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INLEIDING
De in dit boek opgenomen inbouwinstructie dient ervoor het door u aangeschafte Cargo Floor systeem op een
technisch verantwoorde wijze te monteren. Hierbij is getracht, met behulp van tekeningen en tekst, de instructie zo
eenvoudig en doeltreffend mogelijk te houden. Teneinde de grote duurzaamheid en bedrijfszekerheid van dit
revolutionaire laad- en lossysteem te bewerkstellingen, wordt u geacht zich volledig te houden aan de hierin
opgenomen inbouwmethode en de kwaliteit en de maatvoering van de te gebruiken materialen. Hierbij zei
vermeld, dat garantie alleen kan gelden wanneer het Cargo Floor systeem conform deze inbouwinstructie wordt
ingebouwd. Voor de algemene instructies, voorwaarden en onderhoudsvoorschriften verwijzen wij naar de
inbouwinstructies van het CF500 SL-C systeem. Op onze internetsite www.cargofloor.com Technische Info & Downloads
vindt u de vindt u de laatste beschikbare versie.

Coevorden, Nederland

© 2013 Cargo Floor B.V.

Niets aan deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm, of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Volgende (aanvullende) instructies zijn naast deze inbouwinstructie beschikbaar:
Inbouw CF500 SL-C systeem
Inbouw CF100 SL-C systeem
Inbouw CF500 SL-C Power Speed systeem
Inbouw CF500 SL-C Leak Proof Centre Drive
Inbouw CF3 LP-2 15-160
Inbouw Semi Leak Proof (SLP) systeem
Inbouw CF800 systeem
Inbouw stalen C-vloer H42
Kijk op www.cargofloor.com Technische Info & Downloads
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BELANGRIJKE ADVIEZEN EN RICHTLIJNEN VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET
CARGO FLOOR LAAD- EN LOSSYSTEEM
Voordat u het Cargo Floor laad- en lossysteem in gebruikt gaat nemen, dient u de volgende adviezen op te volgen
en de aangegeven controlepunten te controleren zodat er geen schade aan het Cargo Floor systeem en het voertuig
kan ontstaan.
Het is noodzakelijk dat u alle aandachtspunten doorneemt voordat u het Cargo Floor systeem in gebruik neemt en
er geen lading in het voertuig zit. Ook dient de werking van de verschillende bedien- schakelaars/ventielen vooraf
zonder lading te worden uitgevoerd zodat men goed weet hoe het systeem werkt. Ons primaire advies is dit te
doen tijdens het ophalen van het voertuig bij uw leverancier zodat een deskundige medewerker eventuele vragen
kan beantwoorden en u adequaat kan begeleiden.
Belangrijk:
•
Controleer altijd of de door u gewenste en geselecteerde transportrichting (lossen/laden) daadwerkelijk is
geactiveerd en plaatsvindt!!
•
Indien het systeem niet in werking treedt zet u het Cargo Floor systeem en de hydraulische pomp uit
daarna dient u altijd onderstaande adviezen en richtlijnen op te volgen. Blijf nooit onnodig lang proberen
dit kan tot grote schade aan uw Cargo Floor systeem en/of voertuig leiden.
•
Na gebruik van het Cargo Floor systeem dient deze en de hydrauliekpomp altijd volledig te worden
uitgezet. Schakelaars in de “0” positie, hendel in de neutrale stand.
Bij twijfel of onduidelijkheid rondom deze adviezen en richtlijnen dient u altijd contact op te nemen met uw
leverancier of een officiële werkplaats.
Ieder Cargo Floor systeem wordt standaard geleverd met een bedieningshandleiding, indien deze niet aanwezig is
dient u contact op te nemen met uw leverancier of deze te downloaden via de officiële website van Cargo Floor.
WWW.CARGOFLOOR.COM
A)

B)

C)

D)

E)

