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Deze handleiding wordt door CROSSFER GmbH zonder enige garantie gepubliceerd. 
CROSSFER GmbH behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande 
kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding, die op grond 
van drukfouten, onnauwkeurigheden of verbeteringen aan toestellen noodzakelijk worden. 
Ook behoudt CROSSFER GmbH zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan de toestellen 
aan te brengen. Met dergelijke wijzigingen wordt rekening gehouden in latere uitgaven van 
deze handleiding. 

 

 
Niet langer benodigde materialen mogen niet als huisvuil worden 
weggeworpen maar moeten gerecycled worden. Alle onderdelen, slangen, 
verpakkingsmaterialen, enz. moeten worden gesorteerd en in uw plaatselijke 
recyclingcenter milieuvriendelijk worden verwerkt. 

 

 
Voor uw veiligheid: 
Lees deze handleiding vóór de inbedrijfstelling van de machine zorgvuldig door 
en neem alle aanwijzingen in acht. Bewaar deze handleiding voor latere 
raadpleging. 

 

 
WEEE-opmerking 
De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die op 13 februari 
2003 in de Europese rechtspraak werd opgenomen, heeft ertoe geleid dat men 
wereldwijd anders is gaan denken over de verwijdering van elektrische en 
elektronische toestellen. Het doel van deze richtlijn bestaat in de eerste plaats in 
het vermijden van WEEE, d.w.z. elektrisch en elektronisch afval, naast het 
bevorderen van het hergebruik en de recyclage van dit soort afval, om de 
afvalberg te verkleinen.  Het WEEE-logo op het product of zijn verpakking 
betekent dat dit product niet als huisvuil mag worden verwijderd. U bent ervoor 
verantwoordelijk alle schadelijk afval van elektrische en elektronische toestellen 
naar de daartoe bestemde inzamelplaats te brengen. Door een gesorteerde 
inzameling en een reglementair hergebruik van uw elektrisch en elektronisch afval 
kunt u bijdragen aan de bescherming van het milieu.  Een reglementaire recyclage 
van elektrische en elektronische toestellen bevordert de bescherming van de 
volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over de verwijdering, het 
hergebruik en de inzameling van elektrisch en elektronisch afval kunt u terecht bij 
de vuilophaaldienst, bij recyclingcentra en containerparken, en bij de verkopers en 
de fabrikant van het toestel. 

 

 
Versie: 1.0-NL 
Deze handleiding is de originele handleiding en de enig geldige. 
Toestand: 25.05.2015 
Nadruk en vermenigvuldiging uitsluitend na 
toestemming! 
© by CROSSFER GmbH 

 
Technische wijzigingen te allen tijde voorbehouden! Afbeeldingen 
komen slechts gedeeltelijk overeen met de werkelijkheid! 

 
Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze handleiding voor latere 
raadpleging! 
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Belangrijke opmerkingen: 
 
 

1.   Wanneer de machine de opgegeven maximale last bij enkele haak of dubbele haak niet 

kan optillen, dient u na te gaan of er op de plaats van gebruik een spanning van 230V 

beschikbaar is. 

2.   De machine werkt met een spanning van 230V. Wanneer de spanning niet aan de eisen 

voldoet, moet het op te tillen gewicht dienovereenkomstig worden verlaagd. 

3.   Neemt u bij storingen a.u.b. contact op met ons of met uw verdeler. 
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Toepassingsdomein 

 

Onze CROSSFER-kabellieren onderscheiden zich door hun hanteerbaarheid, hun geringe 

gewicht, hun eenvoudige montage en hun betrouwbaarheid. De hijsmotor werkt met een 

voeding van 230V/50Hz en is ideaal voor hijstaken bij verbouwingswerken binnenin woningen 

of gebouwen. 
 
 
 
Opbouw: 
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machinebeschrijving 
(afbeelding 1-2) 
1. Bevestigingsklemmen 
2. Bevestigingsgat voor haak 
3. Trommel 
4. Lengteteller 
5. Einduitschakelaar 
6. Stalen kabel 
7. Uitschakelschijf 
8. Haak 
9. Noodstopschakelaar 
10. Drukknop 
11. Bedieningseenheid 
12. Netkabel 
13. Besturingsleiding 
14. Motor 
15. Keerrol 
16. Hulphaak 
17. Trekontlastingskabel 

 
Bijgeleverde hulpstukken 
1 Bevestigingsklemmen 2 stuks 
2 Keerrol met haak 1 set 
3 Onderlegringen 4 stuks 
4 Veerringen 4 stuks 
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1.  De motor: deze motor is een magnetische eenfasige condensatormotor, geïsoleerd volgens 
klasse B. Het magnetische mechanisme werd als rem uitgevoerd en dient voor de 
veiligheid. 

