Montage-handleiding LS-serie
(voor zijafdichting van docks en laadbruggen)

Aanbrengen LS-serie afdichting voor zijkant van docklevellers
1. Breng de laadbrug naar de hoogste positie. Zet deze positie vast met de
hoofdschakelaar.
2. Plaats de onderhoud stang in de daarvoor bestemde positie onder de
dockleveller. (Veiligheid)
3. Verwijder de bestaande afdichtingen inclusief alle uitstekende
bevestigingen! (Het toekomstige contactoppervlak moet ten minste vlak
en roestvrij zijn)
4. Oude klinknagels en schroeven verwijderen.
5. Oude waarschuwingsstickers hoeven alleen te worden verwijderd als ze
los zitten.
6. Reinig een strook van ten minste 120mm over de volle lengte van de
zijkant van de dockleveller, evenwijdig met de dekplaat. Doe dit grondig
met in de handel verkrijgbare vet- en vuil reiniger (bijv: remreiniger)
7. In extreme gevallen moeten roestvlekken worden behandeld met een
draadborstel om los materiaal te verwijderen. Realiseer altijd een vlak
oppervlak met de Flex. Dat is nodig voor optimale magnetische hechting
8. Reinig de vloer rondom de laadbrug met een bezem vóór met de
montage van de afdichting wordt begonnen.
9. Zorg ervoor dat er geen metalen onderdelen/residuen zijn, want deze
zullen zich onmiddellijk aan de magneet hechten en de magnetische
kracht verzwakken!
10. Plaats de LS-serie zijafdichting met de magneet naar boven, naast de
spleet, op de vloer naar de laadbrug

11. Start de zijdelingse montage tegen de zijkant van de laadbrug

Om dit te doen kan het nodig zijn om de afdichting te laten zakken of het
bovenste deel van de LS-afdichting met een schaar te verwijderen.
Til de LS-afdichting op en duw hem in de opening bij de achterzijde met de
Magnetische zijde naar het plateau toe totdat hij het frame onder het
scharnier raakt.

12. Draai de LSS-serie afdichting verder om en plaats hem parallel tegen of
net onder de rand van de dekplaat. De magneet moet op het hele
oppervlak vlak rusten. Zorg dat er geen oneffenheden in het oppervlak te
zien zijn.

14. De LS-serie afdichting moet ten minste 50 mm onder sectionaal deur
gemonteerd worden. De eventuele overlengte kan met een standaard
schaar worden ingekort
15. Ter afsluiting, druk met een doek over de gehele lengte van de afdichting
stevig zowel onder alsook boven de lus om de magneet de nodige
definitieve hechting te geven.

16. Schoonmaken:
Met in de handel verkrijgbare handreinigers en/of water.
17. Reparatie in geval van schade:
Als de LS-serie afdichting tijdens de gebruik scheurt of afbreekt, kan de
reparatie binnen 1 minuut gedaan worden:
a. beide delen op elkaar leggen en het afdichting recht knippen.
b. de zijkanten vormen een passende rand. Eventueel een stukje als brug
in een van de losse afdichtingen lijmen ter verbinding van beide delen.
c. De afzonderlijke onderdelen mogen niet korter zijn dan 600 mm.
18. Voor vragen en hulp kunt u ook onze installatievideo bekijken op www.emflex.eu of ons direct bellen.

Belangrijk !!
Montage-voorschrift voor docklevellers met teenbeschermer
(in geval van een teenbescherming aan buitenzijde kan de LS-serie afdichting
worden weggeduwd wanneer de dockleveller het laagste niveau bereikt)
Om dit te voorkomen, dient u altijd een geleidingsstrip te plaatsen aan de
zijkant van de dockleveller, loodrecht op de LS-serie afdichting tot aan de bout
van de voetbescherming.

Teenbeschermer Buiten
De gele driehoekplaat
scharniert achter en glijdt
door de sleuf omhoog als
de laadbrug naar
beneden gaat. En drukt
daarmee de LS-serie
afdichting van de
laadbrug af.

Teenbeschermer Buiten
De grote driehoekplaat
scharniert onder en glijdt
door sleuf omhoog als de
laadbrug naar beneden
gaat. In gemonteerde
situatie zal de plaat nooit
zo hoog komen als op dit
plaatje.

Teenbeschermer Binnen
De grijze teenplaat
scharniert achterlangs en
glijdt langs de binnenzijde
van de laadbrug omhoog
als deze naar beneden
gaat. Geen invloed op de
LS-afdichting

Teenbeschermer Binnen
De grijze teenplaat
scharniert achterlangs en
glijdt langs de binnenzijde
van de laadbrug omhoog
als deze naar beneden
gaat. Geen probleem voor
montage LS-afdichting

Dé oplossing bij teenbescherming van docklevellers

Adapter strip RF = Em-Flex Contra magnet
Plaatsing bij teenbescherming buiten:
Haaks onder de L-serie afdichting tot tegen de
slotbout van de teenbeschermer.
Reden:
Hierdoor ontstaat een verhoogd glijpad voor de
teenplaat zodat deze niet meer tegen, maar
over de LS- afdichting glijdt.