Open altijd eerst de deuren van het voertuig voordat de hydraulische pomp wordt aangezet. Let op! Er kan
veel druk staan tegen de deuren waardoor deze met kracht vanzelf kunnen openschieten. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid dat een deel van de lading bij het openen er vanzelf uitvalt. Gebruik daarom altijd, indien
aanwezig, de pneumatische deurvergrendeling
1. Controleer of de (snel) koppelingen van het voertuig correct zijn aangesloten op de P (Pers,min.) 20
mm.) en de T (Tank/retour, min 25 mm.). Let er ook op of de koppelingen volledig tot het eind zijn
aangedraaid dan wel de volledige weg in elkaar zijn geschoven.
BELANGRIJK: de pers- en retouraansluitingen mogen nooit omgedraaid of verwisseld worden
voorkom bij het aansluiten dat er vuil of water in de leidingen komt!
2. Controleer voor het aankoppelen of de aanwezige terugslagkleppen eenvoudig open kunnen (controle;
de terugslagkleppen moeten te allen tijde met de vinger kunnen worden opengedrukt, indien dit niet het
geval is bestaat de kans dat er opgebouwde druk zit in de hydrauliek leidingen waardoor het systeem niet
in werking zal treden).
LET OP: Fout aangesloten of niet geopende hydraulische koppelingen zullen tot ernstige schade aan het
Cargo Floor systeem alsmede het voertuig leiden.
Het voertuig (pomp) dient te zijn voorzien van haar eigen drukveiligheidsventiel welke dient te zijn
afgesteld op maximaal 250 bar. Controleer bij een eventueel aanwezige dubbele functie- hendel (functie;
kipper/Cargo Floor) dat deze in de stand Cargo Floor staat. Het is niet toegestaan de maximale ingestelde
en toegestane druk van uw Cargo Floor systeem te overschrijden. Een niet juist afgesteld
drukveiligheidsventiel kan eventueel tot schade leiden aan het Cargo Floor systeem alsmede het voertuig.
Het voertuig dient tijdens de werking altijd op de (hand) rem staan. U dient echter tijdig het voertuig naar
voren te bewegen waardoor het voertuig sneller gelost kan worden tevens wordt hierdoor een onnodige
overbelasting en slijtage aan de vloer alsmede aan het voertuig voorkomen.
Het gebruik van een draadloze afstandsbediening is alleen toegestaan indien de volledige werking is getest
voor ieder begin van het laden of lossen. Er dient altijd te worden gecontroleerd of men de functie die men
heeft gekozen ook daadwerkelijk in werking is gezet. Als men bijvoorbeeld per abuis de laadfunctie heeft
ingedrukt terwijl men wil lossen dan zal er onherroepelijk schade kunnen ontstaan aan het Cargo Floor
systeem alsmede het voertuig.
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Tijdens de werking van het Cargo Floor systeem dienen alle aanwezige
STOP- en bedienknoppen/hendels vrij toegankelijk te zijn.
Het persfilterelement dient tenminste 1 keer per jaar te worden vervangen. Indien de koppelingen tussen
het voertuig en het Cargo Floor systeem regelmatig worden losgemaakt is het raadzaam regelmatig het
persfilter te controleren op aanwezige vervuiling en het persfilterelement vaker te vervangen. Controleer
ook het eventueel aanwezige retourfilter (geen levering Cargo Floor) Bij het niet tijdig vervangen van een
filterelement bestaat de mogelijkheid dat er schade dan wel storingen ontstaan aan het Cargo Floor
systeem alsmede aan het voertuig.
Alle bewegende delen van het Cargo Floor systeem dienen te zijn afgeschermd. Daarnaast mag men zich
nooit bevinden binnen 10 meter van een in werking zijnd Cargo Floor systeem.
Bij storingen/werkzaamheden mag het Cargo Floor systeem alleen benaderd worden nadat alle apparatuur,
waaronder de hydraulische pomp, is uitgeschakeld. En het Cargo Floor systeem elektrisch en hydraulisch
is losgekoppeld van voeding en pomp.
De boutbevestigingen van de aluminium vloerprofielen aan het Cargo Floor systeem dienen regelmatig te
worden gecontroleerd op het eventueel loszitten. Controle kan eenvoudig geschieden in het voertuig op de
vloer door vakbekwaam personeel. Hierbij dient het Cargo Floor systeem in onbeladen toestand
ingeschakeld te worden en dient de persoon zijn vinger half op de vloerplank en de aanwezige schroef te
leggen. Er mag hierbij geen onderlinge beweging/speling tussen vloerprofiel en schroef merkbaar zijn.
Het niet controleren van deze bevestigingen kan eventueel tot schade leiden aan het Cargo Floor systeem.
Tijdens deze controle dient er een tweede persoon aanwezig te zijn om het Cargo Floor systeem uit te
kunnen schakelen.
Controleer of de minimaal voorgeschreven oliehoeveelheid aanwezig is (150 ltr.). Te weinig olie in de
hydrauliektank zal tot schade leiden aan zowel de pomp alsmede het Cargo Floor systeem.
Let erop dat het systeem nooit meer slagen maakt dan de maximaal toegestane 16 arbeidsslagen per
minuut. Alleen een Cargo Floor systeem van het type Power Speed, mag tot Max. 23 arbeidslagen per
minuut maken. Een hoger aantal arbeidsslagen kan tot schade leiden aan het Cargo Floor systeem alsmede
aan het voertuig.
Het gebruik van te kleine diameters van de hydrauliekleidingen, koppelingen en slangen zal tot schade
leiden.
Bij het niet in werking komen of bij de constatering van een onjuiste werking van het Cargo Floor systeem
dient het Cargo Floor systeem en de hydrauliekpomp direct te worden uitgezet. Hierna zal men eerst alle
controlepunten moeten doorlopen voordat men de pomp en het Cargo Floor systeem weer mag
