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HANDLEIDING
SLEEPBOX
Deze gebruiksaanwijzing dient aan het leidinggevend en uitvoerend personeel te worden voorgelegd!
Er dient altijd rekening te worden gehouden met de omstandigheden ter plaatse.

1. Algemeen gebruik
Sleepboxen met een plaatdikte van 100 tot 120 mm met een optimale stabiliteit zijn uitsluitend
geschikt voor inbouw volgens de “Plaats-in-sleuf-methode”.

2. Technische gegevens
Box-lengte, box-hoogten, max. buisdoorlaat-hoogte en verstijving zijn afhankelijk van de statische omstandigheden. De sleepbox wordt afhankelijk van deze berekend en vervaardigd. Indien de maximale
gronddruk, de opgegeven druk van de platen overschrijdt, kan de box niet worden ingezet

ATTENTIE

3. Veiligheidsbepalingen
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat het bovengenoemde sleufbekistingssysteem uitsluitend voor het reglementaire gebruik en in de onder de punten 4-5 genoemde volgorde gemonteerd, ingebouwd, uitgebouwd
en gedemonteerd mag worden; met uitsluitende gebruikmaking van alle relevante „originele- en constructie-elementen“. Let s.v.p. op een stabiele plaatsing van de box; zo nodig moet deze anders gelegd
worden!
Opmerking:
Alle voorschriften van de BG-Bau (Ongevallenverzekering) en de DIN 4124 „ Bouwputten en greppels,
glooiingen, werkruimtebreedten, sleufbekistingen“ zijn van kracht. Deze zijn altijd bij ons opvraagbaar.
Bij afwijkende omstandigheden dient een statische berekening te worden gemaakt.

4. Montage:
a) De plaat (1) met het montageprofiel naar boven op een vlak
terrein leggen.
b) De tussenstukken in de benodigde lengte aanbrengen en vastschroeven (Tussenstukken kunnen uit verscheidene afzonderlijke stukken met een flensverbinding bestaan).
c) De plaat (2) met het montageprofiel naar beneden draaien, op
de tussenstukken van de eerste plaat leggen en vastschroeven.

5. Gebruik van de sleepbox
a) De box dient UITSLUITEND met een geschikte ketting aan de
daartoe voorziene trekogen, aan de voorzijde, te worden bewogen.
b) Dit soort box kan uitsluitend volgens de “plaats in sleuf” procedure worden gebruikt. Het pendelend
ingraven van de sleepbox leidt onherroepelijk tot schade. Deze box mag uitsluitend horizontaal door
de sleuf worden getrokken.

6. Demontage
Voor het afvoeren van de sleepbox verloopt de demontage overeenkomstig in omgekeerde volgorde van
de montage.

7. Onderhoud / Service
Bij iedere demontage dient de sleepbox te worden gereinigd. Het complete sleufbekistingssysteem dient
tegen corrosie en schade, veroorzaakt door het gebruik, door passende maatregelen te worden beschermd.

8. Transport
Bij het afladen dienen de meegeleverde houtblokken en de rubberen platen te worden bewaard. Deze
onderdelen moeten bij het retourtransport opnieuw gebruikt worden. Als transporteur of verlader bent
u medeverantwoordelijk voor het reglementair vervoeren en verladen van het materiaal.
Manufacturer Certification in Compliance with
DIN 18800-7:2008-11 B
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