
? Moeten de noodontgrendelingsspieën worden vervangen?

Om te bepalen of u de noodontgrendelingspieën dient te vervangen, voert u de volgende test uit op de 
noodontgrendeling van de aandrijving: 

• Draai het afdekschijf (A) linksom totdat de ontgrendelbout zichtbaar is en de sleutel (S) kan worden ingestoken.

• Voer een ontgrendel- en vergrendelcyclus van de aandrijving uit en let op de hoek dat de sleutel zich verplaatst.

Ontgrendeling:	Met de sleutel	(S)	tot tegen de aanslag	naar links	draaien  totdat hij met een "klik" 
in de ontgrendelde positie klikt.

Vergrendeling:	Met de sleute(S)	tot tegen de aanslag 	naar rechts	draaien  totdat hij met een "klik" 
in de vergrendelde positie klikt.	Misschien moet het tandwiel een beetje verdraaid worden.

Bedraagt de hoek	90°	dan functioneert de noodontgrendeling van uw aandrijving naar behoren.	
Bedraagt de hoek geen 90°, dan moeten de noodontgrendelingsspieën vervangen worden  door 
nieuwe. (zie verder)
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Deze handleiding is onze eigendom en mag niet aan bedrijven van de concurrentie worden gegeven. Elke herdruk, geheel of 
gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder onze toestemming. Voor drukfouten of vergissingen is elke aansprakelijkheid uitgesloten. Met 
de publicatie van deze editie verliezen alle vorige versies hun geldigheid.
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Vervangen van noodontgrendelingsspieën TPS 20, -20N 

1. Ontgrendel de aandrijving en verwijder 
     de borgveer van het tandwiel.

2. Haal het tandwiel van de as.

5. Ontgrendel de aandrijving opnieuw en duw de
ontgrendelspieën in de as.

6. Monteer het tandwiel en de borgveer opnieuw
en vergrendel de aandrijving.

3. Vergrendel de aandrijving	→
Zodat de twee ontgrendelspieën kunnen 
verwijderd worden.

4. Plaats nu de nieuwe gemarkeerde ontgrendelspieën. 