inschakelen. Om oververhitting van de olie te voorkomen dient u regelmatig de olietemperatuur te
controleren door VOORZICHTIG en BEHOEDZAAM met uw hand aan de leiding en of olietank te
voelen. Indien u uw hand hier niet op kan houden dient u direct te stoppen WAARSCHUWING:
AANRAKING VAN OVERVERHITTE OLIE EN ONDERDELEN KAN TOT BRANDWONDEN
LEIDEN!
De oorzaak van het niet werken of in werking komen van het Cargo Floor systeem kan ook liggen aan
eventueel andere aanwezige hydraulische componenten die al dan niet op hetzelfde hydraulische circuit
van het Cargo Floor systeem zijn aangesloten.
Het eventueel vastklemmen van de vloerprofielen door het vervoer van verkeerde niet toegestane lading
alsmede het eventueel vastvriezen van de vloer of het product aan de vloer kan eventueel tot schade leiden
aan het Cargo Floor systeem alsmede aan het voertuig. Advies: bij bevriezing stop het systeem en probeer
een hal (verwarmde ruimte) te vinden om het product te laten ontdooien.
Omdat de elektrische stroom voorziening van het Cargo Floor systeem vaak wordt aangesloten op het licht
circuit van het voertuig is het raadzaam de verlichting tijdens de werking van het systeem in te schakelen
en ingeschakeld te houden.
Onderhoud van en reparatie aan het Cargo Floor systeem mag alleen door bekwaam personeel worden
uitgevoerd. Er dienen te allen tijde originele Cargo Floor onderdelen te worden ingezet om een
toekomstige goede en lange levensduur van het Cargo Floor systeem te kunnen garanderen.
Met betrekking tot het maximaal gewicht dat u mag laden op uw voertuig dienen te allen tijde de
richtlijnen van de wet gevolgd te worden. Ook als het systeem meer kan transporteren, bepaalt de wet de
maximale limiet. Veel te zware belading kan eventueel ook tot schade leiden aan het Cargo Floor systeem
alsmede aan het voertuig.
Controleer of het juiste type en kwaliteit hydrauliek olie is toegepast Het gebruik van verkeerde olie kan
eventueel tot schade leiden aan het Cargo Floor systeem alsmede aan de pomp.
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Controleer het voertuig op de juiste spanning / voltage. Alsmede of er geen open elektrische verbindingen
zijn. Een ondeugdelijke elektrische installatie kan eventueel tot schade leiden aan het Cargo Floor systeem
alsmede aan het voertuig.
Controleer of het eventueel aanwezige kopschot soepel en goed functioneert. Een goed functionerend
kopschot zorgt voor een schone en snelle lossing van het product. Een niet goed functionerend kopschot
kan tot verlenging van de lostijd en schade aan het voertuig leiden.
Gebruik van het Cargo Floor systeem door een onbekwaam persoon kan eventueel tot schade leiden aan
het Cargo Floor systeem alsmede aan het voertuig.
Een te hoge olietemperatuur zal absoluut leiden tot schade aan het Cargo Floor systeem alsmede aan de
overige hydraulische componenten waaronder de pomp.
Het is te allen tijde raadzaam om ervoor te zorgen dat het Cargo Floor systeem wordt gestopt op het
moment dat alle zuigerstangen ingetrokken staan. (Dit is normaliter het geval als alle vloerprofielen in z’n
geheel richting de loskant (deuren van het voertuig) staat). Indien de zuigerstangen niet zijn ingetrokken
kan dit tot schade leiden aan het Cargo Floor systeem.
Om schade aan de vloerprofielen te voorkomen dient men voorzichtig te zijn en de storthoogte zoveel
mogelijk te beperken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door het toch transporteren van niet
toegestane agressieve, corrosieve, hete, harde, scherpe en kleverige materialen schade kan ontstaan aan het
Cargo Floor systeem alsmede aan het voertuig. Vermijd altijd het laden en lossen van scherpe producten U
bent hierbij altijd zeker indien de lading zachter is dan de hardheid van de vloerprofielen, gebruik bij
twijfel een beschermkleed of raadpleeg uw leverancier.
Heftruckoverrijdbaarheid. In principe zijn alle vloeren overrijdbaar met een heftruck maar raadpleeg altijd
vooraf uw leverancier welke belastingen op uw voertuig zijn toegestaan.
Overbelasting kan absoluut leiden tot schade aan het Cargo Floor systeem alsmede aan het voertuig.
Indien men de noodbediening(en) heeft gebruikt dienen deze altijd weer in de oorspronkelijke niet
geactiveerde stand terug te worden gezet.
Controleer tijdens het werken van het systeem of de olie niet te heet wordt. Dit kunt u eenvoudig doen
door tijdens de werking met uw hand aan de zijkant van de olietank te voelen. Indien de olie zo heet is dat
u uw hand niet op de tank kunt houden dient u de pomp direct uit te zetten om de olie te laten afkoelen.
Daarnaast dient u te controleren waar de oorzaak van het te heet worden van de olie zou kunnen liggen.
Blijf nooit doorgaan met laden of lossen als de olie te heet is dat zal onherroepelijk tot schade aan het
Cargo Floor systeem alsmede aan de overige hydraulische componenten leiden.
WAARSCHUWING: AANRAKING VAN OVERVERHITTE OLIE EN ONDERDELEN KAN TOT
BRANDWONDEN/LETSEL LEIDEN!
Bij het laden en lossen van stukgoed is het van belang dat men een gelijkmatige gewichtsverdeling op de
vloer realiseert. Zonder gelijkmatige gewichtsverdeling op de vloer bestaat de kans dat de lading blijft
staan. Tip: plaats bij transport van pallets zonodig zacht houten planken van ca. 300 x 18 x 2350 mm. om
de druk beter te verdelen.

