
Air driven series
A - Vacuum Cleaners

 

2130299(00)2019-11-19

Original instruction manual
EN	 INSTRUCTION MANUAL

Translation of original instruction manual
CS	 UŽIVATELSKÁ	PŘÍRUČKA
DA	 BRUGERVEJLEDNING
DE	 BEDIENUNGSANLEITUNG
ES	 MANUAL DE INSTRUCCIONES
FI	 KÄYTTÖOHJEET
FR	 MANUEL D’INSTRUCTION
HU	 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
	IT	 MANUALE D’ISTRUZIONE

NL	 HANDLEIDING
NO	 BRUKSANVISNING
PL	 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RO	 MANUAL DE UTILIZARE
RU	 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SV	 ANVÄNDARMANUAL

Instruction	manual



A - Vacuum Cleaners

4

Declaration of conformity

Declaration of conformity
We, AB Ph. Nederman & Co., declare under our sole responsibility that the 
Nederman product: 
A - Vacuum Cleaners (Part No. ***, and stated versions of ***) to which this 
declaration relates, is in conformity with all the relevant provisions of the 
following directives and standards:
2006/42/EC
Standards
EN ISO 12100:2010
The name and signature at the end of this document, is the person responsible 
for both the declaration of conformity and the technical file.

EnglishEN

Konformitätserklärung
Wir, AB Ph. Nederman & Co., erklären in alleiniger Verantwortung, dass das 
Nederman Produkt 
A - Vacuum Cleaners (Art.-Nr. ***, und bauartgleiche Versionen ***), auf 
welches sich diese Erklärung bezieht, mit allen einschlägigen Bestimmungen der 
folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:
Richtlinien
2006/42/EC
Normen
EN ISO 12100:2010
Name und Unterschrift am Dokumentende geben diejenige Person an, die für 
die Konformitätserklärung und die technische Dokumentation verantwortlich ist.

DeutschDE

Overensstemmelseserklæring
AB Ph. Nederman & Co. erklærer som eneansvarlige, at følgende produkt fra 
Nederman: 
A - Vacuum Cleaners (Artikel nr. ***, og erklærede versioner af ***), som denne 
erklæring vedrører, er i overensstemmelse med alle de relevante bestemmelser 
i de følgende direktiver og standarder:
Direktiver
2006/42/EC
Standarder
EN ISO 12100:2010
Navnet og underskriften sidst i dette dokument tilhører den person, der 
er ansvarlig for såvel overensstemmelseserklæringen som den tekniske 
dokumentation.

DanskDA

Declaración de Conformidad
Nosotros, AB Ph. Nederman & Co., declaramos bajo nuestra única 
responsabilidad que el producto Nederman: 
El producto, A - Vacuum Cleaners (Ref. nº ***, y las versiones basadas ***),, 
al que hace referencia esta declaración, cumple con todas las disposiciones 
aplicables de las Directivas y normas que se indican a continuación:
Directivas
2006/42/EC
Normas
EN ISO 12100:2010
El nombre y firma que figuran al final de este documento corresponden a la 
persona responsable, tanto de la declaración como de la ficha técnica.

EspañolES

Prohlášení o shodě
My, společnost AB Ph. Nederman & Co., prohlašujeme na svou zodpovědnost, že 
výrobek Nederman: 
A - Vacuum Cleaners (díl č. ***, a uvedla, verze ***), ke kterému se toto 
prohlášení vztahuje, je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními 
následujících směrnic a norem:
Směrnice
2006/42/EC
Normy
EN ISO 12100:2010
Na konci tohoto dokumentu je jméno a podpis osoby zodpovědné za prohlášení 
o shodě a soubor technické dokumentace.

ČeštinaCS

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, AB Ph. Nederman & Co., vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, 
että Nederman-tuote 
A - Vacuum Cleaners (tuotenro ***, ja totesi versioita ***), jota tämä vakuutus 
koskee, on seuraavien direktiivien ja standardien kaikkien asianmukaisten 
säännösten mukainen:
Direktiivit:
2006/42/EC
Standardit
EN ISO 12100:2010
Tämä asiakirjan lopussa oleva nimi ja allekirjoitus ovat henkilön, joka vastaa sekä 
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta että teknisestä tiedostosta.

SuomiFI

Déclaration de conformité
Nous, AB Ph. Nederman & Co., déclarons sous notre seule responsabilité que le 
produit Nederman : 
A - Vacuum Cleaners (Réf. ***, et les modèles basés sur les réf. ***) auquel fait 
référence la présente déclaration est en conformité avec toutes les dispositions 
applicables des directives et normes suivantes :
Directives
2006/42/EC
Normes
EN ISO 12100:2010
Le nom et la signature en bas de ce document appartiennent à la personne 
responsable de la déclaration de conformité et du fichier technique.

FrançaisFR

Megfelelőségi nyilatkozat
Az AB Ph. Nederman & Co. vállalat teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy 
a(z) 
A - Vacuum Cleaners (cikkszám: ***, és módosított verziói ***) termék, amelyre 
ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alábbi irányelveknek és szabványoknak:
Irányelvek:
2006/42/EC
Szabványok:
EN ISO 12100:2010
A dokumentum végén található név és aláírás a megfelelőségi nyilatkozatért és a 
műszaki dokumentációért felelős személy neve és aláírása.

