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Het Gebruik Van Deze Handleiding
Deze handleiding is een hulpmiddel om de ‘RPC’-schakelplaat op veilige wijze te bedienen en te onderhouden. Deze handleiding is 
bestemd voor leveranciers en bedieners van de ‘RPC’.

Voorwoord
In de sectie ‘Machinebeschrijving’ maakt u kennis met de inrichting en bedieningsorganen van de machine.
In de sectie ‘Milieu’ staan aanwijzingen over hoe u afgedankte machines op een milieuvriendelijke wijze kunt afvoeren voor recycling.
In de sectie ‘Algemene veiligheid’ en ‘Gezondheid en veiligheid’ wordt uitgelegd hoe u de machine dient te gebruiken om uw veiligheid 
en die van anderen te kunnen waarborgen.
In de sectie ‘Aan- en uitzetten’ vindt u aanwijzingen voor het aanzetten en stilzetten van de machine.
Met behulp van de ‘Storingzoekgids’ kunt u een mogelijk probleem met uw machine opsporen en verhelpen.
In de sectie ‘Onderhoud’ vindt u aanwijzingen m.b.t. onderhoudswerkzaamheden van algemene aard aan uw machine.
In de sectie ‘Garantie’ vindt u bijzonderheden over de aard van de garantiedekking en hoe u een claim uit hoofde van de garantie 
indient.
In de sectie ‘Conformiteitsverklaring’ staan de normen in overeenstemming waarmee de machine is gebouwd.

Aandachtspunten in deze handleiding worden op de volgende wijze aangegeven:

Het product kan aan een risico blootstaan. De machine kan schade oplopen of u kunt letsel oplopen 
indien de procedures niet op de juiste wijze worden uitgevoerd.VOORZICHTIG

Het leven van de bediener kan op het spel staan.WAARSCHUWING
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Inhoodsopgave

Zorg dat u WEET hoe u de machine op veilige wijze bedient en wat u moet doen om die in een veilige staat van onderhoud te houden.
(N.B. Zorg dat u weet hoe u de machine moet uitschakelen voordat u die inschakelt, voor het geval dat u in moeilijkheden mocht 

Draag of gebruik ALTIJD de passende veiligheidsmiddelen die vereist zijn voor uw persoonlijke bescherming.
Mocht u VRAGEN hebben over het op veilige wijze gebruiken of onderhouden van deze machine, GA DAN NAAR DE UITVOERDER OF 

eerst deze handleiding AANDACHTIG DOORLEZEN.WAARSCHUWING
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1. Gashendel.
2. Repeteerstarter.
3. Brandstoftank.
4. Hijspunt
5. Ontgrendelpal hendel.
6. Vooruit-/achteruithendel.
7. Hoofdhandgreep.
8. Riembeschermkap.

Technische Gegevens

Milieu

Voorschriften voor de bescherming van het milieu.
De machine bevat waardevolle materialen. Breng de
afgedankte machine en toebehoren naar een bedrijf
dat dergelijke machines op milieuvriendelijke wijze

 ontmantelt.

Component Materiaal
Hendel Staal
Voordekdel HDPE 
Hoofdframe Staal
Vloerplaat Staal
Handgrepen  Polyurethaanschium
Motor Aluminium
Flexibele Ophangpunten Staal en Rubber
Diverse Onderdelen Staal en Aluminium

Het Doel Van Verdichting
In grond die verstoord is geweest, in nieuw opgebrachte grond of in een nieuw aangelegde onderlaag en asfalt zitten kleine holtes of 
luchtzakjes die, indien ze niet verdicht worden, tot een of meer problemen zullen leiden.