GARANTIE:
Eventuele garantie wordt alleen toegekend mits vooraf toestemming door Cargo Floor B.V. is verleend! Bij
garantie aanvragen dient u altijd vooraf een garantieaanvraagformulier in te vullen en Cargo Floor B.V. toe te
sturen. Het garantieaanvraagformulier kunt u eenvoudig via het internet vinden op www.cargofloor.com. Het is
hierbij altijd belangrijk het Cargo Floor systeemnummer op te geven.
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In NOODGEVALLEN kan het Cargo Floor systeem op de volgende manieren worden stopgezet:
♦ Door het indrukken van de stopknop op de bekabelde afstandbediening;
♦ Door alle schakelaars in positie “0” te zetten;
♦ Door de hendel van het besturingsventiel in de middenstand te zetten (alleen B en A bediening)
♦ Pomp uitzetten;
♦ De hoofdstroomvoorziening uitzetten;
♦ Motor of het elektro-hydraulische aggregaat uitzetten;
De WAARSCHUWINGSSTICKER bevindt zich op de buitenkant van het bedieningskastje
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MONTAGE VAN DE GELEIDERS
Bij de stalen C vloer kunt u gebruik blijven maken van de zgn. TWISTER geleiders. Voor een optimale
ondersteuning en het opvangen van de impact van vallend materiaal, dient u zowel op elke verbinding
koker/dwarsligger als ertussenin een TWISTER te plaatsen.
Daarnaast dienen op de aangegeven locaties (zie bijlage B-1 en/of B-2) zgn. ‘anti lifting’ blokken (art.nr. 410717)
gemonteerd te worden. Deze geleideblokken hebben naast een geleidende vooral een zgn. “ hold down“ functie,
om te voorkomen dat planken aan de achterzijde van de vloer omhoog komen.
In een standaard (13,6 mtr,) oplegger zullen ca. 1.600 geleiders gemonteerd moeten worden.