MagyarHU
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Försäkran om överensstämmelse
Vi, AB Ph. Nederman & Co., försäkrar under eget ansvar att Nederman-
produkten: 
A - Vacuum Cleaners (artikelnr ***, och fastställda versioner av ***.), som 
denna försäkran avser, överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 
följande direktiv och standarder:
Direktiv
2006/42/EC
Standarder
EN ISO 12100:2010
Namn och namnteckningen i slutet av detta dokument är den person som 
ansvarar både för försäkran om överensstämmelse och för den tekniska 
dokumentationen.

SvenskaSE

Declaraţie de conformitate
Firma AB Ph. Nederman & Co. declară pe proprie răspundere că produsul 
Nederman: 
A - Vacuum Cleaners (Cod articol *** și versiunile declarate ale ***) la care se 
referă această declaraţie respectă toate prevederile relevante ale următoarelor 
directive și standarde:
Directivele
2006/42/EC
Standardele
EN ISO 12100:2010
Numele și semnătura de la sfârșitul acestui document sunt ale persoanei care 
răspunde atât de declaraţia de conformitate, cât și de fișa tehnică.

RomânăRO

Декларация о соответствии
Компания AB Ph. Nederman & Co. со всей ответственностью заявляет, что 
оборудование Nederman: 
A - Vacuum Cleaners (№ по каталогу ***, и заявил, версии ***), к которому 
относится данная декларация, соответствует всем требуемым положениям 
следующих директив и стандартов.
Директивы
2006/42/EC
Стандарты
EN ISO 12100:2010
Сотрудник, поставивший свою подпись под данным документом, отвечает 
как за соблюдение декларации о соответствии, так и за достоверность 
технических данных.

РусскийRU

Dichiarazione di conformità
AB Ph. Nederman & Co., dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il 
prodotto Nederman: 
A - Vacuum Cleaners (Art. N. ***, e le versioni di detto ***) al quale è relativa 
la presente dichiarazione, è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive e 
normative:
Direttive
2006/42/EC
Normative
EN ISO 12100:2010
Il nome e la firma in calce al presente documento appartengono al responsabile 
della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica.

ItalianoIT

Samsvarserklæring
Vi, AB Ph. Nederman & Co, erklærer på eget ansvar at Nedermans produkt: 
A - Vacuum Cleaners (Del nr. ***, og uttalte versjoner av ***) som denne 
erklæringen gjelder for, er i overensstemmelse med følgende direktiver og 
standarder:
Direktiver
2006/42/EC
Standarder
EN ISO 12100:2010
Navnet og signaturen til slutt i dette dokumentet tilhører vedkommende som er 
ansvarlig for både samsvarserklæringen og den tekniske filen.

NorskNO

Conformiteitsverklaring
Wij, AB Ph. Nederman & Co, verklaren in uitsluitende aansprakelijkheid dat het 
product van Nederman: 
A - Vacuum Cleaners (Artikelnr. ***, en verklaarde versies van ***), waarop 
deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met alle relevante 
voorschriften van de volgende richtlijnen en normen:
Richtlijnen
2006/42/EC
Normen
EN ISO 12100:2010
Naam en handtekening onder dit document zijn van degene die 
verantwoordelijk is voor zowel de Verklaring van Overeenstemming als het 
technische document.

NederlandsNL

Deklaracja zgodności
Firma AB Ph. Nederman & Co. niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością, 
że oferowany przez nią produkt FilterBox (nr części *** i oznaczenie wersji ***), 
do którego odnosi się ta deklaracja, spełnia wszystkie odpowiednie wymagania 
poniższych dyrektyw i norm:
Dyrektywy
2006/42/EC
Normy
EN ISO 12100:2010
Na końcu niniejszego dokumentu znajdują się imię, nazwisko oraz podpis osoby 
odpowiedzialnej za deklarację zgodności oraz dokumentację techniczną.

PolskiPL
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*** A

014A 42101402, 42101404 

105A 42110500, 42110513, 42110516

106A 42110600

112A 42111202, 42111203

115A 42111580, 42111581, 42111502, 42111505, 42111500, 42111585, 42111582, 42111583

116A 42111600, 42111607

139A 42113900

216A 42121621, 42121681, 42121605, 42121692, 42121607, 42121615, 42121683, 42121603, 42121604, 42121628, 42121684

218A 42121801

221A 42122106

306A 42130602

405A 42140500, 42140521

425A 42142500

426A 42142602, 42142606, 42142600, 42142601

450A 42145018, 42145010

471A 42147104

500A 42150085, 42150014, 42150017, 42150084

510A 42151086, 42151026, 42151003, 42151031

511A 42151101

570A 42157031, 42157087, 42157020, 42157011, 42157047, 42157049, 42157086

581A 42158101, 42158100

600A 42160000, 42160011, 42160081, 42160083

710A 42171000

722A 42172200, 42172207

*** A

Configured product 43051000-43051100, in combination with modules marked with Module for configuration. Special demands are stated on the module.

