Bediening

1

Zorg dat er luchtdruk op de machine
staat.
Let op: de maximale inlaatdruk
mag niet hoger zijn dan 4 bar

2

Zet de machine aan door de
hoofdschakelaar op 1 te zetten.

3

Controleer of er voldoende
straalmiddel in de straalketel zit
indien dit niet het geval is vul deze
dan bij via de vulzeef.
Let op! Er kan maximaal 12 kilo
straalmiddel in de straalketel

4

Doe na het vullen van de
straalketel het overgebleven
straalmiddel met de hand in de
ketel vegen door de vulzeef van
de ketel te nemen. Hierna vulzeef
en deksel terug plaatsen

5

6

7

8

Controleer of de zakken onder de
afzuigunit niet vol zijn. Indien dit het
geval is hier nieuwe lege zakken
onder plaatsen

Stel de breedte tussen de wielen met
behulp van de inbusbouten in zodat er
nog 2 mm speling zit tussen het lijf
van de wals en de randen van de
wielen

Meet het volume van de wals door
middel van het RAVOL volume
meetsysteem voor het stralen van de
wals.

Leg de wals op de wielen in de
machine en controleer of de wals
goed op alle 4 de wielen rust en
dat deze nergens tegenaan kan
draaien. En zorg dat de straalkop
recht op de wals gericht staat met
een afstand tussen de wals en
straalkop van circa 5 tot 10 cm.
Sluit hierna de deksel
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9

10

Stel de afslagen links en rechts zo in
dat deze ongeveer aan beide zijde 1
cm breder staan dan het lijf van de
wals.

Kies het aantal keren dat de wals
gestraald moet worden met de
bovenste standenschakelaar en stel de
snelheid van de straalkop in met de
draaiknop op circa stand 3. druk hierna
op start. Het stralen begint.

13

14

Meet het volume van de wals door
middel van het RAVOL volume
meetsysteem na het stralen van de
wals.

Meetrapport maken zodat het
reinigingsresultaat bekend is.
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12

De machine straalt de wals.
Was het overtollig straalmiddel
Controleer of tijdens het stralen
van de wals af met water en maak
voldoende straalmiddel komt. Als de deze hierna droog met papier.
afzuiginstallatie afslaat is het stralen
klaar. Open de deksel en neem de
wals eruit

