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BELANGRIJK! 
Lees de volledige handleiding door en voer de volgende handelingen in 
de aangegeven volgorde uit:
• Storingen en beschadigingen als gevolg van het niet volgen van deze 

handleiding vallen NIET onder de garantie van TKS.
• Neem direct contact op met TKS als er voorafgaand aan de installatie 

transportbeschadigingen aan de draden worden geconstateerd. 
• Monteer GEEN draden zonder eindkappen (a) of wraps (b)
Voorbereiding: 
• Plaats de schraper op de vulzijde.
• Beschadigd draad moet worden verwijderd.
• Bewaar de draadklemmen voor de montage van nieuwe draden.

Regeling:
• Draadschijven; aandrijvingen / draaistations moeten voor installatie 

worden gecontroleerd op beschadigingen.
• Gebruik de bijgevoegde voelermaat om de schijven te controleren op 

eventuele slijtage.
• Houd een opening van max. 4 mm aan vanaf de punt van de voelermaat 

tot de onderkant van de schijf.
• Schijven die ernstig beschadigd zijn moeten worden vervangen

Hantering:
• Wees voorzichtig bij werkzaamheden met draad.
• Het draad mag niet uit het einde van de rol worden getrokken. 

Strakgetrokken knopen kunnen het draad permanent beschadigen.
• De rol bevindt zich op een standaard en kan draaien
• Het draad moet horizontaal van de rol worden afgewikkeld.
• Zeer belangrijk! Wikkel het draad af vanaf de onderste rol richting de 

onderste schijf. (Of van de bovenste rol richting de bovenste schijf.)
• Houd het draad gespannen tijdens het afwikkelen.
• Vermijd grind en zand op de  staalkabel. Dit beïnvloed de levensduur van 

de staalkabel.
• Let op! Het verbinden van nieuw en beschadigd draad voor het trekken 

van draad is NIET toegestaan.

Installatie:
• Plaats de rol op de vulzijde en wikkel het draad vanaf de onderkant van de 

rol af.
• Plaats draaduiteinde (a) in de geleideblokken.
• Wikkel het draad om de draaischijf.
• Trek het draad richting de aandrijfschijf.
• Trek het draad volledig van de rol.

• Wikkel draaduiteinde (b) om de aandrijfschijf.

• Maak een lus aan uiteinde (b) met een vrije ruimte van 120 mm tot de 
draadklem.

• Span de kabel aan en maak een lus aan uiteinde a) met een afstand van 
ongeveer 0,6 m tot de eerste lus.

• Plaats de draadklem en haal deze aan.
• Haal het draad aan met het aanhaalgereedschap en schroef de klem 

stevig vast op de stang.
• Zie de montagehandleiding van de FeedBelt voor meer informatie.
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Verwijderen van staalkabel eind:
• Wanneer de staalkabel is gespannen dient het overige stuk staalkabel 

verwijderd te worden.
• Voordat de kabel ingekort wordt, MOET het einde van de kabel versterkt 

worden.
• Zonder de versterking aan het einde van de kabel zal deze gaan rafelen 

en de staalkabel snel beschadigen.
• Maak 3 versterkingen voor het knip punt. Gebruik de bijgevoegde 

staaldraad (1.0 mm staaldraad).

 

• Maak de versterking door de staaldraad over het einde van de staalkabel 
te draaien.

• Draai de uiteindes vast, zorg ervoor dat de knoop niet breekt.

• Plaats tape op de plaats waar de staalkabel geknipt wordt.
• Knip de staalkabel in het midden van de tape.
• Bind het uiteinde van de staalkabel vast met de draadwikkels.

Opstarten / draaien:
• Draai de spanning in de draad vast, tot de veer 60 mm meet.
• Monteer de schraper op de spanstang.
• De voorkeur voor de positie van de schraper is op dezelfde plaats op de 

draad waar deze werd gedemonteerd.
• Laat de schraper handmatig 5 keer heen en weer draaien.
• Het FeedBelt-systeem vindt automatisch de begin / eindposities en past 

het systeem aan.
• Controleer de spanning van de staalkabel.

Service en onderhoud:
• Inspecteer de staalkabel elke week.
• Maak indien nodig de draad schoon.
• Roest moet worden verwijderd en het betreff ende deel moet direct met 

olie worden hersteld.
• Breng olie aan op draad. TKS spuitbus (art.nr. 923054)
• De draad moet minimaal één keer per jaar opnieuw worden 

gesmeerd / geolied, of wanneer eerder nodig.
• Is de luchtvochtigheid hoog of is de omgeving corrosie gevoelig neem 

dan extra voorzorgsmaatregelen bij het inspecteren, reinigen en smeer 
regelmatiger.

• Let extra goed op bij het voeren met nat kuilvoer.
• Zie voor meer informatie over het FeedBelt-systeem:

www.tks-as.no  http://tks-as.no/dokumentasjon/category1043.html