1. Het verkeer dat over het oppervlak van een niet-verdicht gebied rijdt, zorgt ervoor dat het materiaal wordt samengedrukt. Dit  
 leidt tot verzakking van de toplaag doordat het materiaal de holtes opvult.

 verzakt dan.
3. Materialen met holtes erin zijn gevoeliger voor waterindringing, met erosie tot gevolg. Bovendien kan door het indringen van  
 water de bodem uitzetten bij vriestemperaturen en samentrekken tijdens periodes van droogte. Uitzetting en samentrekking  
 zijn een belangrijke oorzaak van schade aan de fundering van gebouwen. Ten gevolge hiervan is het doorgaans noodzakelijk  
 het fundament van dergelijke gebouwen te verstevigen.

Door verdichting wordt de dichtheid van het materiaal vergroot en daarmee de belastbaarheid ervan vergroot. Hierdoor worden 
luchtholtes verkleind en daarmee het risico van verzakking, uitzetting en samentrekking als gevolg van indringend water.

* Minimumniveau overeenkomstig NEN-EN 500 Deel 4

Model 60/80

Motor - Hatz 1D81Z Diesel Elektrische Start

Gewicht - Hatz 1D81Z Diesel Elektrische Start

Motortoerental - Hatz 3000

Maximale loopsnelheid
Geluidsvermogen
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75
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Algemeine Veiligheid
Bestudeer voor uw eigen bescherming en voor de veiligheid van degenen om u heen a.u.b. de onderstaande informatie m.b.t. de 
veiligheid totdat u alles volledig begrepen heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener ervoor te zorgen dat hij/zij precies weet 
hoe er veilig met dit materieel gewerkt kan worden. Als u er niet zeker van bent hoe u de ‘RPC’-schakelplaat op veilige en juiste wijze 
gebruikt, ga dan naar uw uitvoerder of win advies in bij de Belle Groep

UIT kunt schakelen voordat u die inschakelt, voor het geval dat u in   
 moeilijkheden mocht raken.

UIT alvorens de machine te vervoeren, op het werkterrein te verplaatsen of te onderhouden.

 Laat de machine nooit onbeheerd en/of met draaiende motor achter.

 beschermkappen in goede staat verkeren en goed bevestigd zijn. Indien welke ervan ook beschadigd zijn of ontbreken, GA  
 DAN PAS WEER MET DE TRILPLAAT WERKEN wanneer de beschermkap is teruggeplaatst of gerepareerd.

Veilige omgang met brandstof

NIET tijdens het tanken en laat ook geen open vuur in de directe omgeving toe.

 hebt, trek dan andere kleren aan.

Onoordeelkundig onderhoud kan gevaarlijk zijn. Lees deze sectie door en ga pas onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden verrichten als u alles goed begrepen heeft.VOORZICHTIG

Gezongheid en Veiligheid
Trilling
Bepaalde, tijdens het verdichtingswerk teweeggebrachte trillingen worden via de handgreep doorgegeven naar de handen van de bediener. 

maximale gebruiksduur NIET.

Er moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden bij gebruik van deze machine d.w.z. veiligheidsbril, 
handschoenen, gehoorbeschermers, stofmasker en schoeisel met een stalen neus. Draag kleding die geschikt is voor de werkzaamheden 
waar u mee bezig bent. Bind lang haar samen en draag geen sieraden die in de bewegende onderdelen van de machine verstrikt kunnen 
raken. Bescherm de huid altijd tegen contact met beton.

Stof
Tijdens het verdichten komt er zo nu en dan stof vrij, wat schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Draag altijd een masker dat geschikt 
is voor het soort stof dat vrijkomt.

Brandstof
Zorg dat u geen brandstof binnenkrijgt, adem ook geen brandstofdampen in en vermijd aanraking met de huid. Spoel brandstofspatten 
onmiddellijk weg. Mocht u brandstof in de ogen krijgen: uitspoelen met heel veel water en zo spoedig mogelijk medische hulp inroepen.

Uitlaatgassen

Werk met de trilplaat niet binnen of in een besloten ruimte, controleer of het werkgebied voldoende geventileerd wordt.

