
CE gebruikers handleiding en Garantie bepalingen.

Betreft: Knijper voor rups, wiel of vrachtwagen kranen van 700 kg tot 4000 kg eigen gewicht
Naam Gebruiker: ………………………. Datum: ……
Fabrikant naam: Eurograb, Naarden, Holland E-mail: info@eurograb.nl
Type: BPH17B palentang Serienummer: ……………….
Bouwjaar: ………. Maximale oliedruk: 200 bar
Maximum hefvermogen: 300 kg Benodigde olie liters: 20 liter
Gewicht: 120 kg Inhoud:
Garantie: 2 jaar na aankoop datum ( zie uw factuur)
Geschikt voor machineklasse: 4000 kg

Basis veiligheidsvoorschriften tijdens gebruik:
 Zorg dat de grijper geheel om de buis grijpt zodat de last er niet uit kan.
 Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens het werken binnen het werkgebied van de machine en

grijper te komen.
 De grijper is zeer gevaarlijk, ivm vallende objecten, schokgevaar, indruk gevaar en knipgevaar.
 Het is niet toegestaan de grijper te gebruiken in vrij toegankelijke gebieden.
 Het is niet toegestaan om met de grijper over mensen of objecten te zwaaien.
 Deze veiligheidsvoorschriften horen bij de grijper aanwezig te zijn.
 Voor extra veiligheid gebruikt u een extra sjorband om te voorkomen dat de last bij ongewenst

openen van de grijper uit de grijper kan vallen.
 Vergewis u ervan dat een eventuele gebruikte snelwissel (kraan-aanbouwdeel)vergrendeld is

d.m.v. een 2 knops bediening.
 Wees ervan bewust dat als u de grijper, als dan niet bewust opent, de last uit de grijper valt.
 De cabine van de te gebruiken kraan een veiligheids kooy bezit waardoor een (vallende) last

nimmer de machinist kan bereiken.
 Pak geen buizen met een grotere diameter dan 25cm.
 Gebruik in de cabine een veiligheids helm en kleding.

De grijper kan worden gebruikt voor het oppakken van buizen pijpen van diverse materialen welke
niet indeuken of kunnen vervormen bij maximale aansluitdruk welke een maximaal eigen gewicht
hebben van 300 kg, de stabiliteit kan worden vergroot met een lange aanslag (100cm)

Het is niet toegestaan om:
 De grijper te verlaten als deze in hangende situatie is met of zonder last.
 De grijper met meer dan zijn draaglast te belasten.
 De grijper te gebruiken om objecten te duwen of trekken.
 De grijper te roteren als deze vast op de grond staat.
 De grijper te gebruiken als niet alle rubber pads (4 stuks) schoon, onbeschadigd en solide in

hun behuizing zitten, dit moet met regelmatige invervals (enkele malen per dag) worden
gecontroleerd.

 Tijdens het werken met de grijper in de draaicirkel ervan te komen anders dan alleen de
machinist.

 Om aan de grijper of  aansluiting te lassen
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Onderhoud:
Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de grijper staande op de grond, met
de motor van de bedienende machine uit.

 Smeer alle nippels en draaipunten eens in de 8 uur of bij weinig gebruik eens per week.
 Controleer met een regelmatige interval alle pennen en bussen op speling en het vastzitten van

moeren en bouten Met name de verbinding tussen snelwissel, rotator en grijper.
 Controleer enkele malen per dag de rubberen pads en hun bevestigingen op schade loszitten

(rode pijlen bij afbeelding onder).
 Controleer met een regelmaat alle slangen en slangverbindingen op lekkages.
 Controleer met een regelmaat de dichtheid van de cylinder.
 Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen.

Bij reparaties en of vervanging mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt, alsmede
alleen de originele bouten en moeren voor het samenstellen van de componenten.
De aangesloten kraan (machine) moet voldoen aan 98/37/CE, EN 292, EN 349, EN 574, EN 60204 –
ISO 3864. Het is niet toegestaan modificaties aan de grijper aan te brengen uit veiligheids en garantie
overwegingen. Na het aanbrengen van modificaties kan de fabrikant nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor schade. Alle risico voor het niet zorgvuldig gebruiken van de grijper anders dan in deze
handleiding is omschreven is voor volle verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Algemene garantievoorwaarden
Eurograb garandeert dat haar producten vrij zijn van fouten in het materiaal en de uitvoering. De
garantie op het product is strikt beperkt tot materiaalfouten en fouten in de uitvoering en omvat geen
schade welke is veroorzaakt door foutieve montage, onoordeelkundig gebruik of overbelasting.
Eurograb is niet verantwoordelijk voor vervolgschade op welke manier dan ook, de garantie behelst
altijd alleen de grijper en nooit meer dan dat. De garantie dekt de kosten van  reparatie of vervanging
van defecte onderdelen.
De producten kunnen niet worden teruggestuurd zonder voorafgaand bericht en toestemming van
Eurograb.
De garantie op het product is standaard 12 maanden na aankoop door eindgebruiker doch nooit meer
dan 30 maanden na levering van Eurograb.
Reiskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
De garantie vervalt als de producten zijn gerepareerd, veranderd of gedemonteerd, zelfs gedeeltelijk.
Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst komen niet voor vergoeding
in aanmerking.



Regelmatig smeren, zie gele pijlen
Regelmatig controleren op loslopen, zie paarse pijl

Zorg dat de grijper voldoende om de buis pakt zodat deze er nimmer uit kan vallen!!
Zie onder

Fout!!! niet voldoende grip Juist!!! Voldoende grip


