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      LEt Op
 LEVEnSdUUrLiMiEt Van dE MaCHin

dH lHHHHsduuHlHmHHt HHH dH mHchHHH bHdHHHHt 5 JaarH

WHHHHHH 5 Jaar HHjH HHHstHHkHH sHHds dH op hHt 
typHplHHtjH HHHmHldH bouwdHtum, moHt dH mHchHHH 
HHHHHHsHHHd woHdHH bHj HHH dooH CanGinibEnnE 
SHrHLH HHkHHdH wHHkplHHts

nHHm hHHHHooH coHtHct op mHt dH kLantEnSErViCE:

tHlH    HH39 - H5H7 -   698HHH

fHxH    HH39 - H5H7 -   698HHH

E-mail: service@canginibenne.com

CanGinibEnnE SHrHLH HooHHHHt HHH 
LEVEnSdUUr HHH dH uHtHustHHH HHH HH Jaar, 
tHHHHj dHHH HooH HHH HlHHmHHH HHHHsHH HHHH dH fHbHHkHHt 
woHdt HHstuuHdH
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CANGINIBENNE srl

Via Savio, 29/31 - 47027 Sarsina FC - Italy 
tel. 0039 0547 698020 - fax 0039 0547 698021

commerciale@canginibenne.com 
www.canginibenne.com

ADESIVO PRESTAMPATO

De fabrikant verklaart dat het ontwerp van het aanbouwdeel gebaseerd is op de 
relevante aanwijzingen van 

- EN 474-1:2006+A1:2009, met name het punt 5.12.1

- EN 474-4:2006+A1:2009, met name het punt 5.5.3.2

- EN 474-5:2006+A3:2013, met name de punten 5.6.2 en 5.8.4.2
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1 VOORWOORD

In deze handleiding is alle nodige 
informatie vermeld voor een veilig 
gebruik van het CANGINIBENNE 
aanbouwdeel en voor het uitvoeren van 
de onderhoudswerkzaamheden.

GEVaar
dH oHHHHHHstHmmHHH, mHt HHbHHHHp 
HHH dH HHHlHHhHHdsHspHctHH, tussHH 
HHHbouwdHHl HH mHchHHH moHt 
woHdHH bHooHdHHld HHH dH hHHd HHH 
HHfoHmHtHH HH dH hHHdlHHdHHHHH HHH 
dH HHoHdHHHHHtmHchHHH HH dH HH dHt 
documHHt HHHstHHktH HHfoHmHtHHH 

1.1 VERKLARING VAN 
GEBRUIKTE TERMEN

De in deze handleiding beschreven 
werktuig, “Graafbak - Riptand”, 
wordt hieronder aangeduid als 
“AANBOUWDEEL”, terwijl het werktuig 
waarop de uitrusting gemonteerd wordt, 
wordt aangeduid als “MACHINE”.



aLGEMEnE WaarSCHUWinGEn
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2 ALGEMENE 
WAARSCHUWINGEN

2.1 FABRIKANT

CANGINIBENNE s.r.l.

Via Savio, 29-31 - 47027 Sarsina (FC) - Italy 
Tel. 0547-698020 - Fax 0547-698021

2.2 RESERVEONDERDELEN

Om een perfecte werking van het 
aanbouwdeel te garanderen, mogen 
eventuele reparaties of vervangingen 
uitsluitend met originele onderdelen 
worden uitgevoerd.

Voor de bestelling van 
reserveonderdelen de volgende 
gegevens vermelden:

 - het serienummer van het 
aanbouwdeel;

 - de code en het aantal van het 
gewenste onderdeel.

2.3 ASSISTENTIE

Indien u nog twijfels hebt over 
het gebruik of onderhoud van het 
aanbouwdeel, neem dan contact op 
met de fabrikant.

LEt Op
dH fHbHHkHHt HHHHHHHdt HHHH HHkHlH 
HHHspHHkHlHjkhHHd HooH oHHHlukkHH 
mHbHtH pHHsoHHH of HooHwHHpHH dHH 
HooHtkomHH uHt hHt HHHt HHlHHHH HHH 
dH HooHschHHftHH HH HHstHuctHHs HH dHHH 
hHHdlHHdHHH HH uHt hHt HHHoHHchtHHmHH 
HHH dH HH dH dHHHHsH lHHdHH 
HHldHHdH HoHmHH mHbHtH HHHlHHhHHd HH 
oHHHHHllHHpHHHHHtHHH
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3 VEILIGHEID

GEVaar
dH HHHlHHhHHd HH dH coHHHctH wHHkHHH 
HHH hHt HHHbouwdHHl HHjH HH stHHkH mHtH 
HfhHHkHlHjk HHH dH juHstH HH fuHctHoHHlH 
koppHlHHH HHH dH mHchHHH, dHH dooH 
HHH HHkHHdH wHHkplHHts moHt woHdHH 
uHtHHHoHHdH

De plaatjes en stickers die het gebruik 
van het aanbouwdeel en mogelijke 
gevaren aangeven, mogen niet worden 
verwijderd, afgedekt of onleesbaar 
gemaakt.