AB Ph. Nederman & Co.
P.O. Box 602
SE-251 06 Helsingborg
Sweden

Fredrik Hermann
Product Center Manager
Technical Product Management
2019-11-19
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1 Voorwoord
Lees alle productdocumentatie en het typeplaatje aandachtig vóór installatie, gebruik 
en onderhoud van dit product. Vervang de documentatie onmiddellijk indien deze is 
zoekgeraakt. Nederman behoudt zich het recht voor om zijn producten, inclusief de 
documentatie, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te verbeteren.

Dit product voldoet aan de eisen van de desbetreffende EU-richtlijnen. Om deze status 
te behouden mogen installatie, onderhoud en reparaties alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel en dit uitsluitend met originele reserveonderdelen en 
accessoires van Nederman. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende distributeur 
of met Nederman voor advies over technische dienstverlening en het verkrijgen van 
reserveonderdelen. Indien het product bij de levering is beschadigd of er ontbreken 
onderdelen, dienen het transportbedrijf en uw lokale Nederman-vertegenwoordiger 
hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

2 Veiligheid
Dit document bevat belangrijke informatie die ofwel als een waarschuwing, aanmaning of 
opmerking wordt voorgesteld. Zie de volgende voorbeelden:

WAARSCHUWING! Gevaar voor lichamelijk letsel.
Waarschuwingen wijzen op een mogelijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de 
gebruiker en hoe dat gevaar kan worden vermeden. 

OPGELET! Gevaar voor schade aan het materieel. 
Aanmaningen wijzen op een mogelijk gevaar voor het product (niet voor de gebruiker) en 
hoe dat gevaar kan worden vermeden.

OPMERKING! Opmerkingen bevatten extra informatie die belangrijk is voor het personeel.

2.1 Algemeen
Tabel 2-1: Verklaring van teken- en stickersymbolen die op onderdelen van de stofzuiger of in de 
documentatie worden gebruikt.

Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving

Max 8 bar

Druk, max. 8 bar.

MAX 40˚C

Omgevingstemperatuur, max. 40°C.

Wisselstroom. Bewegende pneumatische cilinder.

Hoog geluidsniveau.

Gebruik gehoorbeschermers. 

Risico van beknelling.

Kantelt gemakkelijk. Gebruik een splitpen.

Geen gevaarlijk materiaal opzuigen. Niet op een oneffen oppervlak 
plaatsen.

Geen explosief materiaal opzuigen. Geen kraan gebruiken.
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Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving

Geen bijtend materiaal opzuigen. Niet lassen.

Pas op voor hoofd stoten

3 Beschrijving

3.1 Beoogd gebruik 
Deze stofzuiger is bestemd voor het opzuigen van stof en korrelig materiaal. Hij kan 
ook worden ingesteld voor het opzuigen van natte materialen. Voor gebruik met natte 
materialen wordt de stofzuiger geleverd met een drijfbal.

OPGELET! Gevaar voor schade aan het materieel. 
• Gebruik het juiste filter bij het opzuigen van nat materiaal.
• Zorg dat de filterzak goed is geplaatst bij het wisselen van nat naar droog opzuigen.

OPMERKING! De drijfbal kan verwijderd worden wanneer er droog materiaal wordt 
opgezogen.

3.2 Technische gegevens
Zie tabel 3-1, 3-2 en tabel 3-3 verder naar onder alsook het hoofdstuk Afbeeldingen. Zie 
ook de bijgevoegde Handleiding reserveonderdelen voor beschrijvingen en artikelnummers 
van reserveonderdelen.

Tabel 3-1: Stofzuiger

Materiaalbeschrijving Poedergecoat staal of Inox

Recycling van materiaal (gewicht bij benadering) 95%

Omgevingstemperatuur. -10 °C tot +40 °C

Temperatuur van proceslucht (droog) 0 °C tot 60 °C

Tabel 3-2: Gegevens bovenkant ejector, zie ook afbeelding 1.

Ejectortype Persluchtverbruik Maximaal vacuüm Maximale luchtstroom Geluidsniveau

 (Nm3/min) (mmWK) (-kPa) (Nm3/u) (dB(A)1)

NE14 0,7 2300 23 132 80,0

NE22 1,0 2100 21 306 72,0

NE32 1,6 3100 31 342 74,0

NE42 2,2 4200 42 360 73,5

NE52 3,0 5200 52 342 73,5

NE56 2,7 2500 25 564 73,5

* Geluidsniveau : Afstand 3 m, hoogte: 1,1 m (luchtdruk 7 bar)
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Ejectortype Persluchtverbruik Maximaal vacuüm Maximale luchtstroom Geluidsniveau

 (Nm3/min) (mmWK) (-kPa) (Nm3/u) (dB(A)1)

NE64 4,3 6800 68 330 77,0

NE66 4,1 3800 38 630 76,5

NE74 5,3 7800 78 318 75,0

NE76 5,4 4800 48 690 78,0

NE96 8,6 6800 68 660 78,0

NE56x2 5,4 2500 25 1128 76,5

NE96x2 17,2 6800 68 1320 79,5

* Geluidsniveau : Afstand 3 m, hoogte: 1,1 m (luchtdruk 7 bar)

Tabel 3-3: Patroonfilters, zie afbeelding 2

Onderdeel-
nummer

Opper-
vlak (O) 

(m²)

Diameter 
(D) (mm)

Lengte (L) 
(mm)

Materiaal EN 60335-2-
69/EN1822

Max.
temp. 

