 

en hooglediging mogen alleen uitgevoerd worden door vak-

kundige firma's. 

23. Neem de in de technische gegevens vermelde max. 

stijgcapaciteit en de max. hellingslijn bij ritten dwars op de 

helling in acht. Door te plots of sterk te gaan sturen, in het 

bijzonder op hellingen, kan het apparaat kantelen. Pas uw 

rijgedrag en snelheid aan de omstandigheden aan.  

24. De machine is niet toegelaten voor het openbare wegver-

keer. 

 

2.1 Veiligheidsinrichtingen 

De veegzuigmachine start alleen als: 

� de startsleutel zich in de AAN-positie bevindt (1)  

� de bestuurdersstoel loodrecht staat 

� de zijbehuizing correct gesloten is. 

 

De stroomtoevoer naar de motor wordt onderbroken als:  

� de bestuurdersstoel omhoog wordt geklapt  

� de zijbehuizing wordt geopend 

� het contactslot in de UIT-stand (0) wordt gezet. 
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3 Beschrijving apparaat 

De veegzuigmachine wordt door een verbrandingsmotor aangedreven. 

 

Het veegproces vindt plaats met behulp van twee zijbezems, die het 

veegsel naar de twee afvalwalsen transporteren die in een hoek van 90 

graden ten opzichte van de rijrichting zijn aangebracht. 

 

Deze afvalwalsen werpen het veegsel in de achterste stofkast. 

 

Het door de afvalwalsen opgenomen stof wordt door een stofafzuiging 

naar een lamellenfilter gevoerd. 

 

De lamellenfilter kan met een trilmechanisme worden gereinigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Transportwiel 6 Bestuurderszitting 

2 Achterwiel 7 Bovenafvoer 

3 Zijbezem 8 Stofkast 

4 Afdichting van de afvalwals 9 geopende zijbehuizing 

5 Bedieningspaneel   
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3.1 Bedieningselementen 

 

 

Stuurwiel 6 Rempedaal 

2 Bedieningspaneel 7 Hendel voor 

motortoerental 

3 Hendel daling rechter zijbezem 8 Hendel daling afvalwals 

4 Hendel daling linker zijbezem 9 Parkeerrem 

5 Tuimelschakelaar voor 

vooruit/achteruit rijden 

 

 

 

3.2 Het bedieningspaneel 

 

 

 

 

 

 

1 Schakelaar rechter zijbezem 7 Schakelaar voor de 

koplampen (optioneel) 

2 Schakelaar voor het draaien 

van het stofreservoir 

8 Afdekking: Vrije 

reserveschakelaar 

3 Schakelaar voor het neerlaten 

en ophalen van het 

stofreservoir 

9 LCD-weergave 

(bedrijfstoestand) en 

contactslot 

4 Schakelaar linker zijbezem 10 Toerentalregeling zijbezems 

(optioneel) 

5 Schakelaar afvalwals 11 Claxon 

6 Schakelaar afzuiging en 

filterreiniging 
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3.3 De LCD-weergaven 

 

1 Bedrijfslampje OK Brandt 

groen na starten motor 

5 Uitschakelcontrolelampje 

(optioneel), rood. Brandt bij te 

lage oliedruk/ te hoge 

koelwatertemperatuur 

2 Oliedrukcontrole, rood 6 Voorgloeicontrole. Motor pas 

starten als LCD is gedoofd. 

3 Te hoge 

koelwatertemperatuur, rood 

7 Onderhoudsmelding voor 

luchtfilter, rood 

4 Laadcontrole, rood 8 Bedrijfsurenteller 

 

3.4 Eerste inbedrijfstelling 

� Controleer of de machine compleet en zonder mankementen is 

geleverd. 

 

Neem als dit niet het geval is contact op met uw leverancier of met 

onze serviceafdeling. 

 

� Open de transportverpakking en rij de machine voorzichtig van de 

pallet. 

� Klap de zitting zijwaarts omhoog en zet deze vast. 

� Open de zijbehuizing. 

� Fixeer de zijbezemarm in de hoogste positie en bevestig de 

zijbezem. (zie ook: Bevestigen van de zijbezems) 

� Vul de tank met brandstof (zie: Technische gegevens van de 

motorproducent: Brandstof bijvullen) 

� Maak de klemmen van de accu vast. 