HET BOREN VAN DE GATEN IN DE VLOERPROFIELEN
Het boren van de gaten in de vloerdelen dient te gebeuren voordat deze worden geplaatst. Men dient er op te letten
dat door de verschillende afstanden van de bewegende framevoeten in het aandrijfsysteem de gaten versprongen
moeten worden geboord (zie figuur 5).
Het opmeten van de gaten dient als volgt te gebeuren:
• Controleer of alle 3 de cilinders geheel ingetrokken zijn. U controleert dit als volgt, de uiteinden van de
zuigerstangen mogen niet verder dan 5-10 mm uit de kunststof stanggeleiding steken;
• Meet volgens figuur 5 de maat van de binnenzijde achterdeur tot het eerste gat in de vinger die gemonteerd zit
op de bewegende framevoet welke het dichtst bij de cilinders zit. Bij gebruik van een Cargo Floor schuine
eindkap trekt u 50 tot 60 mm (is 40 mm voor de eindkap + 10-20 mm extra ruimte) van deze maat af. Bij
gebruik van een andere eindafdichting voor het vloerprofiel trekt u, de maat van het uitstekende deel van deze
eindafdichting + 10 tot 20 mm af.
• Voordat u gaat boren dienen alle vloerprofielen met de afdichtingstrip in dezelfde richting te liggen. Let
hierbij speciaal op dat het kantprofiel (figuur 2) met een strip aan twee zijden geboord wordt op de
afstand welke overeenkomt met het gatenpatroon van de eerste of laatste bewegende framevoet.
• Boor vervolgens conform figuur 3 het benodigd aantal vloerprofielen per bewegende framevoet (bij een
standaard 21-planks systeem zijn dit 7 vloerprofielen). Gebruik hiervoor de Cargo Floor boormal (art.nr.
9111009).
• De 3 mm C-profielen dienen te worden vastgezet met 6xM12 (DIN7991 10.9). Bij het bestellen van een nieuw
Cargo Floor CF500 SL-C systeem met een stalen 3 mm C-vloer worden automatisch de juiste montagestrippen
in het systeem gemonteerd (6xM12). Vervangt u een bestaande (aluminium) vloer, dan dient u er op te letten
dat deze afzonderlijk worden besteld (art.nr. 5350007). U moet dan aangeven van welk bouwjaar de oplegger is
(waar mogelijk aangevuld met het systeemnummer), i.v.m. de keuze van het juiste gatenpatroon. Zie fig. 3.
• Met de boormal boort u aan de binnenzijde van het vloerprofiel 6 gaten van Ø 4,5 mm voor. Daarna boort u
vanaf dezelfde richting de gaten op tot rond Ø 10,5mm.
• Vervolgens dient men de gaten vanaf de bovenzijde te verzinken. Gebruik hiervoor een goede verzinkboor
volgens specificatie G136 HSS DIN 335 C, code G13628.0 (zie figuur 4). Let goed op dat het gat tot op de
juiste diepte verzonken wordt, de kop van de bout mag nooit boven en onder het vloerprofiel uitsteken. Zie
figuur 6.
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FIG.2

