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Korte beschrijving werking Recycler . 
 
 
 

Het installeren van de recycler. 
 

- Zet de recycler op een vlakke stevige ondergrond. 
- Zet de remmen op de wielen vast. 
- Haal de 3 fixeer blokken tussen de veren uit. 
- Plaats 3 opvangbakken onder de uitgangen. 

o Bovenste uitgang : Grote delen afval en of sponzen (al kunnen hier ook de grotere 
sponzen in terecht komen, deze kunnen natuurlijk verkleind nogmaals door de 
recycler gevoerd worden en gebruikt worden). 

o Middelste uitgang : de gerecycleerde sponzen 
o Onderste uitgang : te fijn materiaal en stof -> afval 

- Er dient 1 slang aangesloten te worden 
o 1 : Voedingsslang ¾” , deze aansluiten op de ingang van de recycler.  

▪ Zorg dat de afsluiter dichtstaat aan de recycler.  
▪ Plaats een veiligheidskabel over de koppeling. 

 
 

In bedrijf name van de ketel : 
 

1) Voordat men druk op de recycler mag zetten dient de kraan achter de regelaar (achter het 
inspectie luik) dicht te zetten en ook de afsluiter aan de buitenzijde. 

2) Controleer dat er voldoende olie in het reservoir zit van de vernevelaar (deze zit aan de 
rechterzijde van regelventiel)  

3) Men kan nu druk zetten op de voedingsslang naar de recycler. 
- Zorg ervoor dat de regelaar op 2 bar staat. (deze is reeds door ons ingesteld en getest). Dit 

is te controleren door nu druk op de regelaar te zetten door de afsluiter uitwendig te openen. 
Als deze op 2 bar staat is de recycler klaar voor gebruik. 

4) Men mag nu de kraan achter de regelaar open zetten. 
5) Het inspectie luik mag gesloten worden. 
6) Vanaf nu kan men de recycler in en uitschakelen door de uitwendige kraan open of dicht te 

draaien. 
7) Men kan nu de te recycleren sponzen bovenin de recycler in voeren. 

 
 
 

Uitschakeling van de recycler : 
 

1) Draai de kraan uitwendig van de recycler dicht. 
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Buiten gebruik stellen van de recycler : 
 

- De recycler kan men uitschakelen door de uitwendige kraan dicht te draaien. 
- Vervolgens de toevoer naar de voedingsslang af te sluiten. 
- Men kan nu de uitwendige afsluiter aan de recycler open zetten. De recycler zal na gelang 

de hoeveelheid lucht in de voedingsslang nog gaan draaien. Als er geen lucht meer uit komt 
kan de voedingsslang worden ontkoppeld. 

- Plaats de transport blokken terug tussen de zone met de veren alvorens de recycler te 
verplaatsen. 

- Haal de remmen van de wielen af. 
- Recycler kan verplaatst worden en getransporteerd.  

 
 

PBM’s : 
 
PBM’s voor bediener : 

- Veiligheidsbril en gehoorsbescherming (is wenselijk). 
 
Bovenstaande PBM’s zijn een aanvulling op de standaard PBM’s (werkkleding met lange mouwen, 
lange broekspijpen en veiligheidsschoenen) 
 

Mogelijke storingen : 
- Geen voeding van sponzen meer : 

o Geen of weinig uitstroom van sponzen : 
▪ Recycler is leeg. 
▪ Recycler is te vol. 
▪ Zeefdruk van +/- 2 bar staat niet corect afgesteld. 

o Motor draait niet :  
▪ voedingsdruk te laag of te hoog (5,0 en 6,8 bar).  
▪ Regelventiel staat niet goed afgesteld. (+/-2,0 bar) 
▪ Olie vernevelaar is leeg -> recycler drukloos maken en olie pot bijvullen. 

o Recycler staat te dansen :  
▪ Afsluiter staat niet volledig open. 
▪ Afstelling van de ingangs- of uitgangsdruk is niet in orde. 
▪ Invoer recycler zit te vol. 
▪ Ondergrond is te onstabiel of niet vlak. 
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Sponsstralen gaat ervan uit dat er door de huurder voldoende informatie is gegeven naar veiligheid en techniek, bij twijfel 
of vragen kan U ons steeds contacteren en geven wij graag advies. Gebeurlijke ongevallen vallen voor onder de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker en/of huurder 