Tijdens het onderhoud of de 
afstelling van enkele onderdelen van 
het aanbouwdeel is het verboden 
bepaalde werkzaamheden met de 
hand uit te voeren, waarvoor  specifiek 
gereedschap is vereist.
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VEiLiGHEid

3.1 VEILIGHEIDSPLAATJES

3.1.1 Veiligheidspictogrammen

In onderstaande tabel wordt 
een verklaring gegeven van de 
veiligheidssymbolen.

SYMBOOL CODE BETEKENIS

20600051

Lees de handleiding voor gebruik en 
onderhoud: het is verplicht om de bijgeleverde  
handleiding voor gebruik  en  onderhoud te lezen 
en te begrijpen alvorens het aanbouwdeel te 
gebruiken of er onderhoud op uit te voeren.
Verwijder de contactsleutel: alvorens 
onderhoud op het aanbouwdeel uit te voeren is 
het verplicht  de  machine stop te zetten en de 
sleutel uit het contactslot te halen.

8 m
20600065
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VEiLiGHEid

SYMBOOL CODE BETEKENIS

20600166

Doorgang en oponthoud binnen de werkradius 
verboden: tijdens het gebruik van het aanbouwdeel 
is het verboden zich binnen de werkradius 
(een afstand van ten minste 8 meter vanaf het 
aanbouwdeel) te begeven of op te houden.

20600059
Gevaar van beknelling van bovenste 
ledematen: blijf op veiligheidsafstand  vanaf het 
aanbouwdeel tijdens het gebruik.

20600066
Hijspunten: om het aanbouwdeel veilig te 
verplaatsen, dit aan de voorziene punten bevestigen, 
aangegeven met de speciale sticker. Gebruik 
geschikte hefmiddelen en goedgekeurde accessoires.

20600065
Draag werkhandschoenen: tijdens het gebruik 
en onderhoud van het aanbouwdeel is het verplicht 
om gehomologeerde handschoenen te dragen die in 
goede staat verkeren.

20600065
Draag een helm: tijdens het gebruik en onderhoud 
van het aanbouwdeel is het verplicht om een 
gehomologeerde helm te dragen die in goede staat 
verkeert.

20600065
Draag veiligheidsschoenen: tijdens het gebruik en 
onderhoud van het aanbouwdeel is het verplicht om 
gehomologeerde veiligheidsschoenen te dragen die in 
goede staat verkeren.

20600065
Gehoorbeschermers: tijdens het gebruik 
van het aanbouwdeel kan het gebruik van 
gehoorbeschermers noodzakelijk zijn.

8 m
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VEiLiGHEid

LEt Op
HHt HHbHuHk HHH HHH uHtHustHHH wHHHop 
ééH of mHHH plHHtjHs oHtbHHkHH dHHHt tH 
woHdHH HHHmHdHH omdHt dH bHdHHHHH 
HHH oHHHHHHHHdbHHH HHstHHsHco’s Hou 
woHdHH blootHHstHldH

LEt Op
HHt HHbHuHk HHH HHH uHtHustHHH wHHHop 
ééH of mHHH plHHtjHs oHtbHHkHH dHHHt tH 
woHdHH HHHmHdHH omdHt dH bHdHHHHH 
HHH oHHHHHHHHdbHHH HHstHHsHco’s Hou 
woHdHH blootHHstHldH

WaarSCHUWinG
CoHtHolHHH dHHHlHjks HH HooH HlkH 
wHHkshHft, of dH plHHtjHs HH HoHdH stHHt 
HHHkHHHH HH lHHsbHHH HHjHH iH HHHHl 
HHH bHschHdHHHHHHH wHHHdooH HH huH 
fuHctHH HHHt mHHH HHHHullHH, oHmHddHllHjk 
duplHcHtHH HHHHHHHHH bHj dH fHbHHkHHt HH 
HooH HHHHHHHHHH HoHHHHH

3.1.2 Markeringen

In onderstaande tabel zijn de vaste 
veiligheidsmarkeringen vermeld die op 
de uitrusting zijn aangebracht.

SYMBOOL BETEKENIS

Aanduiding van het hefvermogen: deze markering vermeldt de 
waarde van het maximale hefvermogen met gecertificeerde gelaste 
haak. Houd altijd rekening met deze waarde bij het gebruik van de 
uitrusting. 

WaarSCHUWinG
CoHtHolHHH dHHHlHjks HH HooH HlkH 
wHHkshHft, of dH mHHkHHHHHHH HH HoHdH 
stHHt HHHkHHHH HH lHHsbHHH HHjHH nHHm 
coHtHct op mHt CanGinibEnnE HooH 
hHHstHl, HH HHHHl HHH bHschHdHHHHH 
wHHHdooH HH oHlHHsbHHH HHjH HHwoHdHHH

3.2 GEBRUIKSBESTEMMING

Alle geldende wetsvoorschriften met 
betrekking tot veiligheid op de werkplek 
dienen te worden opgevolgd.
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4 ALGEMENE INFORMATIE

WaarSCHUWinG
CoHtHolHHH of dH hHHdlHHdHHH 
oHHHHHHstHmt mHt hHt bHtHHffHHdH 
HHHbouwdHHlH VHHmHld bHj hHt HHHHHHHHH 
HHH HHfoHmHtHH of tHchHHschH sHHHHcH 
HltHjd hHt modHl HH sHHHHHummHH dHt u 
op hHt typHplHHtjH HHHdtH

4.1 TYPEPLAATJE

Het typeplaatje van de fabrikant met de 
technische gegevens van het product 
bevindt zich gewoonlijk op de plaats 
die in onderstaande afbeelding met 
de pijl is aangegeven. Deze plaats kan 
echter variëren, naargelang het type 
machinekoppeling en de configuratie 
van het aanbouwdeel.

