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ZWENKARM VOOR TAKEL 
POWX910 

1 TOEPASSINGSGEBIED 
De draaiarm dient om er één takel op te bevestigen. Hierbij moet de draaiarm op een goed 
bevestigde stalen staaf van 48 mm diameter worden gemonteerd. 

2 BESCHRIJVING 
1. Onderste steun 
2. Klemblok 
3. 2 bouten (M12 x 60 mm) 
4. Bovenste steun 
5. Steunarm 
6. Splitpen 

7. Zwenkarm 
8. Grote splitpen 
9. Verlengbuis 
10. Bout (M12 x 70 mm) 
11. Bout (M8 x 60 mm) 
12. Rubberen zadels 

3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 

Gevaar voor lichamelijk letsel 
of materiële schade. 

 

Lees voor gebruik de 
handleiding. 

 

CE conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van 
veiligheid. 

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Neem zeker de volgende punten in acht om ongevallen en verwonding te voorkomen: 
▪ Overbelast uw zwenkarm niet. 
▪ In geval van beschadiging de draaiarm niet verder gebruiken. 
▪ Let er goed op dat alle schroeven behoorlijk aangehaald zijn en controleer die regelmatig 

voor uw eigen veiligheid. 
▪ Let er altijd op dat de splitpennen naar behoren in de boorgaten bevestigd zijn. 
▪ Het is strikt verboden personen met de takel te transporteren. 
▪ Bovendien mogen geen personen onder de takel of zwenkarm verblijven. 
▪ Een persoon die deze veiligheidskennis niet heeft mag dit product niet gebruiken. 
▪ Alle onderdelen dienen regelmatig op een eventuele vervorming of beschadiging te 

worden gecontroleerd. 
▪ Neem de maximaal toelaatbare belasting in acht! 

5 MONTAGE (FIG. A) 
▪ Plaats de onderste steun (1) op de gewenste werkhoogte, tegen een verticale stalen buis 

van Ø48 mm met een wanddikte van minstens 4mm en geen te glad oppervlak voor 
betere houdkracht.  

▪ Voeg samen met het klemblok (2) door middel van 2 bouten M12 x 60 mm (3), M12 
moeren, Ø12 mm veer rondsels en Ø12 mm platte rondsels en schroef vast (bouten 
aantrekken met minimaal 70Nm). 

▪ Plaats op dezelfde wijze de bovenste steun (4) en klemblok (2). Let erop dat ze beiden in 
dezelfde richting gemonteerd zijn. De afstand tussen beiden, gemeten van onderzijde tot 
onderzijde, moet 420 mm zijn. 

▪ Haak één zijde van de steunarm (5) aan de scharnieras van de bovenste steun, (let op de 
juiste richting) en beveilig door een splitpen (6) door het gaatje in de scharnieras te 
steken. 

▪ Haak de onderste zwenkarm (7) op de scharnieras van de onderste steun en beveilig door 
een splitpen (8) door het gaatje van de as te steken.  
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▪ Bevestig het losse deel van de steunarm (5) aan de onderste zwenkarm (7) door middel 
van de bout M12 x 70 mm (10), M12 moer, Ø12mm veer rondsel en Ø12 platte rondsel 
(pos..B). 

6 GEBRUIK 
▪ Voor het gebruik moeten eerst alle onderdelen gecontroleerd worden. De verticale 

steunpilaar moet stevig zijn. De onderdelen van de zwenkarm moeten onbeschadigd en 
vrij van breuken zijn. De steunen moeten stevig vastzitten. 

▪ De steunpilaar moet mooi vertikaal staan. Alleen wanneer de zwenkarm mooi horizontaal 
hangt, zal de kabel op de juiste manier worden opgewikkeld op de bevestigde lier. 

▪ Op 750 mm afstand t.o.v. de verticale steunpilaar bedraagt de maximum last 600kg. 
Gebruik hiervoor de zwenkarm gemonteerd zoals hierboven beschreven. 
Opgelet: de POW903 kan met deze zwenkarm niet met de verdubbeling tot 800kg 
gebruikt worden. 

▪ Indien lasten van maximum 300kg gehesen zullen worden (POW900 of POW901 en 
POW902 zonder verdubbeling) kan men de zwenkarm gebruiken tot 1100mm. Bevestig 
dan beide armdelen dmv de bout M12 x70 (10) met elkaar door het tweede gat (pos C) in 
het uitschuifbare deel (9). Monteer de bout M8 x 60 (11) met M8 moer, Ø8 mm veer 
rondsel en Ø8 mm platte rondsel in het eerste (kleinere) gat van het uitschuifbare deel 
(pos.A), daardoor kan de takel tijdens het gebruik niet van de steunarm afschuiven. 

▪ De last mag de maximum toegelaten waarden nooit overschrijden. 
▪ Het is verboden om onder de zwenkarm te staan wanneer deze belast is. 
▪ Opgelet: De bijgeleverde rubberen zadels (12) dienen als aanpasstukken om de takel aan 

de uitschuifbare zwenkarm te bevestigen. De beugels zelf worden als onderdeel bij de 
elektrische takels geleverd. Ze behoren niet tot de onderdelen van deze zwenkarm.  

▪ Voor het gebruik dient er eerst een heftest en zwenktest zonder last uitgevoerd te worden, 
om daarna de last gelijkmatig te verhogen. Hierna is het aangewezen dat de 
aantrekkracht van 70Nm van de bevestigingsbouten gecontroleerd worden 

7 CONTROLE EN ONDERHOUD 
▪ Controleer regelmatig de steunpilaar. Deze moet stevig vaststaan en niet verbogen zijn. 

Controleer tevens de stijfheid en kijk na of deze nog steeds mooi vertikaal staat. 
▪ Controleer regelmatig de onderdelen van de zwenkarm. Deze mag niet beschadigd zijn. 

(deuken, scheuren..) 
▪ Controleer alle verbindingen (bouten/moeren). Ze moeten goed vaststaan. 
▪ Vervang een defecte zwenkarm onmiddellijk, deze is niet herstelbaar. 
▪ De last mag de maximum toegelaten waarden nooit overschrijden. 
▪ Het is verboden om onder der zwenkarm te staan wanneer deze belast is. 
▪ Het is verboden om een last tegelijk met 2 takels op te heffen. 
▪ Het is ten zeerste verboden met deze takel personen te heffen. 
▪ Helpers en kinderen dienen zich te verwijderen van de werkplaats tijdens het gebruik 
▪ Niet ervaren personen mogen dit werktuig niet gebruiken 

8 TECHNISCHE GEGEVENS 
Max last op 750 mm 600 kg 

Max last op 1150 mm 300 kg 

Rotatie 50° naar links en 50° naar rechts 
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9 MILIEU 
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg 
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. 
Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier 
behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een 
recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. 
Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over 
inzameling en verwerking. 

10 CONFORMITEITSVERKLARING 

 

VARO N.V.   - Vic. Van Rompuy N.V.    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, 
verklaart dat, 

Product: Zwenkarm voor elektrische takel 
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWX910 

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van 
toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze 
verklaring nietig. 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening); 

2006/42//EG 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op 
de datum van ondertekening): 

*2PfG 2364/08.13 

Ondergetekende handelt in opdracht en in onmiddellijke vertegenwoordiging van het 
bedrijfsmanagement, 

 
Ludo Mertens 
Certificatiemanager 
Lier, 04/06/2020 


