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VEILIGE EN PROFESSIONELE AFVOER VAN VEERREMKAMERS
WAARSCHUWING

Voor aanvang van service- of inspectiewerkzaamheden altijd zorgen dat het
voertuig goed is geparkeerd met geactiveerde parkeerrem en blokken onder de
wielen.

De volgende procedure stelt de bekrachtigingsveer buiten werking, om zo het veilig afvoeren van de kamer te
waarborgen.
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STAP ACTIE

WAARSCHUWING

1

 Verwijder de veerremeenheid uit het
voertuig en plaats deze binnen een stevig
geconstrueerde gesloten stalen kast.
 De kast moet zijn voorzien van geschikte
openingen voor het gebruik van een
acetyleen-brander in het snijgedeelte.

2

 Positioneer de veerkamer zo, dat deze
 Het is de verantwoordelijkheid van de
eenvoudig kan worden bereikt via de gaten in
gebruiker, te zorgen dat de stalen kast sterk
de kast.
genoeg is voor het veilig opnemen van de
remkamer en veren.
 Afhankelijk van de afmetingen van de kast
kan het noodzakelijk zijn de bedieningsstang
door te snijden, zodat de kamer in de kast
past.

3

 Is de eenheid veilig gepositioneerd in de
kast, brandt dan met een acetyleen-brander
een klein gat met een diameter van 38,1 mm
– 63,5 mm (1,5" – 2,5") in de parkeerkamer.
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 Zorg dat de kast sterk genoeg is, zodat geen
onderdelen uit de kast kunnen vliegen.

 Vóór het gebruik van de acetyleen-brander,
zorgen dat de gebruiker de juiste persoonlijke
beschermingsuitrusting draagt en er
voldoende ventilatie is.
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WAARSCHUWING

4

 Na het branden van een gat in de
parkeerkamer, zijn de windingen van de
bekrachtigingsveer zichtbaar.
 Gebruik de acetyleen-gasbrander voor het
doorsnijden van de zichtbare windingen.
 Na het doorsnijden van de windingen een
schroevendraaier of een vergelijkbaar
gereedschap gebruiken om te controleren of
ze vrij kunnen bewegen in de kamer.

5

 Laat de veerremkamer enige tijd afkoelen of
onderdompel in water voor snel afkoelen.
 De kamer kan nu veilig worden afgevoerd.

 Plaats uw handen of vingers niet binnen de
kast.
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