� Sluit de zijbehuizing. 

� Klap de zitting weer terug in de oorspronkelijke stand. 

De veegmachine is klaar voor gebruik. 
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4 Gebruik 

4.1 Rijden 

Om de motor te starten: 

� Steek de sleutel in het contactslot en draai deze met de richting van 

de klok mee tot de motor wordt gestart tot de sleutel loodrecht staat.  

Tuimelschakelaar voor vooruit- achteruit rijden hierbij niet 

gebruiken. 

De ontsteking wordt ingeschakeld en de motor gloeit voor. 

� Wacht ongeveer 5 seconden en draai vervolgens de sleutel 45º met 

de richting van de klok mee tot de motor wordt gestart. 

De machine wordt met de pedalen voor- en achteruit bewogen. 

� Gebruik het pedaal met de functie vooruit rijden. 

De machine beweegt zich vooruit. 

Om de motor te stoppen: 

� Draai de sleutel tegen de richting van de klok in tot de motor wordt 

uitgeschakeld. 

� Neem de sleutel uit. 

 

4.2 Vegen 

� Start de machine, zodat er kan worden gereden. 

De afvalwalsen en de beide zijbezems kunnen afzonderlijk worden IN- 

en UITgeschakeld. 

De zijbezems en walsen kunnen met de betreffende schakelaars 

worden ingeschakeld. 

De hoogte instellen 

� De hoogte van de zijbezems kan met een hendel aan stuurkolom 

worden ingesteld. Elke zijbezem kan afzonderlijk worden 

ingeschakeld. 

� De hoogte van de afvalwalsen kan met een hendel rechts naast de 

bestuurderszitting worden ingesteld. Om de afvalwals te laten dalen 

moet de hendel worden uitgeschoven  
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4.2.1 Vegen van nat veegsel 

Let op! 

Bij het vegen van nat veegsel wordt geadviseerd de ventilator niet in te 

schakelen om beschadiging en verstopping van het filter te vermijden. 

De ventilator kan met behulp van een schakelaar worden geactiveerd of 

gedeactiveerd. 

 

4.3 Uitschakelen van de veegzuigmachine 

• Rij de machine naar een hiervoor aangewezen plek. 

• Draai de sleutel tegen de klok in om de motor uit te schakelen en 

trek de sleutel uit het contactslot. 

• Trek de handrem aan. 

• Plaats de zijbezems en afvalwalsen in de hoogste positie. 

 

Let op! 

Als de veegborstels niet in de hoogste positie worden geplaatst, staan 

de borstels tijdens ruststand permanent onder druk en verslijten 

daardoor voortijdig! 

 

• Leeg de stofkast in principe altijd na het beëindigen van de 

veegwerkzaamheden. 

 

4.4 Filterreiniging 

• Schakel de ventilator uit en laat deze tot stilstand komen. 

• Controleer of het stoffilter is aangebracht. 

• Druk een paar seconden op de knop voor de filterreiniging. 

Wacht na de filterreiniging enkele seconden, zodat het fijn stof kan 

neerdalen. 
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4.5 Legen stofkast 

Om de veegkracht niet te laten verminderen moet de stofkast met 

regelmatige tussenpozen worden geleegd. 

• Schakel de zijbezems en veegwalsen uit. 

• Plaats de zijbezems en afvalwalsen in de hoogste positie. 

• Controleer of de stofkast niet is gedraaid. 

• Rij achterwaarts naar een geschikte container of stortplaats. 

• Verplaats het stofreservoir door indrukken van de schakelaar 

voor heffen/dalen van de stofkast naar boven, tot de vereiste 

hoogte voor het legen is bereikt (eindafschakeling). 

• Druk de schakelaar in om het stofreservoir te draaien en te 

legen. Draaien is pas vanaf een hoogte van 1m mogelijk. 

• Laat het stofreservoir weer terugdraaien door de betreffende 

schakelaar op het bedieningspaneel in te drukken. 

• Laat de stofkast met behulp van de schakelaar weer dalen, om 

deze weer in de machine te laten terugkeren. Het dalen van de 

stofkast is alleen mogelijk als deze zich in de 

uitgangsdraaipositie bevindt. 

 

Gevaar 

Houd bij het legen van het stofreservoir voldoende veiligheidsafstand tot 

andere personen. 