FIG.3 (6xM12)

FIG. 4

Voorbeeld voor een verzinkboor
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Cilinders geheel ingetrokken
Zylinder komplett eingefahren
Cylinders completely retracted
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FIG.6 A

FIG.6 B

FIG.6 C

Gebruik 6 gaten

FIG.6 D
Let op!
Bij een C-floor: 6x bouten
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FIG. 7 A

FIG. 7 B
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FIG. 8 A

FIG. 8 B
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HET BEVESTIGEN VAN DE VLOERPROFIELEN AAN DE AANDRIJFUNIT
Nadat de vloerprofielen op maat zijn gemaakt, afgerond zijn, voorzien zijn van gaten en eindkappen kunnen deze op de
daarvoor bestemde plek (afstand gatenpatroon ten opzichte van de bewegende framevoet) over de (standaard) kunststof
geleidingen geschoven worden. U dient de vloerprofielen tijdens de montage goed te geleiden. Vervolgens dienen de
meegeleverde M12 bouten met verzonken kop (inbussleutel nr. 8) gemonteerd te worden. Het aanhaalmoment bedraagt
100-140 Nm. Dit kan door één persoon vanaf de bovenzijde uit gevoerd worden en de bouten dienen goed vastgedraaid
te worden. Elke schroef dient te worden voorzien van Loctite (Loc-tite 243 cat.o. 23286 schroefdraadborging).

MONTEREN VAN DE STILSTAANDE KANTPROFIELEN
Ten behoeve van de afdichting naar de zijwanden, dient een stilstaande afdichting te worden gemonteerd.
Dit kunt u eenvoudig realiseren door een koker of een hoeklijn te plaatsen (zie fig. 7 en fig. 8).
De afmetingen ervan zijn afhankelijk van de binnenbreedte van de oplegger en de wandmontage.
Een voorbeeld hoe u deze afdichting zou kunnen plaatsen kunt u zien in fig. 9.
Om een goede afdichting te kunnen garanderen, dient de afdichtingsstrip die op de bewegende plank is gemonteerd en
op de kantplank rust over de volledige lengte aan te liggen op de bovenzijde van de hoeklijn of koker.
Tussen de verticale vlakken van de bewegend plank en de kantplank dient minimaal 2 mm ruimte te zijn om klemming
en bovenmatige slijtage te voorkomen. De kantplanken mogen daarom (in tegenstelling tot een aluminium vloer) niet
opgespannen worden. Op die manier zou de speling tussen de kantplank en de bewegende plank geminimaliseerd
worden met bovengenoemde gevolgen als resultaat.
Het stilstaande kantprofiel dient te allen tijde op gelijke hoogte (onder de strip) met de bewegende vloerprofielen te
worden gemonteerd (zie figuur 7 en 8). De afdichtingsstrippen op de bewegende profielen dienen de stilstaande
kantprofielen ten minste 5 mm (over een eventuele radius) te overlappen (zie fig. 7 en 8).
Vervolgens dienen de stilstaande kantprofielen elke 1.000 tot 1.500 mm te worden vastgezet met zogenaamde stalen
monobolts, met verzonken kop, welke niet boven het stilstaande kantprofiel uit mogen steken. Daarna dient men de
opening tussen de zijwand en het stilstaande kantprofiel met een flexibele kit af te dichten.
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AFDICHTEN VAN DE VOOR- / ACHTERZIJDE VAN DE VLOER
Voorzijde
Om de opening ten gevolge van de arbeidsslag van het systeem af te kunnen dichten kan men een verstevigde,
onder een hoek van 45° geplaatste, plaat monteren aan de voorwand van de opbouw (zie fig. 9).
De constructie dient erg stevig te zijn, zodat deze niet kan vervormen of omhoog kan komen.
Om slijtage te voorkomen en een goede afdichting te waarborgen dient aan de onderzijde van het voorste gedeelte
van de afdichtplaat de meegeleverde kunststof strip (2500x75x5 mm) te worden gemonteerd.
Let hierbij op dat het gebruikte bevestigingsmateriaal verzonken in de kunststof strip wordt gemonteerd zodat
deze niet in contact komt met de vloer.
Achterzijde
Om een optimale afdichting te verkrijgen en slijtage te voorkomen dient er aan de loszijde van de vloer een stalen
(St. 37) plaat, aanliggend te worden gemonteerd tussen de onderzijde van de vloerprofielen en het achterbordes.
Lengte van de plaat tenminste 250 mm, breedte en dikte afhankelijk van uw constructie. Om deze plaat eenvoudig
te kunnen wisselen dient deze binnen het vrije gedeelte van de arbeidsslag van het systeem te worden vastgezet
met verzonken bevestigingsmaterialen, zodat deze niet in aanraking komen met de bewegende vloer.
FIG. 9
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TECHNISCHE GEGEVENS
Werking
Besturing
Bediening