2.  Tandwielkast: hier wordt een tweetrapse overbrenging gebruikt. De tandwielen en de as 
bestaan uit thermisch behandeld hoogwaardig staal. De motor en de tandwielkast werden 
samengevoegd tot één geheel. De hoogwaardige behuizing werd vervaardigd van 
spuitgietaluminium. 

3.  Kabeltrommel en frame: de kabeltrommel werd vervaardigd van gestanst en vervormd 
hoogwaardig staal, en met stalen buis gelast. Hij wordt op de uitgangsas gemonteerd en 
wikkelt de stalen kabel op om de last op te tillen. Het frame werd vervaardigd van 
hoogwaardig gestanst en vervormd plaatstaal. Het moet de elektrische takel beschermen 
en stabiliseren. 

4.  Haak: de haak wordt gesmeed van hoogwaardig koolstofstaal. Met de katrolachtige haak 
wordt het optilbare gewicht verdubbeld. 

5.  De bedieningseenheid: de bedieningseenheid bevat een tweerichtingsschakelaar om de 
haak omhoog en omlaag te bewegen. Bovendien heeft ze een noodstopschakelaar om de 
machine in geval van nood onmiddellijk te stoppen. 

6.  Deze machine heeft een boven- en ondereindschakelaar. 1). Wanneer de last opwaarts 
beweegt en de eindschakelaaraanslagring raakt, onderbreekt de eindschakelaar de 
schakelkring, om op die manier de veiligheid te waarborgen. 2). Wanneer het gewicht 
neerwaarts beweegt en de stalen kabel tot max. 3 wikkelingen afgewikkeld is, wordt de 
stalen kabel tegen de lengteteller gedrukt en wordt de rem geactiveerd. Daardoor wordt 
het schakelaarcontact geactiveerd om de schakelkring te onderbreken en de machine te 
stoppen, om de veiligheid te waarborgen. 

 
 
 

Inhoud van de verpakking 
 

1. Lier 1 stuk 
2. Bevestigingsklemmen 2 stuk 
3. Bevestigingsschroeven 4 stuk 
4. Veerring 4 stuk 
5. Platte onderlegring 4 stuk 
6. Losse rollen en haakmodule 1 set 
7. Gebruiksaanwijzing 1 boekje 
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specificaties 

 

 

 
 

Type PA-200 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 480W 

Nominale stroomsterkte 2,2A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

100kg 
 

200kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

10m/min 
 

5m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter van stalen kabel (mm) 3,0 mm 

Treksterkte stalen kabel 1670 N/mm2
 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 75 dB(A) 
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Type PA-250 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 540W 

Nominale stroomsterkte 2,4A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

125kg 
 

250kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

10m/min 
 

5m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter van stalen kabel (mm) 3,0 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 75 dB(A) 

 
 

Type PA-300 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 600W 

Nominale stroomsterkte 2,9A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

150kg 
 

300kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

10m/min 
 

5m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter stalen kabel (mm) 3,0 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 75 dB(A) 
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Type PA-400 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 950W 

Nominale stroomsterkte 4,5A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

200kg 
 

400kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

10m/min 
 

5m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter stalen kabel (mm) 3,8 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 76 dB(A) 

 
 

Type PA-500 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 1020W 

Nominale stroomsterkte 4,6A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

250kg 
 

500kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

10m/min 
 

5m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter stalen kabel (mm) 4,2 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 76 dB(A) 
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Type PA-600 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 1200W 

Nominale stroomsterkte 5,5A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

300kg 
 

600kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

10m/min 
 

5m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter stalen kabel (mm) 4,5 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 76 dB(A) 

 
 

Type PA-700 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 1250W 

Nominale stroomsterkte 6,0A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

350kg 
 

700kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

8m/min 
 

4m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter stalen kabel (mm) 5,1 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 78 dB(A) 
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Type PA-800 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 1300W 