Bij het gebruiken van de hefhydroliek en tijdens het legen van de 

stofkast dient door derden een afstand van 2m tot de machine te 

worden aangehouden. 
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5  Reiniging en onderhoud 

5.1 Veiligheidsaanwijzingen onderhoud 

Enkel de onderhoudswerkzaamheden die in het volgende hoofdstuk 

beschreven worden, mogen uitgevoerd worden. Alle andere onder-

houds- en herstellingswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden 

door de fabrikant of door geautoriseerde firma's en personen die vert-

rouwd zijn met de relevante veiligheidsvoorschriften, de mobiele, com-

mercieel gebruikte apparaten zijn onderworpen aan de veiligheidsin-

spectie conform VDE 0701. 

Volg de stappen van de onderhoudshandleiding nauwkeurig op. Een 

onvakkundig onderhoud kan storingen bij het gebruik van de machine 

veroorzaken en kan de garantie doen vervallen. 

Bij werkzaamheden aan de motor moet de verbindingsstukken afgetrok-

ken worden. 

Gebruik bij de onderhoudswerkzaamheden alleen perfecte en geschikte 

werktuigen. 

Neem de vereisten aan de reserveonderdelen in acht (zie Reserveon-

derdelen). 

Indien afdekkingen en / of veiligheidselementen bij het onderhoud / de 

instandhouding verwijderd werden, moeten ze opnieuw gemonteerd 

worden vooraleer de machine opnieuw in bedrijf wordt gesteld! 

Bij alle werkzaamheden aan de veegmachine moet deze uitgeschakeld 

en tegen wegrollen beveiligd worden.  

Als de kap wordt geopend, moet da topgemerkt worden. 

 

5.2 Reiniging 

De veegzuigmachine mag alleen in uitgeschakelde toestand en droog 

gereinigd worden (bv.: schoonvegen). 

De veeg- en zuigmachine is een machine met elektrische componen-

ten..  

 

Vocht beschadigt het elektronisch systeem van het toestel. Vocht 

kan kruipsporen en kortsluiting veroorzaken. Gebruik geen hoge-

drukreiniger.! 

 

De veeg- en zuigmachine mag enkel droog gereinigd worden.b 

Gebruik geen hogedruktreiniger 
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5.3 Brandstof bijvullen 

� Schakel de veegzuigmachine uit. 

� Laat de motor afkoelen. 

� Open het tankdeksel. 

� Plaats een schone trechter in de tankopening. 

� Giet wat brandstof in de trechter en wacht tot dit is doorgelopen. 

� Herhaal dit tot de tank vol is. 

� Verwijder de trechter. 

� Sluit de tank. 

� Veeg overtollige brandstof zorgvuldig af. 

 

5.4 Filter vervangen 

5.4.1 Afnemen van het filter 

• Open afdekking 1 en til de filterafdekking 2 op. 

• Trek de haak door het oog 3. 

• Til het trilmechanisme 4 op. 

• Verwijder het oude filter 5. 

 

5.4.2 Het filter plaatsen 

• Leg de filter 5 in de vorm.  

• Laat het trilmechaniek 4 weer zakken. 

• Verwijder de haak uit het oog 3. 

• Sluit de filterafdekking 2. 

• Sluit de afdekking 1. 
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5.5 Afvalwals vervangen 

� Schakel de machine uit en trek de sleutel uit het contactslot. 

� Trek de handrem aan. 

 

5.5.1 Verwijderen van de afvalwalsen 

Handel als volgt om de afvalwalsen te verwijderen:  

• Open vanuit de rijrichting gezien de linker onderzijafdekking. 

• Maak de drie sterknoppen 1 los. 

• Laat de afvalwalsen dalen. 

• Open de draaiplaat 2 en verwijder de afdekplaat 3. 

• Maak de walshoogte-instelling los. 

• De walsen kunnen zijwaarts worden uitgeschoven. 

• Verwijder eventueel aanwezig veegsel uit de walskast 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Bevestigen van de afvalwalsen 

Handel als volgt om de afvalwalsen te bevestigen:  

• Schuif de nieuwe wals vanaf de zijkant in de walskast. 

 

 

Let op! 

Let de de looprichting 4 van de afvalwalsen. 