WAARSCHUWING

Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
De volgende controle moet vóór aanvang van iedere werkperiode of na elke vier bedrijfsuren, welke van beide zich het eerst voordoet, 
uitgevoerd worden. Raadpleeg de sectie Onderhoud voor meer informatie. Indien er wat voor storing dan ook wordt aangetroffen, mag 
de trilplaat pas weer gebruikt worden als de storing is verholpen.
1. Inspecteer de trilplaat grondig op tekenen van beschadiging. Controleer of er geen componenten ontbreken en of ze goed   
 bevestigd zijn. Controleer in het bijzonder de riembeschermkap.
2. Controleer het peil van de motorolie en van de hydraulische olie en vul zo nodig olie bij.
3. Controleer het motorbrandstofpeil en vul zo nodig brandstof bij.
4. Controleer op lekkage van brandstof, olie en hydraulische vloeistof.

Brandstof is brandbaar. Dit kan leiden tot letsel en schade aan goederen. Zet de motor uit, 

brandstof altijd op.
VOORZICHTIG
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Aan-en Uitzetten
Hatz Diesel Engine (Startslinger)
1. Motor, indien mogelijk, van de machine waardeze is opgebouwd loskoppelen. Schakel demachine op onbelast.
2. Zet de toerentalverstelhefboom „1“ in de standSTART of in de middenpositie tussen deSTART- en STOP stand in. In het laatste  
 gevalrookt de motor minder kort na het starten.
3. Let er op dat de stophefboom, indien ge-monteerd, in de stand START staat
4. Dekompressiehefboom tot aan aanslag „1“draaien. In deze stand is automatische dekom-pressie geheel ingeschakeld.
5. Als de dekompressiehefboom tot aan de aanslag„1“ gedraaid is, duurt het vijf omwentelingenvoordat de motor weer kompressie  
 maakt enaan kan slaan.
6. Aanzetslinger met beide handen vastpakken enmet toenemende snelheid draaien. Wanneer dedekompressiehefboom stand „0“  
 bereikt heeft,moet de hoogst mogelijke snelheid bereiktzijn. Zodra de motor start, aanzetslinger uit deslingersteun nemen.
7.  Treedt tijdens het starten door onvoldoendekrachtig slingeren een terugslag op, waarbij demotor onder bepaalde omstandigheden  
 integengestelde draairichting kan aanslaan, laatdan de startslinger onmiddelijk los en stop demotor.
8.  Wacht tot de motor volledig tot stilstand is gekomen, en begin dan met een nieuwe start-procedure.

Hatz Dieselmotor (Elektrische Start)
1. Steek met de decompressiehendel in de stand ‘0’ de sleutel in het contact en draai deze in positie ‘I’

2.  Draai de startsleutel in positie ‘II’
3.  Zodra de motor loopt, laat u de startsleutel los. Deze moet automatisch terugkeren naar
 positie ‘I’ en op die positie blijven staan tijdens de bediening. Accuoplaad- en
 oliedrukwaarschuwingslichtjes moeten meteen na het starten uitgaan Indicatorlichtje ‘1’ is   
 opgelicht wanneer de motor in werking is.
4.  Stop als er iets fout lijkt te gaan onmiddellijk de motor en verhelp het probleem. (Zie de   

 cilinderkop te hoog is. Schakel de motor uit en zoek de oorzaak van het probleem.

6. Draai de startsleutel altijd in positie ‘0’ voordat u de motor opnieuw start. Door opnieuw te vergrendelen, voorkomt u dat de 
 startmotor opnieuw ingeschakeld wordt en mogelijkerwijze defect raakt terwijl de motor nog draait.
7. Zet de controlehendel voor de snelheid op ‘1’ en terug in de STOP-positie.
8.  Zet bij motoren waarbij men geen toegang heeft tot de lagere motorensnelheden de controlehendel ‘1’ terug en zet dan de
 stophendel ‘2’ in de richting van STOP. Houd de hendel in die positie tot de motor stilstaat.
9.  Laat de stophendel ‘2’ los wanneer de motor tot stilstand is gekomen en controleer of de hendel terugkeert naar zijn normale