(°C)

Uitwasbaar

Patroonfilter* (afbeelding 2)

43120100 2,38 264 220 Cellulose M 70 -

43120101 2,38 264 220 Cellulose M 70 -

43120200 1,56 264 220 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

43120201 1,00 150 230 Cellulose/Glasvezel 2 lagen H13 70 -

43120300 2,28 264 220 Polyester M 110 OK

43120302 2,38 264 220 Antistatisch polyester M 120 OK

43120303 10,00 264 870 Antistatisch polyester M 120 OK

43120304 2,38 264 220 Polyester M 110 OK

43120400 0,70 338 42 Cellulose M 70 -

43130001 2,38 264 220 Cellulose M 70 -

43130100 2,38 264 220 Cellulose M 70 -

43130200 5,40 264 470 Cellulose M 70 -

43130201 5,40 264 470 Cellulose M 70 -

43130300 6,90 264 600 Cellulose M 70 -

43130301 6,90 264 600 Cellulose M 70 -

43130400 10,00 264 870 Cellulose M 70 -

43130401 10,00 264 870 Cellulose M 70 -

43130500 1,56 264 220 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

43130700 3,50 264 470 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

43130702 3,50 264 470 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

*Zie label op filter voor het onderdeelnummer.
**Vervang het patroonfilter nadat het tweemaal is uitgewassen.



A - Vacuum Cleaners

169

NL

Onderdeel-
nummer

Opper-
vlak (O) 

(m²)

Diameter 
(D) (mm)

Lengte (L) 
(mm)

Materiaal EN 60335-2-
69/EN1822

Max.
temp. 

(°C)

Uitwasbaar

43130800 4,50 264 600 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

43130801 4,50 264 600 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

43130900 6,50 264 870 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

43130901 6,50 264 870 Cellulose/Glasvezel/Cellulose 3 
lagen

H13 70 -

*Zie label op filter voor het onderdeelnummer.
**Vervang het patroonfilter nadat het tweemaal is uitgewassen.

Tabel 3-4: Filterzakken, zie ook afbeelding 3

Onderdeel-
nummer

Opper-
vlak (O) 

(m²)

Diameter 
(D) (mm)

Lengte (L) 
(mm)

Materiaal EN 60335-2-
69/EN1822

Max.
temp. 

(°C)

Uitwasbaar

Filterzakken (afbeelding 3)

43110001 0,50 x x Polypropyleen M 70 -

43110100 0,35 x x Polyester M 120 -

43110200 0,35 x x Antistatisch polyester M 120 -

43110300 0, 59 x x Polyester M 120 -

43110400 0, 59 x x Antistatisch polyester M 120 -

*Zie label op filter voor het onderdeelnummer.
**Vervang het patroonfilter nadat het tweemaal is uitgewassen.

Tabel 3-5: Kaarsfilters

Onderdeel-
nummer

Opper-
vlak (O) 

(m²)

Diameter 
(D) (mm)

Lengte (L) 
(mm)

Materiaal BIA-
classificatie

Max.
temp. 

(°C)

Uitwasbaar

Kaarsfilter (afbeelding 4)

43906010 1,60 (36 
st.)

x 300 Polyethyleen U 70 OK

43906010 3,15 (70 
st.)

x 300 Polyethyleen U 70 OK

43906011 5,25 (70 
st)

x 500 Polyethyleen U 70 OK

43906012 4,20 (70 
st)

x 400 Polyethyleen U 70 OK

43906042 5,25 (70 
st)

x 500 Polypropyleen U 110 OK

*Zie label op filter voor het onderdeelnummer.
**Vervang het patroonfilter nadat het tweemaal is uitgewassen.
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4 Installatie
WAARSCHUWING! Gevaar voor lichamelijk letsel.
• Monteer niet-mobiele stofzuigers stevig op een hard, vlak oppervlak.
• Plaats de stofzuiger niet op een oneffen of hellend oppervlak.
• Gebruik altijd de juiste hefapparatuur en beschermende kleding bij het monteren van uw 

geconfigureerde product. 
• Gebruik altijd de juiste hefapparatuur als u hefogen gebruikt om stofzuigers op te tillen. 
• Gebruik een heftruck voor het vervoer van stofzuigers met een stand of trolley tenzij de 

stofzuiger is voorzien van hefogen.
• Let op dat slangen goed geaard zijn als ze zijn aangesloten, zie afbeelding 5.
• Let op dat de bovenkant van de ejector goed is geaard, zie afbeelding 6.
• Sluit de bovenste en onderste aardingsdraden aan op bulk bags.