WaarSCHUWinG
iH HHHHl HHH HHHlHHs of bHschHdHHHHH HHH 
hHt typHplHHtjH dHHHt oHmHddHllHjk HHH 
HHHuw HxHmplHHH tH woHdHH HHHHHHHHHHdH

4.2 MODEL EN TYPE

   Graafbak, standaard - SC
   Graafbak, rots - SCR
   Graafbak, stenen - B
   Slotenbak - SP
   Slotenbak, verstevigd - SPR
   Puinbak - VE
   Trapeziumbak - T
   Graafbak, Holland - SCN

 - Graafbak, Holland - SCN (GD)
   Graafbak - SCS General Duty (GD)
   Graafbak - SCS Heavy Duty (HD)
   Banaanbak Holland - BN

 - Banaanbak Holland - BN (GD)
   Banaanbak - BS General Duty (GD)
   Banaanbak - BS Heavy Duty (HD)
   Puinbak Holland - VN

 - Puinbak Holland - VN (GD)
   Puinbak - VS General Duty (GD)
   Slotenbak Holland - SPN

 - Slotenbak Holland - SPN (GD)
   Slotenbak - SPS

 - General Duty 8° / 25° (GD)
 - Heavy Duty 8° / 25° (HD)

   Riptand
   Multiripper

Serienummer .....................................

WaarSCHUWinG
MHHkHHH hHt bHtHHffHHdH HHkjH mHt HHH X 
(    ) HolHHHs hHt typH op hHt typHplHHtjHH

WaarSCHUWinG
SchHHjf hHt sHHHHHummHH HHH hHt 
typHplHHtjH oHHH HodHt u hHt bHj dH 
hHHd hHbt op hHt momHHt dHt u coHtHct 
opHHHmt mHt dH dHHlHH of dH fHbHHkHHt, 
ook HH HHHHl HHH HHHHHtHH-HHHHHHHHH

TYPE

CODE 

SERIAL N°

YEAR WEIGHT (kg)

CAP (lt) PRES (bar)

MAC

Via Savio, 29/31 - I-47027 Sarsina (FC)
Tel. 0039 - (0) 547-69 80 20

TYPE

CODE 

SERIAL N°

YEAR WEIGHT (kg)

CAP (lt) PRES (bar)

MAC

Via Savio, 29/31 - I-47027 Sarsina (FC)
Tel. 0039 - (0) 547-69 80 20
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5.1 TOEPASSINGSLIMIETEN

Onderstaande tabel geeft de 
toepasbaarheid van het aanbouwdeel 
aan, op basis van het gewicht van de 
machine waarop deze moet worden 
geïnstalleerd.

WaarSCHUWinG
CombHHHtHHs dHH HHHt HH dHHH tHbHl HHjH 
HHHmHld, moHtHH bHj dH fHbHHkHHt woHdHH 
HHHHHHHHHHdH

GEVaar
dH combHHHtHH HHH dH uHtHustHHH mHt dH 
wHHktuHHHH Hs HHH HHoot bHlHHH omdHt, 
HHdHHH dH toHpHssHHHslHmHHtHH woHdHH 
oHHHschHHdHH, dH uHtHustHHH dH mHchHHH 
kHH doHH kHHtHlHH of dH uHtHustHHH dHfHct 
kHH HHkHHH

5 TECHNISCHE GEGEVENS

De technische kenmerken zijn vermeld 
in de verklaring op Pag. 3 van deze 
handleiding en op het typeplaatje 
van de fabrikant dat op het product is 
aangebracht.

WaarSCHUWinG
nHHm HooH HHdHHH HHfoHmHtHH coHtHct op 
mHt CanGinibEnnEH
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GRAAFBAK MODEL “EUROPA”

SC SCR SB SP SPR T VE

0,6 t. ÷ 1,2 t. 27 - - 30 -

38 381,2 t. ÷ 1,8 t. 36 36 -
35 35

1,2 t. ÷ 1,8 t. 38 38 38

1,8 t. ÷ 2,5 t. 45 45 45
40 40

45 45

2,5 t. ÷ 4,0 t. 53 53 53 53 53

4,0 t. ÷ 5,0 t. 62 62 62 45 45 62 62

5,0 t. ÷ 7,5 t. 67 67 67 50 50 67 67

7,5 t. ÷ 10,0 t. 73 73 73 55 55 73 73

10,0 t. ÷ 12,0 t. 80 80 80
60 60

80 80

12,0 t. ÷ 14,0 t. 85 85 85 - 85
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GRAAFBAK MODEL “OLANDA”

SCN BN VN SPN

0,6 t. ÷ 1,2 t. 35 35 35 28

1,2 t. ÷ 1,8 t. 41 41 41 35

1,8 t. ÷ 2,5 t. 52 52 52 41

2,5 t. ÷ 4,0 t. 60 60 60 44

4,0 t. ÷ 6,0 t. 66 66 66 50

6,0 t. ÷ 7,5 t. 75 75 75 55

7,5 t. ÷ 12,0 t. 85 90 85 66
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(*) MIDI