Zorg dat de wals op de juiste manier op de  

walstransporteur is bevestigd. 

 

• Plaats de afdekplaat weer en sluit de draaiplaat! 

• Maak de draaiplaat weer vast aan de walshoogte-instelling  

• Fixeer de draai- en afdekplaat met de 3 sterknoppen 

• Sluit en vergrendel de zijafdekking 

• Corrigeer de walshoogte 
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5.6 Zijbezem 

� Schakel de machine uit en trek de sleutel uit het contactslot. 

� Trek de handrem aan. 

 

5.6.1 Bevestigen van de zijbezems 

� Schuif de huls 1 op de motoras 2. 

� Houd de zijbezems 3 onder de zijbezemarm en draai de zijbezem 

zo, dat de veer en de sleuf zich in één rechte lijn bevinden. 

� Druk de zijbezems naar boven en fixeer deze met de schijf en de 

schroef 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Verwijderen van de zijbezems 

� Maak de schroef 4 onder de zijbezem los en neem deze uit de 

houder. 
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5.7 Bovenafvoer 

Gevaar 

Bij werkzaamheden aan de bovenafvoer moet de stofkast met de 

bovenafvoerarmen tegen plotseling wegvallen van de druk in het 

hydraulisch systeem (bijvoorbeeld het scheuren van een slang) worden 

beveiligd. 

 

Doe dit als volgt; 

• De bovenafvoer volledig naar boven brengen. 

• Verende stift op de montageborgingshoek trekken. 

• Bouten tussen montageborgingshoek en hefarm verwijderen. 

• Montageborgingshoek naar onderen bewegen tot deze zich parallel 

aan de cilinder bevindt. 

• Montageborgingshoek weer met bouten en verende stift borgen. 

 

Let op! 

In deze toestand mag de bovenafvoer niet worden gebruikt. 
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5.8 Onderhoudstabel 

5.8.1 Onderhoud dagelijks 

� Machine controleren op zichtbare beschadigingen en functionele 

storingen. 

� Stofreservoir legen 

� Bezem –, walstunnel op vastgelopen onderdelen of aangekoekte 

stofdelen controleren die de bezemtunnel vernauwen en de vrije 

beweging van de walsborstels beperken. 

� Brandstofniveau controleren, eventueel bijvullen 

� Toestand van het stoffilter controleren, eventueel reinigen. 

 

5.8.2 Onderhoud wekelijks 

� Luchtinlaat bij de motorkoeling reinigen 

� Luchtfilter reinigen 

 

5.8.3 tevens om de 50 bedrijfsuren 

� Afvalwalsen op slijtage en vreemde voorwerpen controleren, 

eventueel afvalwalsen vervangen 

� Veegspiegel controleren en eventueel instellen. 

� Zijbezeminstellingen op slijtage controleren, eventueel instellen of 

vervangen. 

 

5.8.4 tevens om de 100 bedrijfsuren 

� alle riemen op scheuren of ongeoorloofde rek controleren en 

eventueel vervangen. 

� Alle lagers op slijtage controleren. 

� Alle afdichtingen op beschadiging of goede bevestiging controleren. 

� Controleren of alle kabelverbindingen nog goed vastzitten, defecte 

kabels 

� vervangen. 

� Stoffilter controleren en eventueel vervangen. 

� Stofafzuiging op vreemde voorwerpen controleren en reinigen.  

 

Neem bovendien de aanwijzingen van de motorproducent in acht. 
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5.9 Storingen storingsmeldingen en oplossingen 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 

Motor functioneert niet 
 

Contactslot is niet geactiveerd  Draai de sleutel naar de stand 
AAN 

 Brandstoftank is leeg of 
brandstofleiding is verstopt 

Vul brandstof bij of verhelp de 
verstopping 

 De zijbehuizing is nog geopend  Sluit de zijbehuizing 

 Luchtfilter te sterk vervuild Luchtfilter reinigen 

Elektrische verbruikers 
functioneren niet 

Zekering defect Vervang de zekering 

Veegresultaat niet toereikend Zijbezems of borstelwals zijn niet 
omlaag gebracht 