OPGELET! Gevaar voor schade aan het materieel. 
• Belast de hendels met maximaal 75 kg. Zie afbeelding 18.
• Indien er nat materiaal opgezogen moet worden, moet u een drijfbal en filter die 

hiervoor geschikt zijn gebruiken. 
• Gebruik het juiste filter bij het opzuigen van nat materiaal.
• Schakel de stofzuiger uit als er vloeistof of schuim uit komt. 
• Zorg dat de persluchtdruk tussen 6 en 8 bar ligt. Zie afbeelding 15.

LET op! Volg de plaatselijke voorschriften en regelgeving voor alle stappen in het 
installatieproces.

Voor configureerbare modellen, zie de volgende afbeeldingen:

• Afbeelding 20 (471A Configureerbaar)

• Afbeelding 21 (570A Configureerbaar)

• Afbeelding 22 (600A Configureerbaar)

• Afbeelding 23 (710A Configureerbaar)

• Afbeelding 24 (722A Configureerbaar)

LET op! De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend schematische afbeeldingen van 
stofzuigers. Individuele onderdelen van de verschillende modellen kunnen variëren.

4.1 Bulk bags en houders

OPGELET! Gevaar voor schade aan het materieel. 
Hang bulk bags niet op aan hun hoekbanden. De banden zijn uitsluitend bedoeld om te 
voorkomen dat de bag inzakt. Het gewicht van het verzamelde stof/materiaal moet worden 
ondersteund door de pallet.

Sommige Ex-producten zijn voorzien van bulk bag-houders voor het verzamelen van 
materiaal. Er mogen andere verzamelmethoden worden gebruikt als de risicoanalyse van 
het systeem deze als veilig beoordeelt.

Zet een bulk bag op een pallet en plaats deze onder de bulk bag-houder. De gesp op de 
bulk bag-houder borgt de opening van de bulk bag naar de houder, zie afbeelding 8(A).
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Sluit de hoekbanden van de bulk bag aan op de kettingen van de bulk bag-houder. Stel de 
spanning af door de snelverbinding naar boven of beneden langs de ketting te schuiven, zie 
afbeelding 8(B).

5 Gebruik
WAARSCHUWING! Explosiegevaar.
• Verzamel geen items die tot ontsteking of blokkering kunnen leiden. Het is ten strengste 

verboden om materiaal te verzamelen dat gevaarlijke chemische of thermische reacties 
kan ondergaan en/of dat spontaan kan ontbranden.

• Indien deze unit wordt gebruikt voor het afzuigen van gevaarlijk materiaal of in een 
omgeving is geplaatst waar dergelijk materiaal aanwezig is, neem dan voor technisch 
advies contact op met uw dichtstbijzijnde erkende distributeur of met Nederman.

• Gebruik een stofzuiger niet voor het verzamelen van materialen die bijtend, heet, 
explosief, uiterst brandbaar, chemisch onstabiel of spontaan ontvlambaar zijn of die 
vonken kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING! Gevaar voor lichamelijk letsel.
• Deze stofzuiger mag alleen worden gebruikt door daarvoor opgeleid personeel. 
• Gebruik de persluchtslang niet om de stofzuigen voort te trekken. Deze kan omvallen.
• Gebruik de persluchtslang niet met een gedeelde machine. 
• Zorg vóór gebruik ervoor dat alle modules,slangen en kabels goed vastzitten . Zie 

afbeelding 16 en afbeelding 17.
• Zet de persluchtslang vóór gebruik vast met een splitpen en veiligheidsketting, zie 

afbeelding 1(A).
• Niet gebruiken als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C. 
• Stel uw lichaam bij gebruik van de eenheid niet bloot aan vacuümingangen.
• Gebruik altijd de juiste beschermende uitrusting zoals veiligheidsschoenen en 

gehoorbescherming. 
• Gebruik altijd een goede beschermende uitrusting wanneer er een risico bestaat voor 

blootstelling aan stof, zie afbeelding 9.
• Kijk uit voor uw hoofd. De hoogte van het frame is laag. 
• Bij een instelbaar frame mag u de hoogte niet verstellen indien de silo gevuld is.

OPGELET! Gevaar voor schade aan het materieel. 
• Gebruik het juiste filter bij het opzuigen van nat materiaal.
• Schakel de stofzuiger uit als er vloeistof of schuim uit komt. 
• Zorg dat de persluchtdruk tussen 6 en 8 bar ligt.
• Indien er nat materiaal opgezogen moet worden, moet u een drijfbal en filter die 

hiervoor geschikt zijn gebruiken. 
• Zorg dat de filterzak goed is geplaatst bij het wisselen van nat naar droog opzuigen.
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OPMERKING! 
• Zorg ervoor dat de handmatige uitlaatklep gesloten is voordat u de stofzuiger start. 