(**) EXCAVATOR

GRAAFBAK MODEL “OLANDA - GD”

SPN GD SCN GD BN GD VN GD

0,6 t. ÷ 1,2 t. 27GD 32GD 32GD 32GD

1,2 t. ÷ 1,8 t. 30GD 35GD 35GD 35GD

1,8 t. ÷ 2,5 t. 35GD 44GD 44GD 44GD

2,5 t. ÷ 4,0 t. 40GD 53GD 53GD 53GD

4,0 t. ÷ 6,0 t. 45GD 60GD 60GD 60GD

6,0 t. ÷ 7,5 t. 50GD 67GD 67GD 67GD

7,5 t. ÷ 9,0 t. - 71GD 71GD 71GD

7,5 t. ÷ 10,0 t. 55GD - - -

9,0 t. ÷ 12,0 t. - 75GD 75GD 75GD

10,0 t. ÷ 14,0 t. 60GD - - -

12,0 t. ÷ 14,0 t. - 85GD (*) 85GD (*) 85GD (*)

12,0 t. ÷ 14,0 t. - 92GD (**) 92GD (**) 92GD (**)

14,0 t. ÷ 16,0 t. 65GD 100GD 100GD 100GD

16,0 t. ÷ 18,0 t. 70GD 110GD 110GD 110GD
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GRAAFBAK MODEL “SCANDINAVIA”

SCS BS VS

GD HD GD HD GD

0,8 t. ÷ 1,5 t. 35 35 35

1,5 t. ÷ 2,0 t. 40 40 40

2,0 t. ÷ 3,0 t. 48 48 48

3,0 t. ÷ 4,0 t. 60 60 60

4,0 t. ÷ 6,0 t. 67 67 67

6,0 t. ÷ 7,5 t. 71 71 71

7,5 t. ÷ 9,0 t. 75 75 75

9,0 t. ÷ 12,0 t. 80 80 80

12,0 t. ÷ 14,0 t.
85 85 85

92 92 92

14,0 t. ÷ 16,0 t. 100 100 100

16,0 t. ÷ 18,0 t. 110 110 110
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GRAAFBAK MODEL “SCANDINAVIA”

SPS - 8° SPS - 25°

GD HD GD HD

0,8 t. ÷ 1,5 t. 30 30

1,5 t. ÷ 2,0 t. 35 35

2,0 t. ÷ 3,0 t. 40 40

3,0 t. ÷ 4,0 t. 45 45

4,0 t. ÷ 6,0 t. 50 50

6,0 t. ÷ 7,5 t. 55 55

7,5 t. ÷ 10,0 t. 60 60

10,0 t. ÷ 14,0 t. 65 65

14,0 t. ÷ 18,0 t. 70 70
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6 VERPLAATSING

De verplaatsingswerkzaamheden 
mogen uitsluitend door bedieners 
worden verricht die gekwalificeerd 
zijn voor het werken met de nodige 
middelen.

Tijdens de verplaatsing dient de 
bediener ervoor te zorgen dat alle 
vereisten aanwezig zijn om zijn eigen 
veiligheid en die van de andere 
betrokken bedieners te garanderen.

6.1 OPHIJSEN
Voor het ophijsen van het aanbouwdeel:

 - gebruik uitsluitend hefmiddelen met 
CE-markering (2006/42/CE);

 - gebruik de aangegeven punten als 
enige hijspunten.

GEVaar
VHHHHwHs u HHHHH dHt dH hHjskHHHH, 
kHbHls of hHftHuck HHH hHfHHHmoHHH 
hHbbHH dHt HHotHH Hs dHH hHt HHwHcht HHH 
dH mHchHHH dHH moHt woHdHH opHHtHld 
(HHHmHld op pHHH3)H

GEVaar
tHjdHHs dH hHfwHHkHHHmhHdHH dHHHt 
mHH HHch HHHt oHdHH hHt HHHbouwdHHl tH 
bHHHHHH of op tH houdHHH

GEVaar
dH HHHplHHtsHHH HHH hHt HHHbouwdHHl 
moHt plHHtsHHHdHH mHt bHhulp HHH dH 
hHjspuHtHH dHH HH dH HfbHHldHHH HHjH 
HHHHHHHHHHH
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7 INSTALLATIE

Het koppelsysteem tussen machine 
en uitrusting kan variëren afhankelijk 
van het machinemodel. Voor andere 
koppelingen dan de hier afgebeelde 
dienen de instructies in de handleiding 
voor gebruik en onderhoud van de 
machine te worden opgevolgd.

7.1 MONTAGE-INSTRUCTIES 
UITRUSTING

7.1.1 Montage graafbak

GEVaar
dH wHHkHHHmhHdHH HooH moHtHHH HH 
dHmoHtHHH HHH dH bHk moHtHH dooH 
twHH bHHoHHdH pHHsoHHH woHdHH 
uHtHHHoHHd, ééH om dH mHchHHH tH 
bHdHHHHH HH HHH twHHdH om dH uHtlHjHHHH 
HHH dH HHtHH tH coHtHolHHHH HH dH 
pHHHHH HHH tH bHHHHHHH dH twHHdH 
bHdHHHHH dHHHt tHjdHHs dH moHtHHH- HH 
dHmoHtHHHwHHkHHHmhHdHH HltHjd HH HHH 
HHjdHlHHHsH posHtHH tHH opHHchtH HHH dH 
bHk tH blHjHHHH

Hieronder wordt de procedure 
beschreven voor het verbinden van de 
uitrusting met de machine.