Nominale stroomsterkte 6,3A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

400kg 
 

800kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

8m/min 
 

4m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter stalen kabel (mm) 5,1 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 78 dB(A) 

 

 
Type PA-990 

Nominale spanning 230V~ 

Nominale frequentie 50Hz 

Nominaal vermogen 1600W 

Nominale stroomsterkte 7,5A 

Nominaal hefgewicht 
enkele haak/dubbele haak (kg) 

495kg 
 

990kg 

Hijssnelheid 
enkele haak/dubbele haak (m/min) 

8m/min 
 

4m/min 

Hefhoogte 
enkele haak/dubbele haak (m) 

12m 
 

6m 
Diameter stalen kabel (mm) 5,6 mm 

Treksterkte stalen kabel 1870 N/mm2 

Beschermingsklasse IP54 

Veiligheidsklasse M1 

Bedrijfssysteem S3 20%-10min 
Geluidsdrukniveau ※ 78 dB(A) 

※ Deze waarde is de mogelijke maximumwaarde. Wij raden aan om altijd gehoorbescherming te 
dragen. 
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Intermitterende werking 

 

Deze machine maakt gebruik van het cyclische bedrijfssysteem met onderbrekingen bedrijf 2 minuten, 
pauze 8 minuten. Iedere bedrijfsperiode van 10 minuten vormt een arbeidscyclus met onderbrekingen. 

 

 
Montage en inbedrijfstelling 

 

1.  Controleert u na het uitpakken a.u.b. of alle onderdelen zich in de verpakking bevinden, 
zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Controleer alle elementen op eventuele 
transportschade of gebreken. In geval van regen- of waterschade is een 
droogbehandeling noodzakelijk, opdat de isolatieweerstand meer dan 0,5MΩ zou 
bedragen. 

2.  De elektrische kabellier wordt bovenaan bevestigd. De takel wordt met zijn draagframe aan 
de dwarsbalk bevestigd. De draagbalk wordt op zijn beurt aan de draagzuil bevestigd. De 
draagzuil wordt afhankelijk van de eisen van de klant deskundig bevestigd op de werkplek. 
De draagzuil moet stevig en stabiel gemonteerd worden en moet langdurig bestand zijn 
tegen de nominale belasting. 

3. Deze elektrische kabellier werkt met een eenfasige voeding. De nominale spanning 
bedraagt 230V ±20%, de nominale frequentie bedraagt 50Hz ±1%. De motor moet naar 
behoren worden geaard. In de schakelkring van de voeding moet een 
overstroombeveiliging worden voorzien. 

4.  Na het aansluiten op de voeding test u de kabellier in onbelaste toestand, door de hijskabel 
enkele keren af en weer op te wikkelen. Nadat werd vastgesteld dat de op- en 
neerbewegingen en de rem foutloos werken, kan de kabellier belast worden gebruikt. 

5.  De elektrische kabellier beschikt over een oververhittingsbeveiliging. Wanneer de machine 
wegens een oververhitting stopt, dient u ze eerst helemaal te laten afkoelen alvorens ze 
opnieuw te gebruiken. Vermijd te veel korte opeenvolgende op- en neerbewegingen (tipbedrijf) 
wanneer u de machine belast laat werken. 

6. De omgevingstemperatuur moet zich tussen 5 en 40°C situeren. De hoogte boven de 
zeespiegel moet minder dan 1000m bedragen. De luchtvochtigheidsgraad moet zich 
tussen 30 en 95% situeren. Het temperatuurbereik voor opslag en transport is 25 tot 55°C. 

7.  Krachtens de bepalingen van EN60204-32:2008 moet test 2 in hoofdstuk 18.2.2 na de 
montage door de eindgebruiker worden uitgevoerd. 
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Veiligheidsvoorschriften 
 

De elektrische kabellier wordt bij voorkeur bediend door vakmensen. De gebruiker moet de 
hieronder opgesomde punten in acht nemen: 
1. De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig lezen en helemaal begrijpen. 
2. De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing strikt naleven. 
3. Het is verboden mensen te transporteren met de machine. 
4. Vóór gebruik van de machine dient men steeds een leegloopproef uit 
te voeren. Controleer daarbij de volgende punten: 
a. Of de tweerichtingsschakelaar goed werkt en of de haak op- en neer beweegt. 
b. Of de eindschakelaars correct werken. De aanslagring moet de machine uitschakelen zodra hij in een 
bepaalde hoek werd gedraaid. 
c. Of er tijdens de werking vreemde geluiden te horen zijn. 
d. Na beschadigingen aan de stalen kabel zoals getoond in de afbeeldingen of na 20 bedrijfsuren moet de 
stalen kabel worden vervangen. 