:
:
:

volledig hydraulisch, met drie dubbelwerkende cilinders.
volledig hydraulisch mechanisch.
manueel laden / lossen, elektrisch aan / uit.

Boring (mm)
Zuigerstang diameter (mm)
Slag (mm)
Cilinder volume (ltr.)
Olievolume per cyclus (ltr.)
Overdrukventiel afstelling, max. werkdruk (bar)
Slagen per minuut bij geadviseerde pompcapaciteit
Snelheid (mtr. / min.) bij geadviseerde pompcapaciteit

CF500 SL-C
100
45
200
2.82
8.46
225
13
2.6

Geadviseerde pompcapaciteit:
Flow (ltr./min)
110
Druk (bar)
250
Maximale Pompcapaciteit
Flow (ltr./min)
130
Druk (bar)
250
Snelheid bij maximale pompcapaciteit (mtr. / min.)
3.1
Bedieningsventielen
: 24V DC
Doseerbaarheid
: volledig variabele snelheid d.m.v. olie flow bepaald door het toerental van de
motor of d.m.v. meerdere pompen.
Aandrijving

:

d.m.v. PTO/pomp op de vrachtwagen, een elektro-hydraulisch aggregaat of een
hydraulisch aggregaat met externe verbrandingsmotor.

Filter
Persleiding
Retourleiding
Olie ISO VG 32

:
:
:
:

Biologische olie

:

Olietemperatuur

:

persfilter type: hoge druk 10 micron. (Artikelnummer 7372005.)
Ø 20 x 2 doorlaat 16 mm
Ø 25 x 2,5 doorlaat 21 mm
Shell Tellus T32 of BP HL2-32 of ESSO Univis 32 (of equivalent).
Biologische olie alleen i.o.m. Cargo Floor gebruiken
Voor het Cargo Floor systeem geldt dat een biologische olie van het type
synthetisch ester (HEES) standaard gebruikt kunnen worden. Het gebruik van
andere soorten biologische olie raden wij af.
max. 70 ° C

Vloer
Stalen vloerprofielen

:

Kwaliteit

:

Geleiding
Geleidingsoppervlak

:
:

www.cargofloor.com

- planklengte in overleg
- 3 mm C-profiel
- plankbreedte 160 mm
- bewegende vloerbreedte standaard 2.400 mm
S700 MC hoogwaardige staal-legering, lasbaar, zeer slijt- en trekvast
de aluminium vloerprofielen worden gedragen door slijtvaste kunststof geleiders.
het totale draagvlak van elke geleider is 87 cm2.
Totaal draagvlak van elk geleidingsblok van de kunststof kamgeleiding is 60 cm2
Totaal geleidingsoppervlak wordt bepaald door het totaal aantal geleidingen
welke naar wens te variëren is. Wij adviseren echter ca. 1.600 geleiders te
plaatsen om zodoende de vloerdelen volledig te ondersteunen.
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:

zowel staal als aluminium, t.b.v. kunststof geleiding te voorzien van vierkante
kokers 25x25x2 of direct montage van de kunststof kamgeleidingen op de
ondervloer.