 - De arm van de machine naar de bak 
toe brengen tot de gaten samenvallen.
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 - De bijbehorende pen 1 geheel 
aanbrengen.

 - Ook het tweede gat in lijn brengen en 
de pen 2 volledig aanbrengen.

1

2

 - De bevestigingspennen met de 
speciale penvergrendelingen 3 
vastzetten.

GEVaar
nHdHt dH uHtHustHHH Hs HHHHHkoppHld, 
dH HHHbHHdHHH HHsuHHl coHtHolHHHH 
HlHoHHHs mHt hHt wHHk tH bHHHHHHHH EHH 
HHHt coHHHct HHmoHtHHHd HHHbouwdHHl 
Hs HHH HHHHHH HooH dH bHdHHHHH HH 
HooH pHHsoHHH of HooHwHHpHH op dH 
wHHkplHkH

3
3
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7.1.2 Montage riptand

Hieronder wordt de procedure 
beschreven voor het verbinden van de 
uitrusting met de machine.

 - De arm van de machine naar de 
riptand toe brengen tot de gaten 
samenvallen.

 - De pennen 1 - 2 volledig aanbrengen.

1

2

 - De bevestigingspennen met de 
speciale penvergrendelingen 3 
vastzetten.

GEVaar
nHdHt dH uHtHustHHH Hs HHHHHkoppHld, 
dH HHHbHHdHHH HHsuHHl coHtHolHHHH 
HlHoHHHs mHt hHt wHHk tH bHHHHHHHH EHH 
HHHt coHHHct HHmoHtHHHd HHHbouwdHHl 
Hs HHH HHHHHH HooH dH bHdHHHHH HH 
HooH pHHsoHHH of HooHwHHpHH op dH 
wHHkplHkH

3
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7.2.1 Demontage graafbak

Ga als volgt te werk om het aanbouwdeel 
los te koppelen.

 - De speciale penvergrendelingen 3 
uitnemen.

 - De pennen 2 - 1 verwijderen.

3
3

2

1

7.2 DEMONTAGE-INSTRUCTIES 
UITRUSTING

GEVaar
ZHt dH bHk HH HHH stHbHHlH HH HHHlHHH 
posHtHH HHH dH HHoHd HlHoHHHs tot 
dHmoHtHHH oHHH tH HHHHH iHdHHH hHt 
HHHbouwdHHl HHHt stHbHHl HHplHHtst 
woHdt, kHH hHt, dooH dH HoHm dHH hHt 
hHHft, HH loskoppHlHHH HHHHHHlHjkH 
schommHlbHwHHHHHHH mHkHHH HHt Hs 
dus HHHk HltHjd HHHst hHt HHHbouwdHHl 
tH blHjHHHH
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7.2.2 Demontage riptand

Ga als volgt te werk om het aanbouwdeel 
los te koppelen.

 - De speciale penvergrendelingen 
uitnemen en vervolgens de pennen 
1 - 2 verwijderen.

 - De machine-arm van de 
riptandkoppeling vrijmaken.

1

2

 - De machine-arm van de bakkoppeling 
vrijmaken.
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 - Steek de overige tanden van de 
bak 4 in de steunen 5 en schuif de 
“capsules” 6 over de tandhouders 
7 op de bak. Breng de stiften 8 aan 
in de tanden waar ze ontbreken en 
hervat het werk.

6

8

4

5 7

7.3 MONTAGE-INSTRUCTIES 
EXTRA MES

Het extra mes dient voor vlak graven 
met een bak die gelaste of geboute 
tanden aan het mes heeft.

7.3.1 Mes met gelaste tanden

 - Verwijder de “tandcapsules” 1 ter 
hoogte van de reeds op het extra 
blad aanwezige capsules 2 door de 
borgstiften 3 uit te nemen.

3

1

2
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 - Steek de overige tanden van de bak 4 
in de speciale steunen van het extra 
mes 5. Zet de moeren en bouten 6 
van de tanden waar ze ontbreken 
vast en hervat het werk.

6

4

5

7.3.2 Mes met geboute tanden

Het extra mes dient om het snijvlak van 
het bakmes niet te laten slijten, zodat 
er geen problemen ontstaan met de 
aansluiting tussen tanden en mes die 
op den duur tot breuk van de tand of 
van het bakmes kunnen leiden .

 - Verwijder de tanden 1 ter hoogte van 
de reeds op het extra mes aanwezige 
tanden 2 door de bouten 3 los te 
schroeven waarmee ze op het mes 
van de bak zijn gemonteerd.