 

 
 

5. Het is verboden de machine te overbelasten. Het is verboden een gewicht met 2 of meer machines te 
hijsen. 
6. Het is verboden het gewicht scheef te hijsen of het over de grond te slepen. 
7. Het is verboden een bevestigd voorwerp te hijsen of gewichten te hijsen die de nominale 
belasting overschrijden. 
8. Alleen binnenshuis gebruiken. 
9. Bij het optillen van het gewicht mogen er zich in geen geval personen onder de machine 
bevinden. 
10. De nominale last staat vermeld op het kenplaatje van de machine. 
11. Bij iedere hijstaak moet men de machine eerst met korte bewegingen laten werken, tot de stalen kabel 
strak wordt getrokken. Pas dan mag het hijsen worden aangevat. 
12. De eindschakelaar is een veiligheidsvoorziening, om te voorkomen dat het gewicht over 
een bepaalde grens heen beweegt. De eindschakelaar mag niet als uitschakelaar worden 
gebruikt, en hij mag ook niet gedemonteerd worden. 
13. Als de rem tijdens een hijstaak niet werkt en het gewicht snel naar beneden zakt, dient 
u onmiddellijk de op-schakelaar te bedienen en vervolgens opnieuw de neer-schakelaar. 
Na het neerzetten van de last moet men de machine onmiddellijk laten controleren door 
een vakman. 

14. Het is verboden het gewicht langdurig in de lucht te laten hangen, om vervorming 
van de onderdelen te vermijden. Gelieve tijdens het werken met de machine geen 
reparaties of controles uit te voeren. 

15. Let erop dat alle onderdelen goed gesmeerd blijven. Vet ze om de 6 maanden in 
met smeervet op basis van calcium. 
16. Het is verboden om het even welk onderdeel van de takel te wijzigen of te demonteren. 
17. Naargelang van de gebruiksfrequentie moet de takel na een continu bedrijf van 20 
uur aan een grondig onderhoud worden onderworpen, en minstens 1 keer per jaar. 

18. Laat de kabellier en alle onderdelen na 100 bedrijfsuren grondig nakijken door 
een erkende vakman. 
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LET OP!!! 

 

 

 
 

Druk alle schakelaars snel en volledig in a.u.b.! 
 
 

Alle bedieningselementen van de bedieningseenheid zijn schakelaars en geen regelaars. De 
gewenste functie wordt niet trager uitgevoerd wanneer men de schakelaar trager indrukt. 
Wanneer een schakelaar heel traag wordt ingedrukt, wordt hij overbelast en verslijt hij veel 
sneller. 
 
Wij geven geen garantie voor beschadigingen aan schakelelementen die te wijten zijn aan een 
verkeerde bediening. 
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Foutbeschrijving 

 

 

 

Fout Oorzaak Oplossi
ng  

 
 
 
 
 
 

Op-en-neerschakelaar 

wordt bediend maar de 

motor draait niet. 

 
 

1. De voeding is niet 

aangesloten. 

2. Draad gebroken of los. 
 

3. Schakelaardefect. 
 

4. Condensator verbrand. 
 

5. Eindschakelaar niet teruggezet 

of slagschakelaar defect. 

6. Draadbreuk van de 
warmteschakelaar. 

 

1. De voeding 

aansluiten. 

2. Draad controleren en 

opnieuw aansluiten. 

3. Schakelaar repareren of 

vervangen. 

4. Condensator vervangen. 
 

5. Eindschakelaar 

controleren en 

slagschakelaar vervangen. 

6. Laten afkoelen, of 
 

De hand drukt op de 

tweerichtingsschakelaar. 

De motor maakt veel 

lawaai maar kan de last 

niet optillen. 

 
 
 

1. Netspanning te laag. 
 

2. Condensator beschadigd. 
 

3. Rem niet helemaal geopend. 

 
 
 

1. Netspanning instellen. 
 

2. Condensator vervangen. 
 

3. Vakmensen raadplegen. 

 
Na stroomuitval kan de 

rem niet remmen of glijdt 

de machine teveel naar 

beneden. 