OPTIES:
-

(i) module ter aansluiting op Blackbox
Aansluitmogelijkheden op een PLC
Magneetventielen 12 V of 220 V (24 V=standaard)
Stalen top platen (B=110 mm) op de C-profielen waarmee een extra slijtlaag op de vloerdelen
aangebracht wordt.
Top platen van Hardox (extra slijtvast)
Vloerbreedte en lengte in overleg, op elke gewenste breedte
Aluminium eindkappen t.b.v. vloerprofielen
Draadloze afstandbediening voorzien van aan-uit en/of laad-los functie (Artikelnummer 6104006)
Cargo Floor in combinatie met andere laad/los systemen
Stationaire toepassingen in alle varianten
Extra kunststof geleiders
Elektro hydraulische aggregaten
Diesel hydraulische aggregaten
Meerdere kopschotten i.v.m. deelladingen
Thermisch verzinkt subframe
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=2240 ±2=
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60

=2391=

85

237

Max. working pressure in pressure pipe
Max. working pressure in return pipe
Qmax.
Qmin.
V/Cyclus
Preservative
Mass
Thightening moment for all bolts M16 = 150 Nm.,
unless otherwise stated.

1,5 max.

)

4x

129

,2(
10

)

(8x
13

Cylinder no. 1
Cylinder no. 2
Cylinder no. 3
Control valve
Hydraulic diagram

A (2 : 5)

150

150
2340 ±2

1100

315

: 225 bar
: 10 bar
: 110 L/min.
: 15 L/min.
: 8,5 L
: Primer
: not measured
-Drw. 001-001-957
-Drw. 001-001-964
-Drw. 001-001-966
-Drw. D1750
-Drw. 90150

: VDW 100/45 x 200
: VDW 100/45 x 200
: VDW 100/45 x 200
: E-control
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Koker staal 40x25
Tube steel 40x25
Rohr Stahl 40x25

-

Cargo Twister Wide 40/25 (patented)
Art.nr. 4107031

Monteren van de slijtplaat
Popnagels in het midden van de
profielen monteren. Monteer de
popnagels als de planken zijn
teruggetrokken. (i.v.m. demontage
van de slijtplaat)
Mounting the wear plate
Mount rivets in the centre of the
profiles. Mount rivets while slats
are retracted. (because of
demounting the wear plate)
Montieren der Verschleissplatte
Nieten in der Mitte vom Profil
montieren. Montieren Sie die
Popnieten während der Bretter
zurück gezogen Sind. (wegen
Erneuerung der Verschleissplatte)
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TOLERANCES :
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- REMOVE SHARP EDGES -
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SURFACE ROUGHNESS
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0

DATE

BY

-

-

Cargo Snap-on Stopper
Art.nr. 4107024
1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8
Monteren van de slijtplaat
Popnagels in het midden van de
profielen monteren. Monteer de
popnagels als de planken zijn
teruggetrokken. (i.v.m. demontage
van de slijtplaat)
Mounting the wear plate
Mount rivets in the centre of the
profiles. Mount rivets while slats
are retracted. (because of
demounting the wear plate)
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min. 1950 / max. 2000
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TOLERANCES :
0,5 mm.
UNLESS OTHERWISE STATED
- REMOVE SHARP EDGES -
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GEOMETRICAL TOLERANCES
SURFACE ROUGHNESS

: NEN 2365
: NEN-ISO 1101
: NEN 3634
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