3

1

2
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WaarSCHUWinG
CanGinibEnnE HHHHHHHdt HHHH HHkHlH 
HHHspHHkHlHjkhHHd HooH schHdH HHH 
pHHsoHHH of HooHwHHpHH Hls HHHolH HHH 
oHHHHHHlHjk HHbHuHk HHH dH uHtHustHHHH 

8 BEDIENING

GEVaar
HHt kHH HHjH dHt dH HHHHfmHchHHH dooH 
moHtHHH HHH hHt HHHbouwdHHl HHH 
HHotHHH HHHkwHjdtH kHHjHt mHt hHt HHsHco 
HHH HHHHHHlHjkH botsHHHHH HH sommHHH 
wHHkcombHHHtHHs (bHjHooHbHHld tHjdHHs 
hHt sluHtHH HHH dH HHm)H
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Het is verboden hefwerkzaamheden 
uit te voeren in omstandigheden die in 
onderstaande details zijn aangeduid:

WaarSCHUWinG
GHbHuHk HltHjd hHfmHddHlHH dHH hHt juHstH 
HHHmoHHH HooH hHt tH hHffHH HHwHcht 
hHbbHH, HHH dH HoHmHH HoldoHH HH HH 
HoHdH stHHt HHHkHHHHH

8.1 HEFFEN VAN LASTEN

De uitrusting kan, op aanvraag, met 
hijshaak worden geleverd.

GEVaar
Om dH uHtHustHHH HooH 
hHfwHHkHHHmhHdHH tH HHbHuHkHH Hs hHt 
HolHHHdH HHHHHst:
 - dH mHchHHH moHt coHfoHm HHjH HHH 

dH HoHmHH HooH hHfmHddHlHH HH 
HoldoHHdH  HHHmoHHH hHbbHH HooH 
hHt tH hHffHH HHwHcht;

 - hHt ophHjsHH HHH pHHsoHHH HHHof dHHHHH 
Hs oHdHH HHHH HHkHlH omstHHdHHhHHd 
toHHHstHHHH

8.1.1 Voorzorgsmaatregelen voor het 
heffen van lasten

 - Zorg ervoor dat het maximale 
hefvermogen van de machine niet 
wordt overschreden.

 - Plaats de machine en de uitrusting 
zoals in onderstaande afbeeldingen:
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9 OPTIONELE KITS

Het aanbouwdeel kan met de volgende 
optionele accessoires worden uitgerust:

 - haken voor het transporteren van bakken;

 - hijshaak.

9.1 HAKEN VOOR TRANSPORT 
VAN BAKKEN

Om de haken te gebruiken, te werk 
gaan zoals hieronder beschreven.

GEVaar
LHHHHHHm bHwHHHH, HH dH HHHmHH HHHH 
HoHd HHstHHttHHH

 - De arm van de machine met 
het gemonteerde aanbouwdeel 
langzaam naar de vast te haken 
bakken toebrengen.

 - De op de grond geplaatste bakken 
voorzichtig aanhaken.
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9.2 HIJSHAAK

GEVaar
Om dH uHtHustHHH HooH 
hHfwHHkHHHmhHdHH tH HHbHuHkHH Hs hHt 
HolHHHdH HHHHHst:
 - dH mHchHHH moHt coHfoHm HHjH HHH 

dH HoHmHH HooH hHfmHddHlHH HH 
HoldoHHdH  HHHmoHHH hHbbHH HooH 
hHt tH hHffHH HHwHcht;

 - hHt ophHjsHH HHH pHHsoHHH HHHof dHHHHH 
Hs oHdHH HHHH HHkHlH omstHHdHHhHHd 
toHHHstHHHH

9.2.1 Beschrijving

De fabrikant kan, op aanvraag, een 
direct op de uitrusting gelaste haak A 
leveren.

Voor een correcte installatie van de 
(niet door de fabrikant geleverde) 
hefmiddelen op de uitrusting, gaat men 
als volgt te werk:

A

 - De aangehaakte bakken bevestigen 
met behulp van speciale riemen met 
de juiste afmetingen voor het gewicht 
dat ze moeten dragen.
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 - de lip B van de op de uitrusting 
gelaste haak openen en de hijsring C 
aanbrengen.

WaarSCHUWinG
CoHtHolHHH HooH Hlk HHbHuHk HltHjd of dH 
lHp HHH dH op dH uHtHustHHH HHlHstH hHHk 
HHHt bHschHdHHd HH HoHd HHslotHH HsH

B

C

 - het aanbouwdeel aan de grond 
zetten;

LEt Op
HHt HHHkoppHlHH HHH dH hHfmHddHlHH 
moHt woHdHH uHtHHHoHHd mHt hHt 
HHHbouwdHHl HHplHHtst HoHls HH dH 
HfbHHldHHH HHtooHd HH bHj uHtHHschHkHldH 
mHchHHHH ZoHH HHHooH dHt HH HHHH HHkHlH 
oHHooHHHHHH bHwHHHHH HHH dH mHchHHH 
moHHlHjk HsH
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LEt Op
plHHts dH mHchHHH HH dH uHtHustHHH HoHls 
HH oHdHHstHHHdH HfbHHldHHHHH:

< 30°
90°

 - de te heffen last langzaam naderen;

LEt Op
HHt HHHkoppHlHH HHH dH tH hHffHH 
last aan de hefinrichting moet altijd 
bHj uHtHHschHkHldH mHchHHH woHdHH 
uHtHHHoHHd, HH mHH dHHHt HHHooH tH 
HoHHHH dHt HHHH HHkHl oHdHHdHHl HHH dH 
mHchHHH oHHooHHHHHH bHwHHHHHHH kHH 
mHkHHH
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GEVaar
bHHHH HHHt mHHH dHH ééH hHjsbHHd HH 
dH hHHk HHH HH HHbHuHk HHH hoHk HHH 
mHxHmHHl 3H° tHH opHHchtH HHH hHt 
lHsHlHk HHH dH hHHkH

Zorg ervoor dat het maximaal 
hefgewicht van de uitrusting niet wordt 
overschreden, volgens de gegevens in 
onderstaande tabel.