Tijdens bedrijf kan deze niet bediend worden.
• De drijfbal kan verwijderd worden wanneer er droog materiaal wordt opgezogen.
• Reinig het filter na elk gebruik.
• Als het filter verstopt is of als de voorafscheider vol is, is de zuigkracht verminderd. Maak 

het filter schoon en leeg de voorafscheider. Zie sectie 6 Onderhoud.
• Voor het zuigen van nat materiaal, als de opvangbak vol is, wordt de zuigstroom 

afgesloten door de drijfbal. Zet de stofzuiger uit voordat u de opvangbak leegt.
• Stel voor een optimaal resultaat de zuigkop af op het type en gewicht van het te zuigen 

materiaal, zie afbeelding 7.

Zet de stofzuiger als volgt aan:

1. Sluit de persluchtslang aan op de bovenkant van de ejector. Zie afbeelding 1.
2. Open de kogelklep aan de bovenkant van de ejector om met zuigen te beginnen, zie 

afbeelding 1(C).

6 Onderhoud
WAARSCHUWING! Gevaar voor lichamelijk letsel.
• Schakel altijd het controlesysteem uit voordat u de stroom naar de stofzuiger afsluit.
• Neem de stofzuiger los van de perslucht en elektrische voeding voordat u deze op wat 

voor manier dan ook onderhoudt of vervoert. Zie afbeelding 1(B).
• Wees voorzichtig bij het uitvoeren van onderhoud: bij een pneumatische cilinder en 

uitlaatklep is er gevaar voor beknelling.
• Zorg altijd dat de kogelklep gesloten is voordat u de stofzuiger gaat controleren. Zie 

afbeelding 1(B).
• Gebruik altijd de juiste hefapparatuur als u hefogen gebruikt om stofzuigers op te tillen. 
• Plaats de stofzuiger niet op een oneffen of hellend oppervlak.
• Gebruik een heftruck voor het vervoer van stofzuigers met een stand of trolley tenzij de 

stofzuiger is voorzien van hefogen.
• Vergrendel de wielen van de stofzuiger vóór service.
• Bij instelbare frames mag u geen hoogteverstelling uitvoeren wanneer de silo gevuld is.
• Gebruik altijd de juiste beschermende uitrusting op plaatsen waar er kans op stof is en 

verspreid geen stof bij het schoonmaken of vervangen van filters, zie afbeelding 9.
• Deponeer het stof in een container of stofzak, zie afbeelding 9.
• Kijk uit voor uw hoofd. De hoogte van het frame is laag.
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OPGELET! Risico van schade aan apparatuur. 
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires van Nederman. 
• Gebruik het juiste filter bij het opzuigen van nat materiaal.
• Zorg dat de filterzak goed is geplaatst bij het wisselen van nat naar droog opzuigen.
• Schakel de stofzuiger uit als er vloeistof of schuim uit ontsnapt. 
• Belast de hendels met maximaal 75 kg. Zie afbeelding 18.
• Hang bulk bags niet op aan hun hoekbanden. De banden zijn uitsluitend bedoeld om 

te voorkomen dat de bag inzakt. Het gewicht van het verzamelde stof/materiaal moet 
worden ondersteund door de pallet.

• Berg de stofzuiger in staande positie op.

6.1 Het filterpatroon / de filterzak reinigen

LET op! 
• Reinig het filter na elk gebruik.
• Als u een uitwasbaar filter gebruikt, kan dit worden schoongemaakt met water en een 

schoonmaakmiddel. Laat het aan de lucht drogen.
• Vervang het filter nadat het tweemaal is uitgewassen.
• Als het patroonfilter in een stofzak is geplaatst om afgevoerd te worden, knoop de 

stofzak dan dicht, zie afbeelding 9.

1. Schakel de stofzuiger uit.
2. Deponeer het stof uit het filter in een container of stofzak.
3. Reinig het patroonfilter door het zachtjes op de grond te tikken.
4. Schud de filterzak.

6.1.1 Handmatige omgekeerde luchtreiniging
Afhankelijk van het model gebruikt de stofzuiger een of twee methoden voor handmatige 
omgekeerde luchtreiniging van filters, zie afbeeldingen 10 en 11.

Afbeelding 10

1. Zet de stofzuiger aan.
2. Stand hendel tijdens zuigen, 10(A).
3. Verzet de hendel naar stand 10(B) voor filterreiniging.
4. Driemaal herhalen.

Afbeelding 11

1. Zet de stofzuiger aan.
2. Neem de slang los, 11(A).
3. Open en sluit het deksel, 11B). 
4. Driemaal herhalen. 



A - Vacuum CleanersNL

174

6.1.2 Reinigen persluchtfilter
1. Zet de perslucht aan.
2. Sluit de kogelklep aan de bovenkant van de ejector en reinig gedurende 15 seconden. 

Zie afbeelding 1(B).
3. Zet de perslucht uit om te stoppen met reinigen.
4. Om het schoonmaken van het filter te herhalen, zet de perslucht nog eens 15 

seconden aan. Herhaal indien nodig.
5. Open de kogelklep aan de bovenkant van de ejector om met zuigen te beginnen. 

Zie afbeelding 1(C).

LET op! Wanneer de stofzuiger is uitgevoerd met een besturingssysteem met timer-
gestuurd reinigen, moet u bij de instelinstructies kijken voor informatie over het gebruik 
ervan.