10. Draai de sleutel in de 0-positie en verwijder de sleutel. De lichten dienen dan uit te gaan.

Activeer nooit de elektrische startknop wanneer de motor loopt of uitloopt naar stilstand. Het gevaar 
bestaat dan dat het startrondsel of de vertanding van de starterkrans breekt
Zet de motor nooit stil door de decompressiehendel te verzetten. Tijdens arbeidspauzes of aan het 
einde van een werkperiode, dient u de starthendel en de startsleutel op een veilige plaats te bewaren, 
buiten het bereik van niet bevoegde personen.

VOORZICHTIG
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Bedieningsvoorschriften

 Controleer, indien de trilplaat met behulp van een hijswerktuig op de werkplek gezet moet worden, of het werktuig een WLL  

 trilplaat.

 Trilplaten uit de ‘RPC’-serie van de Belle Groep zijn voorzien van een centrifugaalkoppeling; hierdoor kan de motor stationair  
 lopen zonder de tandwielschakelkast aan te drijven.
 Wanneer het toerental van de motor wordt opgevoerd, zal de koppeling inschakelen en zal de motor de tandwielschakelkast  
 gaan aandrijven. Voor een juiste werking dient het motortoerental op het maximum gezet te worden.

 Als de bediener met de trilplaat werkt met de bedieningshendel in de achteruitstand en hij de hendel om wat voor reden dan  
 ook loslaat, springt deze automatisch in de vooruitstand. Dit is een belangrijke veiligheidsvoorziening van de machine.
 Bij normaal bedrijf hoeft u de trilplaat niet te duwen, maar kunt u deze in zijn eigen tempo laten lopen. De werksnelheid is   
 afhankelijk van de toestand van de te verdichten ondergrond. Bij het werken met de schakelplaat in de stand achteruit is   
 voorzichtigheid geboden. Controleer of er zich op de werkplek geen obstakels bevinden en of u niet kunt struikelen wanneer u  
 in de achteruitstand werkt. 
 Indien het te verdichten oppervlak op een helling ligt, moet u zeer voorzichtig te werk gaan wat betreft de looprichting van de  
 trilplaat. Bevestig zo nodig een geschikt stuk touw onder aan het chassis van de trilplaat, zodat een helper een deel van het  
 gewicht van de trilplaat kan overnemen. Ga uitsluitend recht een helling op en af, niet dwars eroverheen.

 Als er een aantal verschillende lagen boven elkaar moeten worden verdicht, verdicht dan elke laag afzonderlijk.

Zet de gashendel in de stand voor stationair toerental om de machine te laten stoppen met trillen. Zie voor het uitzetten van de  
 motor de desbetreffende procedure voor aan- en uitzetten.

Storingzoekgids 
Probleem Oorzaak  Oplossing       
Motor start niet.  Geen brandstof.  Zet brandstoftoevoer open.     
  Vul brandstoftank.      
 Motor staat uit.  Zet motor aan.       
 Vuile bougie  Reinig en controleer bougie en stel elektrodenafstand opnieuw af.

 Motor is koud.  Zet choke uit.

 Motor is ‘verzopen’.  Honda: zet choke open, zet gasklep volledig open, trek aan   
  repeteerstarter totdat motor aanslaat.    
  Hatz: zet toerentalregelaar op Stop, trek vijfmaal aan   
  repeteerstarter en herhaal startprocedure.    
Motor start nog  Ernstige storing.  Neem contact op met service agent of met Altrad Belle.  
 steeds niet.  

niet. Spanning aandrijfriem te laag.  Riemspanning afstellen.      