Omlaag brengen 

 Zijbezems of borstelwalsen 
versleten 

Instellen en eventueel vervangen 
van de borstels 

 De afvoer is verstopt met vuil Controleren en reinigen van de 
walsruimte 

 Borstelwalsen zijn vastgelopen 
door vuil, touw, bindmateriaal of 
vergelijkbare materialen 

Borstelwalsen en walslager 
reinigen, lager op beschadiging 
controleren 

 Borstelwalsen zijn vastgelopen 
door vuil, touw, bindmateriaal of 
vergelijkbare materialen 

Zijbezems controleren en 
obstakels verwijderen 

 Zijbezems en/of walsriemen 
versleten 

Riemen controleren en eventueel 
vervangen 

Storing van de rijaandrijving Rijaandrijving niet correct 
ingesteld 

Rijaandrijving instellen 

 Rijaandrijvingsketting versleten of 
los 

Ketting controleren en eventueel 
vervangen 

 Blokkade van het stuurwiel of de 
loopwielen door vuilnis 

Blokkade verwijderen 

sterke stofontwikkeling bij  
vegen 

Filter sterk verontreinigd  Filter reinigen 

 Filter verbruikt / filtermateriaal 
versleten 

Filter controleren en vervangen 

 Filter niet correct gepositioneerd  Filterpositie corrigeren 

 Lekkende afdichting waardoor 
aanzuiging van valse lucht in de 
filterkamer ontstaat 

op aanzuiging valse lucht 
controleren  

 Filterbox niet juist geplaatst  Controleren of de filterbox juist is 
bevestigd 
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5.10  Technische gegevens 

Maten en gewicht  

Lengte 1850 mm 

Breedte 1132 mm 

Hoogte 1540 mm 

Gewicht (leeg) 850 kg 

Veegbreedte  

- zonder zijbezems 800 mm 

- met 1 zijbezem 1100 mm 

- met 2 zijbezems 1300 mm 

volume stofreservoir 150 l 

Stijgvermogen 20 % 

 

Snelheid  

max 12 km/h 

Netto vermogen aandrijving 11,7 kW bij 3600 rpm 

Motor  

Motortype Lombardi (zie appendix) 

 

5.11 Productkenmerken 

Typeplaatje 

Het typeplaatje bevindt zich vanuit de rijrichting gezien rechts op 

achterste framedwarsbalk. 

 

Kehrsaugmaschine
 TT/D 1300

Gesamtleistung: 7 KW 
Seriennummer:
Hersteller:

      Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 15-17, D-49124 GM-Hütte  

 

5.12 Afvalverwerking 

Verwijder defecte onderdelen, in het bijzonder elektrische componenten, 

batterijen en kunststofdelen volgens de plaatselijk geldende oorschriften 

in verband met de afvalverwerking 
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5.13 Toebehoren en reserveonderdelen 

Toebehoren en reserveonderdelen moeten voldoen aan de vereisten 

van de fabrikant. Dat is steeds gegarandeerd bij originele reserveonder-

delen. 

 

5.14 Service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Telefoon: 0049 / (0)5401  83 53-0 

Fax: 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

5.15 Transport 

Transporteer de machine alleen in uitgeschakelde toestand en voldoen-

de bevestigd! 
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6  Conformiteitsverklaring (Vertaling van de originele 
versie) 

 
conform Europese machinerichtlijn 2006/42/EG, Bijlage II, Nr. 1A 

 

 
M. Kai Stolzenberg - bedrijfsleiding van Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-

17, D-49124 Georgsmarienhütte - hij is gemachtigd om technische informatie te schikken. 

 
Hiermee verklaren wij dat de hierna genoemde machine wat betreft het 
ontwerp, de bouwwijze en de door ons in verkeer gebrachte uitvoering 
voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de 
Europese machinerichtlijn 2006/42/EG. Bij een verandering van de 
machine die niet met ons werd besproken, verliest deze verklaring haar 
geldigheid. 

 

 

 
Fabrikant:  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Benaming van de machine:  TTD 1300 

Machine-type:  veegzuigmachine met tandemwals 

Desbetreffende  

Europese richtlijnen: Richtlijn 2006/42/EG 

 Richtlijn 2000/14/EG 

 Richtlijn 2004/108/EG 

 

 

In het bijzonder de volgende normen werden toegepast: 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 

 

 

 

Georgsmarienhütte, 28.02.2011   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Industr. ing., bedrijfsleiding) 

 