Tabel max. hefgewicht met hijshaak

GEVaar
iH oHdHHstHHHdH omstHHdHHhHdHH Hs 
hHt uHtHoHHHH HHH hHfwHHkHHHmhHdHH 
HHHbodHH:

90°

90°

GEWICHT
(KG)

0,6 t. ÷ 1,8 t. 450

1,8 t. ÷ 2,5 t. 600

2,5 t. ÷ 4,0 t. 750

4,0 t. ÷ 7,5 t. 1400

7,5 t. ÷ 18,0 t. 2200
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GEVaar
HHt mHxHmHHl hHfHHwHcht dHt HH dH tHbHl 
HH mHt HHH mHHkHHHHH of plHHtjH op dH 
uHtHustHHH Hs HHHHHHHHHH (HHH HfbHHldHHH), 
mHH HHHt woHdt oHHHschHHdHHH
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10 ONDERHOUD

Alleen door een regelmatig onderhoud 
volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant blijft een betrouwbare en 
veilige uitrusting gegarandeerd.

 - Controleer of alle onderdelen in 
goede staat verkeren, of er geen 
olielekken zijn en of de beveiligingen 
geplaatst en werkzaam zijn.

 - Voer dagelijks na het werk een 
volledige reiniging uit.

WaarSCHUWinG
iHdHHH dH oHdHHhoudsHooHschHHftHH 
HH dHHH hHHdlHHdHHH HHHt woHdHH 
opHHHolHd komt dH HHHHHtHH HHH hHt 
CanGinibEnnE pHoduct HutomHtHsch 
tH HHHHHllHHH

GEVaar
bHj HlkH coHtHolH- HHHof 
oHdHHhoudswHHkHHHmhHHd HHH hHt 
HHHbouwdHHl moHt dH mHchHHH 
uHtHHschHkHld HH HH stHbHHlH HH HHHlHHH 
posHtHH HHplHHtst HHjHH

WaarSCHUWinG
allH op hHt HHHbouwdHHl uHtHHHoHHdH 
wHHkHHHmhHdHH HooH bHjHoHdHH 
oHdHHhoud moHtHH woHdHH 
HHHmHld HH dH spHcHHlH tHbHl 
HH bHjlHHH bHj dHHH hHHdlHHdHHHH 
StHl dHHH hHHdlHHdHHH HltHjd tHH 
beschikking aan de gekwalificeerde 
moHtHuH HHH CanGinibEnnE, HodHt hHj 
HHHHtuHHl uHtHHHoHHdH wHHkHHHmhHdHH 
kHH HotHHHHH

10.1 GEPROGRAMMEERD 
ONDERHOUD

Bij gebrekkig of verkeerd onderhoud kan 
het aanbouwdeel een gevaar worden voor 
de bediener of omstanders; zorg ervoor 
dat de onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd volgens de instructies 
van de fabrikant.

WaarSCHUWinG
ZoHH HHHooH dHt HHHHtuHHl HHHHHtHoffHH 
dHfHctHH woHdHH HHHholpHH HlHoHHHs 
hHt HHHbouwdHHl tH HHbHuHkHHH

LEt Op
dH HH dHHH hHHdlHHdHHH HHHHHHH 
tHjdsHHtHHHHllHH HooH hHt oHdHHhoud HHjH 
slHchts tHH HHdHcHtHH HH HHjH HHbHsHHHd 
op HoHmHlH HHbHuHksomstHHdHHhHdHH, 
dHHH kuHHHH dus wHjHHHHHHHH 
oHdHHHHHH HfhHHkHlHjk HHH dH 
toHpHssHHH, dH omHHHHHHscoHdHtHHs HH 
sHHHoHHsHHHloHdHHH

bHHHHH dH HHHstH 5H wHHkuHHHH

 - Controleer of alle 
bevestigingselementen van de bak 
vastgezet en intact zijn.

 - Controleer visueel of de structuur 
van de bak en de bewegende delen 
ervan onbeschadigd zijn.
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5) zet de tand aan de bak vast d.m.v. de 
speciale bevestigingselementen;

6) controleer na enkele werkuren of de 
tand goed aan de bak is vastgezet.

ElkH HHH wHHkuHHHH

 - Visueel controleren of de lassen in 
goede staat verkeren. Controleren 
op barsten, vervormingen, slijtage, 
breuken of oxidatie. Neem in geval 
van twijfel over de toestand van de 
las contact op met CANGINIBENNE.

10.1.1 Controle slijtage adapter (indien 
aanwezig)

ElkH H5H uuH of 3 mHHHdHH dH slHjtHHH 
HHH dH HdHptHH coHtHolHHHHH 

LEt Op
VooH aanbOUWdELEn dHH HHbHuHk 
mHkHH HHH HHH HdHptHH HooH 
sHHlkoppHlHHH, woHdt HHHwHHHH HHHH dH 
hHHdlHHdHHH HHH dH sHHlkoppHlHHHH

ElkH HH wHHkuHHH of dHHHlHjksH

 - De veiligheidsplaatjes op 
verslechtering controleren.