 Versleten of beschadigde koppeling.   Koppeling repareren of zo nodig vervangen.    
 Aandrijfstoring.  Contact opnemen met agent of met Altrad Belle.   
 Defecte versnellingsbak.  Contact opnemen met agent of met Altrad Belle.   
Snelheid in  Te veel olie in hydraulisch systeem. Overtollige olie aftappen.       
vooruitstand te laag. Verkeerde afstelling van regelsysteem.  Contact opnemen met agent of met Altrad Belle.   
Snelheid in   Onvoldoende olie in  Systeem bijvullen en ontluchten.      
achteruitstand laag.  hydraulisch systeem.         
 Lucht in regelsysteem.  Regelsysteem ontluchten.     

 Verkeerde afstelling van.  Contact opnemen met agent of met Altrad Belle  

Verlies van  Lekkende aansluitnippel.  Aansluitnippel opnieuw afdichten.     
hydraulische olie. Defecte hydraulische slang  Slang vervangen.      
 Defecte zuigerafdichting in  Contact opnemen met agent of met Altrad Belle.   
 versnellingsbak.         
Machine werkt. Beschadigde  Alle vier bevestigingen vervangen.     
 schokbevestigingen.
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Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden
De schakelplaten in het ‘RPC’-assortiment van Altrad Belle staan garant voor een jarenlange probleemloze werking. Het is echter be-
langrijk dat de in deze paragraaf beschreven eenvoudige onderhoudswerkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd. 
Laat grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij voorkeur uitvoeren door een erkende Altrad Belle-dealer. Maak altijd gebruik 
van originele Altrad Bellevervangingsonderdelen; bij gebruik van niet-originele onderdelen kan de garantie vervallen.
Zet de motor uit alvorens onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Zorg bij werkzaamheden aan een dieselmotor dat de stopschake-
laar in de stand Stop staat.
Plaats de trilplaat altijd op een egale ondergrond, zodat de vloeistofniveaus correct kunnen worden afgelezen. Gebruik uitsluitend aan-

Inloopperiode
Als de trilplaat voor het eerst wordt gebruikt, moet de motorolie na de initiële inloopperiode worden ververst (zie motorhandleiding voor 

Als de riemspanning moet worden afgesteld, draai dan de vier stelschroeven op de antitrilbevestigingen zover los dat de grondplaat 
kan worden verplaatst. Pas de stand van de grondplaat aan door deze aan de achterkant omhoog te brengen of te laten zakken om de 
riemspanning respectievelijk te verhogen of te verlagen. Zet na afstelling van de riemspanning de stelschroeven weer vast en con-
troleer de riemspanning nogmaals. Plaats ten slotte de riembeschermkap op de juiste wijze terug en controleer of deze goed vastzit.

Onderdeel Olietype   Hatz 1D81Z
Versnellingsbak S.A.E. 75W-90   1.2 Litre
Hydraulisch Shell Tellus 32   0.2 Litre
 Fuchs Renolin MR520   0.2 Litre

Olietype en hoeveelheid

 Olietype Hoeveelh Brandstoftype  Inhoud Bougietype Elektroden- 
  (Litre)  (Litre)  afstand (mm)

Benzina - Motor Hatz 1D81Z S.A.E. 10W 30 1.8 Benzina 10 NVT NVT 
 

Olie- / brandstoftype en hoeveelheid  - Bougietype

Routineonderhoud  Elke 4 Eerste Mnd / 150 250 500 
  Uur 20 Uur Uur Uur Uur
Motorolie Peil Controlen     
 Verversen  

  
     
Versnellingbakolie Verversen     
Aandrijfriem Spanning  

Indien nodig vervangen / Elke 12 mnd

te plaatsen om de trillingen gedeeltelijk te absorberen.VOORZICHTIG

Ontluchten van het hydraulisch systeem

1. Zorg dat de machine in een stationaire stand en op een horizontale ondergrond staat.
2. Verwijder de vuldop en vul de kop van de regelpomp met olie. Stop zodra u de indicatie van het hoogste peil hebt bereikt; deze  
 bevindt zich binnenin de kop.
3. Pomp met de bedieningshendel rustig van de stand ‘Beweging Vooruit’ naar de stand ‘Beweging Achteruit’, totdat het oliepeil  
 daalt.
4. Vul de kop van de regelpomp bij tot aan het hoogste peil. Blijf net zolang met de hendel doorpompen totdat er weerstand te voelen  
 is, en de hendel zich in de stand ‘Beweging Achteruit’ vergrendelt.
5. Vul de kop van de regelpomp opnieuw bij tot aan het hoogste peil.
6. Breng de vulplug weer aan en test de machine.
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Garantie