 

1. Afstand van de rem te groot. 
 

2. Remveer gebroken. 
 

3. Remschijf versleten. 

4. Remschijf te zeer 

verontreinigd. 

 
 
 
 

Vakmensen raadplegen. 

 
 
 

Machine maakt 

te veel lawaai. 

 

1. Slechte smering 
 

2. Na langdurig gebruik zijn 

tandwiel en lager beschadigd. 

3. Slechte montage of lasfout. 

 

 
1. Naar behoren smeren. 

 
2. Tandwiel of lager vervangen. 

 
3. Montageonderdelen controleren of 
lassen repareren. 

 
 

De takel staat onder 
spanning. 

 

1. Foutieve aarding of geen 

aarding. 

2. Inwendige aansluitingen raken de 
behuizing. 

 
1. Aarding controleren en 

deskundig aansluiten. 

2. Inwendige aansluitingen 
controleren. 

 
 
 
 

Eindschakelaar werkt 

niet. 

 
 
 
 

1. Slagschakelaar defect. 
 

2. Eindschakelaar geblokkeerd. 

 
 

1. Slagschakelaar 

controleren of vervangen. 

2. Eindschakelaar controleren, 

repareren of vervangen. 
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Schakelschema 

 

 

 
 

Voor PA 400-990 
 

 
 
 

Voor PA 250 
 

HGS-B1-400—HGS-B1-1000 
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Explosietekening 
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Onderdelenlijst 
 
 

Nummer  Nummer  nr.  
1 Zeskantschroeven 32 Zeskantschroef 63 Veerring 
2 Veerring 33 Tandwielkast 64 Bedieningseenheid 

achterkant 

3 Onderlegring 34 Veerring 65 Condensator 

4 Bevestigingsklem 35 Onderlegring 66 Bedieningseenheidafdekking 

5 Behuizing 36 Overbrengingswiel 67 Noodstopschakelaar 

6 Telwerk 37 Dichting 68 Wipschakelaar 

7 Afstandsbus 38 Tandwielkastdeksel 69 Netstekker 

8 Tandwielas 39 Lager 70 Zelfborgende moer 

9 Lager 40 Stator 71 Onderlegring 
10 Tandwiel（A） 41 Machinebehuizing 72 Zeskantschroeven 
11 Tandwiel（B） 42 Rotor 73 Zeskantschroeven 

12 Schroef 43 Remveer 74 Takelas 

13 Microschakelaar 44 Magneetrem 75 Draagframe 

14 Onderlegringen 45 Afdekking 76 Takel 

15 Plaat 46 Blazer 77 Haakspilmoer 
16 Onderlegring 47 Motorkap 78 Tandwiel 

17 Veerring 48 Veerring 79 Sliding block 

18 Moer 49 Onderlegring 80 Tussenas 

19 Afdekkap 50 Zeskantschroef 81 Lager 

20 Schroef 51 Aansluitdoos 82 Zeskantschroef 

21 Onderlegring 52 Printplaat 83 Uitschakelkanteltoets 

22 Onderlegring 53 Deksel aansluitdoos 84 Lasthaken 

23 Stift 54 PG-schroefverbinding 85 Kabelklemmen 

24 Tandwiel (C) 55 PG-schroefverbinding 86 Stalen kabel 

25 Drijfrondsel 56 Eindschakelaars 87 Uitschakelschijf 
26 Cilinderstift 57 Veerstaal 88 Aluminium huls 

27 Kabeltrommelas 58 Passtift 89 Kabeltrommel 

28 Sleutel 1 59 Tuimelschakelaar 90 Borgspie 

29 Sleutel 2 60 Kabel 91 Steunhuls 

30 Snapring 61 PG-
kabelschroefverbinding 

  

31 Lager 62 Trekontlasting   
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Montageplan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Correcte staalkabelwikkelmethode 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

Posten voor proef Dynamische belastingsproef 

 
 
 
 
Eisen 

 
 
1.1. WLL belasting wordt tienmaal binnen een afstand van 3 meter opgetild en weer 

neergelaten, en daarbij wordt het minstens vijfmaal tot de vastgelegde hoogte 
opgetild. 