6.2 Het patroonfilter vervangen

LET op! 
• Als het filter in een stofzak is geplaatst om afgevoerd te worden, knoop de stofzak dan 

dicht, zie afbeelding 9.
• Als u een patroonfilter en filterzak gebruikt, zie dan afbeelding 14.

Tabel 6-1: Onderdelen filterhuis, zie afbeelding 4(A)

Delen filterhuis NCF

1. Bout 2. O-ring 3. Kaars

1. Schakel de stofzuiger uit.
2. Verwijder het filter en plaats het in een container of stofzak.
3. Plaats het nieuwe filter.

6.3 Vervang kaarsfilters

LET op! 5 Nm/(0,5 kpm)/(3,5 lbft) maximaal om de bout aan te halen, zie afbeelding 4(B).

6.4 De filterzak vervangen

LET op! Als de filterzak in een stofzak is geplaatst die weggegooid kan worden, knoop de 
stofzak dan dicht, zie afbeelding 9.

1. Schakel de stofzuiger uit.
2. Leeg de voorafscheider, als u deze heeft gebruikt.
3. Verwijder filtermand en filterzak.
4. Vervang de filterzak.
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6.5 Het filterpakket vervangen

LET op! 
• Als het filterpakket in een stofzak is geplaatst die weggegooid kan worden, knoop de 

stofzak dan dicht, zie afbeelding 9.

Zie afbeelding 13. De deeltjes worden op de buitenzijde van het filter verzameld. Reinigen 
wordt elk ander uur uitgevoerd of wanneer de zuigprestaties teruglopen. Aanbevolen 
wordt het hele filterpakket te vervangen. Als u slechts de zakken vervangt, moet ook de 
filterring worden vervangen.

6.6 Stofzakken vervangen
Vervang stofzakken e.d. als deze vol zijn. Hoe vaak dit gebeurt, verschilt voor elke 
installatie. Regelmatige controles zijn aanbevolen.

Vervang stofzakken als volgt:

1. Zet de stofzuiger uit.
2. Verwijder (en sluit) de opening van de bag-houder. Wees extra voorzichtig om 

onnodige morsen/lekken van stof.
3. Voor bulk bags: Knoop de bulk bag dicht en vervang deze, zie afbeelding 8.
4. Maak de opening van de bag vast aan de bag-houder. Voor bulk bags, zie afbeelding 8.
5. Zet de stofzuiger aan.

6.7 De drijfbal reinigen

LET op! Om de drijfbal na reiniging terug te plaatsen: zie afbeelding 12.

Als de stofzuiger wordt gebruikt voor nat materiaal, moet de drijfbal eenmaal per maand 
worden schoongemaakt.

6.8 Het condensatievocht afvoeren uit de druktank
Voer het condensatievocht af uit de druktank van de stofzuiger voor gecondenseerde lucht 
als de werking afneemt, zie afbeelding 15(A).

1. Schakel de stofzuiger uit en neem de persluchtslang los van de druktank.
2. Neem de druktank los van de stofzuiger, zie afbeelding 15(B)
3. Leeg de druktank, zie afbeelding 15(C).
4. Sluit de druktank weer aan.

6.9 Het ejectormondstuk reinigen
Zie afbeelding 19.

1. Schroef het deksel van de ejector los en verwijder dit, zie afbeelding 19(A) en 19(B).
2. Gebruik een buizenreiniger (Ø2,5, L=500 mm) om het mondstuk te reinigen, zie 

afbeelding 19(C).
3. Plaats het deksel van de ejector terug.
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6.10 Routinecontroles en -onderhoud
Volg de onderstaande lijst voor een routinecontrole en repareer of vervang versleten 
en beschadigde delen aan de binnen- en buitenkant van de stofzuiger. Zie ook Bijlage: 
Serviceformulier. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende dealer of met 
Nederman voor technisch advies en reserveonderdelen.

Te controleren items Waar moet u naar kijken Onderhoud

VACUÜM UIT

Zuigslangen, koppelingen Lekkende zuigslangen en koppelingen. Vervangen.

Pakkingen Versleten, verouderde en lekkende pakkingen. Vervangen.

Complete set filterpatronen Versleten filters. Vervangen.

Filterzak Volle of versleten filterzak. Reinig of vervang een volle filterzak. Vervang een 
versleten filterzak.

Dempermateriaal Beschadigd dempend materiaal. Vervangen.

Drijfbal Vuile drijfbal. Reinig de drijfbal minstens één keer per maand.

Ejectormondstuk Vuil ejectormondstuk. Reinigen.

Slijtplaat, silo Beschadigde of gerafelde rubber vulling op de 
slijtplaat. Vervangen.

Slijtplaat, korrel- en stofscheider

VACUÜM AAN

Indien het gespecificeerde vacuüm 
niet wordt bereikt Raadpleeg Hoofdstuk 9, Probleemoplossing.
Abnormaal geluidsniveau.

6.11 Reserveonderdelen

OPGELET! Risico van schade aan apparatuur. 
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires van Nederman.

Zie voor reserveonderdelen de bijgevoegde Handleiding reserveonderdelen.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende dealer of met Nederman voor technisch 
advies en reserveonderdelen. Zie ook www.nederman.com.