Montage van de regelpomp
1. Maak het huis vanbinnen zorgvuldig schoon met perslucht. Controleer of er geen krassen op de schuifboringen voor O-ringen  
 zitten en of er geen scherpe randen zijn.
2. Pers de bus in het huis.

4. Smeer de tandheugel met hydraulische olie en schuif die in het huis tot de cup met rand in de groef zit, en zorg er daarbij voor  
 dat de tanden in de juiste stand staan. Wanneer de cup met rand in de groef zit, vertegenwoordigt dit de vooruitbeweging.

Onderhoud

In de achteruitstand lopen de bedieningshendels evenwijdig met het huis in de richting van de 
bediener.VOORZICHTIG

 Controleer de beweging van de tandheugel van vooruit naar achteruit. (Zie VOORZICHTIG
6. Haal het rondsel eruit en breng de twee O-ringen aan. Zorg er daarbij voor dat ze niet beschadigd worden.
7. Smeer het rondsel en de O-ringen met hydraulische olie en breng het geheel voorzichtig aan in het huis. Controleer of de   
 tandheugel in de juiste positie zit; dit gaat het gemakkelijkst wanneer de machine in de achteruitstand staat.
8. Monteer de opvulschijf en borgring. Het kan nodig zijn om vanaf de tegenzijde tegen het rondsel te duwen om ze te kunnen  
 monteren.
9. Plaats het huis aan de vulzijde en breng de O-ringen op het ondervlak aan.  Afdichtmiddel LOCTITE 518 wordt aanbevolen.
10. Monteer de hydraulische aansluitnippel en de Dowty-afdichtring met gebruikmaking van LOCTITE 243.
11. Monteer de steun en bevestig die met 4 schroeven en afdichtringen met gebruikmaking van LOCTITE 243.
12. Monteer de afsluitdop en afdichtring los-vast. NIET VASTDRAAIEN

Op deze ‘RPC’-Schakelplaten van Altrad Belle wordt garantie verleend aan de oorspronkelijke koper gedurende een periode van één 

van Altrad Belle is geldig in geval van ontwerp-, materiaal- en fabrieksfouten.

Het volgende valt niet onder de garantie van Altrad Belle:
1. Schade als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, het vallen van de machine, en andere soortgelijke schade als gevolg van  
 het niet opvolgen van de montage-, bedienings- en onderhoudsinstructies.
2.  Aanpassingen, montage van extra onderdelen of reparaties door anderen dan Altrad Belle of diens erkende agenten.
3.  De kosten van transport- en vervoer van en naar Altrad Belle of diens erkende agenten in verband met reparatie dan wel   
 inschatting van schade aan de machine bij een garantieclaim.
4.  Materiaal- en/of arbeidskosten voor het vernieuwen, repareren of vervangen van onderdelen als gevolg van normale slijtage.

De volgende onderdelen vallen niet onder de garantie:

Elektrodenafstand

Altrad Belle en/of diens erkende agenten, leidinggevenden, medewerkers en verzekeraars kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor gevolgschade of andere schade, verliezen dan wel onkosten in verband met of als gevolg van het onvermogen de machine voor 
enig doel te gebruiken.

Garantieclaims
Garantieclaims dienen in eerste instantie telefonisch, schriftelijk, per fax of per email te worden gericht aan Altrad Belle.

Nummers voor garantieclaims:
Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton
Derbyshire
SK17 0EU,
England