 
 
Wanneer de machine en de rem goed werken, mag de rem na het loslaten van de 
bedieningsschakelaar met een beetje vertraging werken, maar dat mag niet meer dan 100mm 

 
 
 
 
 
 
 
Gewicht（kg） 

Enkele haak Dubbele haak 

PA-200: 100 
 

PA-250: 125 
 

PA-300: 150 
 

PA-400: 200 
 

PA-500: 250 
 

PA-600: 300 
 

PA-700: 350 
 

PA-800: 400 
 

PA-990: 495 

PA-200: 200 
 

PA-250: 250 
 

PA-300: 300 
 

PA-400: 400 
 

PA-500: 500 
 

PA-600: 600 
 

PA-700: 700 
 

PA-800: 800 
 

PA-990: 990 

 
Opmerking 

De elektrische takel werkt goed zonder vertraging 
van de rem 

De elektrische takel werkt goed zonder vertraging 
van de rem 

Conclusie De proef is geslaagd. 
 
 
 

 Posten voor proef Statische belastingsproef  

 
 
Eisen 

1.25 WLL belasting hangt gedurende tien minuten. 
 
Tot het einde van de proef moet de lak onberispelijk blijven, zonder barsten, zonder 
vervormingen, alle onderdelen zijn goed verbonden en werken goed. 

 
 
 
 
 
 
 
Gewicht（kg） 

Enkele haak Dubbele haak 

PA-200: 100 
 

PA-250: 125 
 

PA-300: 150 
 

PA-400: 200 
 

PA-500: 250 
 

PA-600: 300 
 

PA-700: 350 
 

PA-800: 400 
 

PA-990: 495 

PA-200: 200 
 

PA-250: 250 
 

PA-300: 300 
 

PA-400: 400 
 

PA-500: 500 
 

PA-600: 600 
 

PA-700: 700 
 

PA-800: 800 
 

PA-990: 990 

 
 
 
 
 
Opmerking 

Lakwerk blijft 

onberispelijk, geen 

barsten, geen 

vervorming, alle 

onderdelen zijn 

goed verbonden en 

werken goed. 

 
 
 
 
Lakwerk blijft onberispelijk, geen barsten, geen vervorming, alle onderdelen 
zijn goed verbonden en werken goed. 

Conclusie De proef is geslaagd. 
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Verklaring van 
overeenstemming 

 
 
De originele taal is DE (Duits) 

 
 

EG-conformiteitsverklaring 
EC Declaration of Conformity 

 
Hierbij verklaren wij, 
We herewith declare, 

Crossfer GmbH 
Martinstr. 108, 41063 Mönchengladbach, Duitsland 

 
Dat de hieronder genoemde machines op grond van hun ontwerp en bouwwijze, 
zoals ze door ons in omloop werden gebracht, overeenstemmen met de 
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen. 

 

That the following appliances comply with the appropriate basic safety and health requirements of 
the EC Directive based on their design and type, as brought into circulation by us. 

 
Bij een niet met ons overlegde wijziging verliest deze verklaring haar geldigheid. 

 
ln case of an alteration of the machines, not agreed upon by us, this declaration will lose its 
validity. 

 
 
 

Benaming van de machines: 
Machine Description: 

 
 
 
 
 

Artikelnr.: 
Article-No.: 

 
 
 
 

Geldende EG-richtlijnen: 
Applicable EC Directives: 

 
 
 

Toegepaste 
geharmoniseerde normen 

 
Applied harmonized standards 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats/Place: 
Datum/handtekening van 
fabrikant: Date/Authorized 
Signature: Informatie over de 
ondertekenaar: Title of 
signatory: 

- elektrische kabellier PA250, PA400, PA600, PA800, PA990 
 

 
 
 
 
 
-100000038,100000039, 100000040,100000780100000056 
 
 
 
 
 
- machinerichtlijn 2006142/EG 
 
 
 
 
- EN 60034-5:2001+A1:2007 
- EN 60034-1:2010 
- EN 60204-32:2008 
- EN 14492-2:2006 
 
 
 
 
 
 
 

Mönchengladbach 
18.01.2010 

 
Dhr. M. Dürr, 
zaakvoerder 
Crossfer GmbH 

 
Documentatiegemachtigde:  Rolf Corda 
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Ruimte voor uw aantekeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© by CROSSFER GmbH 
 

Crossfer GmbH   +49 (0)2161 462 29 88 
 
 

Martinstr. 108   +49 (0)2161 464 3833 
 
 
D – 41063 Mönchengladbach e-mail service@crossfer.com 

 
 
 
 
 

Homepage www.crossfer.com 


