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1. VOORWOORD
Geachte carrosseriebouwer,

In deze handleiding vindt u instructies en aanwijzingen voor de montage van de diverse typen
klapstootbalk.
Deze klapstootbalken zijn gebouwd conform de CE Machine-richtlijn.
Voordat u klapstootbalk gaat monteren, verzoeken wij u de montagehandleiding aandachtig door te
lezen en de instructies voor de montage op te volgen. In geval van vragen en/of onduidelijkheden
neem dan contact op met Terberg Techniek B.V.
Terberg Techniek BV houdt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorbericht wijzigingen aan de
montagevoorschriften door te voeren als gevolg van productontwikkeling.
De montagehandleiding kan via de link op onze website www.terbergtechniek.nl gedownload worden.
Controleer regelmatig of u de meest recente versie van de montagehandleiding gebruikt.

Met vriendelijke groeten,

Terberg Techniek B.V.
Terberg Techniek Baarlo
Napoleonsbaan Noord 30
5991 NW Baarlo
Postbus 8338
5990 AA Baarlo
Tel.: 00(31) 77-4772039
Fax.: 00(31) 77-4771226
Email: infobaarlo@terbergtechniek.nl
Web: www.terbergtechniek.nl

Betreft:
Typen : TER-850-ME/HY/EL-V (SLAG 850/670/400 MM)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Terberg
Techniek B.V.
Voor informatie betreffende gebruik en onderhoud waarin deze handleiding niet voorziet, kunt u contact opnemen met Terberg
Techniek B.V.
Terberg Techniek B.V.
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2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
-

Terberg Techniek B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan de
klapstootbalk constructie en ophanging inclusief zijn mechanische, hydraulische of elektrische
bediening door onoordeelkundige montage.

-

Het is verboden om wijzigingen aan te brengen in de constructie en montage van de
klapstootbalk.

-

Gebruik te allen tijde de meegeleverde originele onderdelen i.v.m. voorgeschreven
materiaalspecificaties en sterkte klassen.

-

Het is verboden om drukinstellingen van het hydraulisch systeem anders in te stellen dan in
het hydraulisch schema en de opbouwrichtlijnen is aangegeven.

-

Verzeker uzelf ervan dat wanneer u de hydraulische klapstootbalk aan uw hydraulisch
systeem koppelt de beschikbare en vereiste werkdrukken niet te hoog of te laag zijn voor
deze toepassingen.

-

Verzeker uzelf ervan dat wanneer u de hydraulische klapstootbalk aan uw hydraulisch
systeem koppelt de beschikbare en vereiste literopbrengsten niet te hoog of te laag zijn voor
deze toepassingen.

-

Verzeker uzelf ervan dat de door u aangelegde en gemonteerde hydraulische leidingen,
slangen en ventielen schoon zijn. Vervuiling in deze componenten kan storing in de werking
van de hydraulische stootbalk veroorzaken.

-

Indien zich er een olielekkage voordoet moet onmiddellijk het hydraulisch systeem stopgezet
worden.

-

Periodieke controle en onderhoud aan het hydraulisch systeem is de beste manier om
schade en ongevallen te voorkomen.

-

Periodieke controle en onderhoud aan het elektrisch systeem is de beste manier om schade
en ongevallen te voorkomen.

-

Verwijder nooit de zijbanden van de stootbalk. Deze zijn onderdeel van de CE markering voor
de stootbalk.

-

Als er aan de truck of de opbouw gelast moet worden neem dan speciale voorzorgsmaatregelen om beschadigen van de hydraulische en elektrische componenten te
voorkomen.
Plaats de massaklem altijd direct bij de lasplek. Zorg ervoor dat de lasstroom nooit via
hydraulische of elektrische componenten weg kan vloeien, dit kan beschadiging van
de componenten tot gevolg hebben. Zie ook de opbouwvoorschriften van de diverse
truckfabrikanten voor eventuele aanvullende voorschriften.

-

Voordat u de stootbalk gaat gebruiken dient u ook de Gebruikersdocumentatie verstelbare
stootbalk te lezen. Deze Gebruikersdocumentatie is bijgevoegd bij de stootbalk als deze
geleverd wordt.

Terberg Techniek B.V.
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3. TECHNISCHE SPECIFICATIE
Fysische gebruiksomstandigheden:
De volgende fysische omstandigheden gelden:
Tijdens transport/opslag
Omgevingstemperatuur, werkend
Relatieve luchtvochtigheid “RH”
Verlichting
Hoogte

: +0 tot 55 graden Celcius
: -15 tot 40 graden Celcius
: 30% to 100% niet condenserend
: normale omgevingsverlichting
: luchtdruk tot 1000 m boven de zeespiegel

!! De verstelbare stootbalk is bestemd voor gebruik in de openlucht.
!! De verstelbare stootbalk is niet geschikt voor explosie gevaarlijke omgeving.
Technische specificatie stootbalk:
Voldoet aan reglement
Goedkeuringsnummer
Verstelling
Afmeting (ingeklapt) lxbxh
Afmeting (uitgeklapt) lxbxh
Breedte stootbalk
Hoogte stootbalk
Afstand onderzijde stootbalk – wegdek
Maximum maat stootbalk naar voren t.o.v.
achterzijde carrosserie
Gewichten (geïnstalleerd)
TER-850-ME-V
TER-850-HY-V
TER-850-EL-V