Onderdelen bestellen
Vermeld bij het bestellen van onderdelen steeds het volgende:

• Onderdeel- en controlenummer (zie het typeplaatje op het product). 
• Detailnummer en naam van het reserveonderdeel (zie www.nederman.com).
• Gewenste aantal onderdelen.



A - Vacuum Cleaners

177

NL

7 Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Gevaar voor lichamelijk letsel.
• Schakel altijd het controlesysteem uit voordat u de stroom naar de stofzuiger afsluit.
• Neem de stofzuiger los van de perslucht en elektrische voeding voordat u deze op wat 

voor manier dan ook onderhoudt of vervoert. Zie afbeelding 1(B).
• Wees voorzichtig bij het uitvoeren van onderhoud: bij een pneumatische cilinder en 

uitlaatklep is er gevaar voor beknelling.
• Zorg altijd dat de kogelklep gesloten is voordat u de stofzuiger gaat controleren. Zie 

afbeelding 1(B).
• Gebruik altijd de juiste hefapparatuur als u hefogen gebruikt om stofzuigers op te tillen. 
• Plaats de stofzuiger niet op een oneffen of hellend oppervlak.
• Gebruik een heftruck voor het vervoer van stofzuigers met een stand of trolley tenzij de 

stofzuiger is voorzien van hefogen.
• Vergrendel de wielen van de stofzuiger vóór service.
• Bij instelbare frames mag u geen hoogteverstelling uitvoeren wanneer de silo gevuld is.
• Gebruik altijd de juiste beschermende uitrusting op plaatsen waar er kans op stof is en 

verspreid geen stof bij het schoonmaken of vervangen van filters, zie afbeelding 9.
• Deponeer het stof in een container of stofzak, zie afbeelding 9.
• Kijk uit voor uw hoofd. De hoogte van het frame is laag.

Probleem Storing Oplossing

Indien het gespecificeerde 
vacuüm niet wordt bereikt.

Verstopte zuigslang of -inlaat. • Controleer alle pakkingen en aansluitingen als het gespecificeerde vacuüm 
niet wordt bereikt.

• Neem de zuigslang los. Draai deze om en zuig in de omgekeerde richting. 
Open hem met een stang als hij nog steeds verstopt is.

• Maak de ejectormondstukken schoon, zie afbeelding 19.

• Voer een vacuümtest uit met zuiginlaat/-inlaten gesloten.

Verstopt filter. • Voor reinigen van filterzak en patroonfilter zie paragraaf 6 Onderhoud. 

• Reinigen NCF-filter: controleer de werking van de filterreiniging door naar 
geluiden uit de uitblaasklep te luisteren. Werkt deze niet, controleer dan de 
snelaansluiting en werking van de uitblaasklep.

Lekkende zuigslang. Vervang de zuigslang.

Lekkende pakkingen. Verwijder en vervang beschadigde neopreenpakkingen. Gebruik een geschikte 
tweecomponentenlijm.

Uitlaatklep open. Sluit de klep.

Stof in uitlaatlucht. Filter onjuist of niet 
geïnstalleerd.

Controleer het filter en vervang het indien nodig.

Filter defect. Vervang het filter.

Water in uitlaatlucht. Filtermand of drijfbal onjuist 
of niet geïnstalleerd.

Plaats de filtermand of drijfbal terug.

Filtermand of drijfbal defect. Vervangen.

Abnormaal geluidsniveau. Lekkende pakkingen. Verwijder en vervang beschadigde neopreenpakkingen. Gebruik een geschikte 
tweecomponentenlijm.

Geluidabsorberend materiaal 
defect.

Demonteer de demperkap en verwijder vuil. Vervang beschadigd dempend 
materiaal.
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Appendix A: Serviceformulier
OPMERKING! Indien een inspectieresultaat (bijvoorbeeld een gemeten waarde) 
aanzienlijk verschilt van een vorig resultaat, zoek dan de oorzaak van dit verschil.

Kopieer de checklist voor onderhoud, vul deze in en bewaar hem als een 
onderhoudsverslag.

Voor waarden noteert u de waarde in de kolom resultaat, anders volstaat het dit af te 
vinken als het punt uitgevoerd of overwogen is.

Klant

Zuigertype/Model

Servicedatum

Service uitgevoerd door

Te controleren items OK Gerepareerd Vervangen Vervangen 
onderdeelnummer

VACUÜM UIT

Demper

Persluchtslang

Bakken

Afzuigwagentje

Zuigslangen, koppelingen

Voorafscheider/cycloon

Accessoires

Andere items, specificeren

VACUÜM AAN

Pakkingen

Deksel, vacuümkop

Ejectormondstuk

Bakken

Filters

Dempermateriaal

Filterzak

Drijfbal

Slijtplaat, silo

Slijtplaat, korrel- en stofscheider

Andere items, specificeren

VACUÜM AAN (BOVENDEKSEL BEVESTIGD)

Werking start/stop-schakelaar

Vacuüm

Geluidsniveau

ANDERE ITEMS (SPECIFICEREN)
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