
TyreON TSC3000E - Mobiele autobrug 

MONTAGE HANDLEIDING 

 

1. UITPAKKEN    - De TSC3000E is verpakt in 2 kisten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

>>  Let bij het uitpakken en verplaatsen van de schaarbrug erop dat u de hydraulische slang en kabels niet los 
rukt of beschadigt. 
 

  



2.  AFVULLEN MET HYDRAULISCHE OLIE  

Vul de tank met 5 liter hydraulische olie, geleverd bij deze brug. 

 

3.  ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 

Het bundeltje kabels dat uit de 

schaarbrug komt bestaat uit de leiding 

voor de hydraulische olie en de kabels 

voor aansluiting van de twee hoogte limit-

switches. 

Sluit de kabels aan via de kroonsteentjes zoals op onderstaande foto’s: 

          

    



 

4.  AANSLUITING OLIESLANG 

 

 

 

 

5.  MONTAGE VAN DE OPRIJPLATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alles is aangesloten, laat de brug dan een 3 à 4 keer helemaal naar boven en naar beneden gaan om het 

hydraulische circuit volledig te ontluchten. 

Check of de vergrendeling goed werkt en of er nergens olie lekt. 

 

De TSC3000E is nu klaar voor gebruik en TyreON wenst u veel 

plezier met ons product. 

 

Aansluitpunt  
olieslang 

Dop olietank 



 

NUTTIGE INFORMATIE 

IN DE SCHAKELKAST 

 

 

DAALSNELHEID EN OPWAARTSE KRACHT INSTELLEN 

De daalsnelheid en de opwaartse kracht zijn correct ingesteld in de fabriek. 
Mocht het nodig blijken om deze bij te stellen kan dat met de onderstaande kleppen: 
 

 

 

  

TIMER 
Deze is in de fabriek afgesteld op ca. 2 
seconden. 
Dat betekent dat de brug gedurende 2 
seconden omhoogkomt om de 
veiligheidspallen te ontgrendelen.  
Vervolgens zet de daling in. 

ZEKERINGEN 
Check altijd eerst de zekeringen als uw 
autobrug niet functioneert. 

OPWAARTSE KRACHT 

- Schroef de dop eraf 

- Draai met een inbussleutel naar rechts voor 

MEER opwaartse kracht.  
 

LET OP: Doe dit geleidelijk, per kwartslag, totdat 

blijkt dat het voldoende is. 
 

- Doe de dop er weer op. 

DAALSNELHEID 

Draai met een inbussleutel naar links om de 

autobrug sneller te laten dalen of naar rechts om 

deze langzamer te laten dalen. 
 

LET OP: Doe dit geleidelijk, per kwartslag, totdat 

blijkt dat het voldoende is. 



 

DALEN BIJ STROOMUITVAL - Noodprocedure 

 
HANDPOMP 
 

Gebruik de handpomp om de heftafels enkele 
centimeters omhoog te brengen zodat de brug 
ontgrendeld kan worden. 
 
Steek een blokje hout o.i.d. tussen de 
vergrendelingspallen, zodat deze niet terug 
kunnen vallen. 

DAALKLEP 

Draai de olieringstap voorzichtig tegen de 

klok in los aan het einde van de 

elektromagnetische klepkern.  

Dan beginnen de heftafels te zakken. 

Als de schaarbrug het laagste punt heeft 

bereikt, draai dan de bout met de klok 

mee weer vast. 