 - Indien gemonteerd, de toestand van de 
haak, de borg en de kettingen of kabels 
van de hefuitrusting controleren.

ElkH 5H wHHkuHHHH

 - Controleer of alle 
bevestigingselementen van de bak 
vastgezet en intact zijn.

 - Controleer visueel of de structuur 
van de bak en de bewegende delen 
ervan onbeschadigd zijn.

 - Controleer regelmatig de slijtage 
van de tanden en zorg wanneer 
nodig voor vervanging volgens 
onderstaande procedure:

1) zet de bak horizontaal en plaats 
steunblokken zodat hij stevig op 50 
cm vanaf de grond staat;

2) zet de bouten, stiften of andere 
bevestigingsmiddelen van de tand 
aan de bak los en/of verwijder ze;

3) neem het demonteerbare deel van 
de versleten tand uit zijn behuizing;

4) plaats een nieuw vervangstuk in de 
betreffende zitting;
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11 GARANTIEVOORWAARDEN

De geldigheid van de garantie op 
materiaal- en fabricagefouten, voor 
een periode van 12 (twaalf) maanden 
vanaf de datum van aflevering, is aan 
de volgende voorwaarden onderhevig:

1) Het enige geldige garantiedocument 
is deze verklaring die bij de 
goederen wordt geleverd. Deze 
verklaring dient daarom door de 
klant te worden bewaard en indien 
nodig te worden overgelegd.

2) Het op de goederen aangetroffen 
defect dient aan CANGINIBENNE 
S.r.l. te worden gemeld en, waar 
nodig, gedocumenteerd via een 
schriftelijk technisch rapport en/of 
fotografisch materiaal. Het defecte 
product wordt teruggestuurd aan 
CANGINIBENNE S.r.l. die het zal 
onderzoeken en, op basis van de 
vaststelling, binnen de tijd die voor 
de ingreep nodig is zal zorgen voor 
reparatie of eventuele vervanging, 
zonder dat het materiaal of de 
arbeidstijd in rekening wordt 
gebracht.
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11.1 GARANTIE-UITSLUITING

1) Het transport blijft ten laste van de 
klant die dit zelf kan organiseren 
of direct aan CANGINIBENNE 
S.r.l. toevertrouwen, die de kosten 
ervoor in rekening zal brengen.

2) In geen geval kan CANGINIBENNE 
S.r.l. (of de erkende dealer) 
aansprakelijk worden gehouden 
voor kosten door bedrijfsstilstand, 
verlies van gebruik van de uitrusting 
of andere indirecte of bijzondere 
incidentele schade.

3) De garantie dekt geen schade als 
gevolg van een onjuist gebruik of 
een gebruik dat niet overeenkomt 
met de specificaties in de bij het 
product geleverde handleiding 
voor gebruik en onderhoud. Ook 
dekt de garantie geen schade als 
gevolg van normale slijtage en 
verslechtering van het product.

4) CANGINIBENNE S.r.l. erkent geen 
enkele garantie indien:

 - geen regelmatig totaal of 
gedeeltelijk onderhoud wordt 
uitgevoerd;

 - verkeerde bediening heeft 
plaatsgevonden;

 - combinaties van machine-
aanbouwdeel tot stand 
werden gebracht die niet door 
CANGINIBENNE S.r.l. zijn 
toegestaan maar de klant toch 
heeft willen gebruiken;

 - reparaties en/of wijzigingen 
zijn aangebracht op artikelen 
die onder de garantie 
vallen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van 
CANGINIBENNE S.r.l.;

 - de betalingsvoorwaarden niet 
worden nageleefd.

5) CANGINIBENNE S.r.l. sluit 
elke vorm van niet-uitdrukkelijk 
geformuleerde garantie uit.

6) Eventuele afwijkingen van deze 
garantie moeten schriftelijk worden 
goedgekeurd door CANGINIBENNE 
S.r.l.

7) CANGINIBENNE S.r.l. is niet 
aansprakelijk voor schade en 
ongevallen van personen of 
voorwerpen die worden veroorzaakt 
door bezitters van CANGINIBENNE 
aanbouwdelen.

8) Geen agent, wederverkoper, 
vertegenwoordiger is geautoriseerd 
om in naam van CANGINIBENNE 
S.r.l. garantie te verlenen, met 
uitzondering van het bovenstaande.

9) Voor elke garantie-aanvraag altijd 
het volgende vermelden:

 - model:
 - serienummer
 - aankoopdatum
 - naam verkoper.

10) Voor elk geschil dat hieruit 
mocht ontstaan en dat niet 
via overeenkomst tussen de 
betreffende partijen kan worden 
opgelost, zullen de wetten van 
de Italiaanse Republiek van 
toepassing zijn en zal uitsluitend de 
rechtbank van Forlì bevoegd zijn.
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12 BIJLAGEN

12.1 BIJLAGE A -  
OVERZICHTSTABEL VAN 
BIJZONDER ONDERHOUD

Registratie en beschrijving van de 
uitgevoerde werkzaamheden voor 
bijzonder onderhoud.

NR. Werkzaamheid Datum Handtekening
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