Opbouweisen/specificaties:
Chassisafmeting / weerstandsmoment chassis
Minimaal
Chassisbreedte min. – max.
Maximum hydraulische druk instelling
Maximum toevoer liters olie
Oliesoort / type
Voedingspanning EL uitvoering
Zwevende zekering bij de accu’s (bij EL)
Zekering in centrale doos (bij EL)
Doorsmeervet

: ECE R58
: E4-58R-020392 Ext.00
: 400 / 670 of 850 mm
: 2408 x 221 / 223 x 142 mm
: 2408 x 1071 / 1073 x 142 mm
: 2408 mm
: 142 mm
: 550 mm maximaal (met de huidige wetgeving)
: 330 mm (vlgs de huidige goedkeuring)
: ca. 145 kg
: ca. 160 kg
: ca. 160 kg

: 260x72x6 mm of Wx = 165 cm3
: 758 – 905 mm
: 100 bar
: ca. 40-80 liter
: SHELL Tellus oil T32 of T46 ISO classificatie HV
of een vergelijkbare hydrauliekolie
: 24 Volt DC
: 30 Ampere
: 7,5 Ampere
: Shell Retinax Grease EP2 of een vergelijkbaar
smeervet

Verflaagdikte chassis maximaal
Verflaagdikte op montageprofielen maximaal

: 120 µ
: 120 µ

Terberg Techniek B.V.
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4. MONTAGE KLAPSTOOTBALK AAN HET CHASSIS
Typen: Mechanisch TER-850-ME-V / Hydraulisch TER-850-HY-V / Elektrisch TER-850-EL-V
STANDAARD MONTAGE MET U-PROFIEL 80x200x80x10 mm:
-

Controleer of het chassis voldoet aan de minimale chassis afmeting 260x72x6 mm of
3
Wx=165 cm .

-

De verflaagdikte op het chassis en op de montageprofielen mag maximaal 120 µ zijn.

-

Zorg er voor dat het chassis op de juiste rijhoogte staat en dat het tevens waterpas staat.

-

Bepaal de positie van de stootbalk aan het chassis.

-

Bepaal de bevestigingsmethode aan het chassis. Standaard is U-profiel flenzen naar buiten.
De uithaling t.b.v. de stootbalkmontage in het U-profiel moet altijd naar de achterzijde van het
voertuig wijzen.

Afbeelding 1: U-profiel buitenmontage

-

Bij de methode flenzen naar de buitenkant hoeft er niets aan het profiel aangepast te worden.
Het U-profiel komt met het lijf tegen de buitenzijde van het chassis te zitten.

-

De U-profielen moeten per zijde met 6 bouten M16 10.9 vastgezet worden. 4 stuks bouten in
het lijf van het U-profiel en 2 stuks bouten in de strip onder de onderflens van het chassis.

-

De plaatsing van de bouten in het lijf van het U-profiel is variabel maar dient zoveel mogelijk
in een rechthoek- of vierkantvorm te gebeuren. Plaats de bouten altijd met een zo groot
mogelijke h.o.h. maat uit elkaar. Zie de tabel boutbevestiging en de montagetekening
N2010-0100-HAND voor de minimale h.o.h. maten van de bouten.

-

Controleer of de geplande montage voldoet aan de voorgeschreven maten op de montage
tekeningen S14-8100-1-E t/m S14-8100-14-E (in zoverre van toepassing) en N2010-0100HAND.

-

Bepaal de lengte van de U-profielen 80x200x80x10 mm. De lengte van het U-profiel vanaf
onderzijde chassis mag maximaal 600/460 mm bedragen (afhankelijk van lengte profiel
L=720 of L=860. Let bij de bepaling van deze lengte op de maximum toegestane afstand
wegdek - onderzijde stootbalk. Deze maat mag maximaal 550 mm bedragen. In de praktijk is
het aan te bevelen om een maximale hoogte van 530 mm aan te houden zodat eventuele
meetfouten, speling e.d. uitgesloten zijn.

-

Zaag de U-profielen 80x200x80x10 mm op lengte.

Terberg Techniek B.V.
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-

Boor de benodigde gaten in de U-profielen en indien u geen gebruik kunt maken van origineel
aanwezige gaten in het chassis ook in het chassis.

-

Boor de gaten in de onderflens van het chassis t.b.v. de montagestrip die onder de onderflens
van het chassis gemonteerd wordt.

Afbeelding 2: Bouten in lijf en in onderflens

-

Monteer de U-profielen aan het chassis. Gebruik tijdelijke bouten M16 voor de profielen vast
te zetten.

-

Monteer de strippen onder het chassis. Bij de bevestiging met flenzen naar buiten komt de
strip tegen het buitenlijf van het U-profiel.

-

Hecht de strippen middels lassen goed vast aan de U-profielen.

-

Breng de dichtgeklapte stootbalk met de voorgemonteerde bevestigingshoeken op de juiste
positie bij de U-profielen. Gebruik hiervoor een takel of een hefwagentje.

Afbeelding 3 en 4: Positioneren stootbalk tov profielen

-

Zorg dat de reeds gemonteerde bevestigingshoek op de stootbalk goed aansluit in de
uithaling van de U-profielen.

Afbeelding 5: Aansluiten bevestigingshoek op U-profiel
Terberg Techniek B.V.
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Zorg er voor dat de stootbalk goed horizontaal komt te hangen, zowel in dwars- als in
lengterichting.
-

Hecht de bevestigingshoeken van de klapstootbalk door middel van lassen goed vast aan de
beide U-profielen 80x200x80.

-

Demonteer de klapstootbalk. Demonteer de U-profielen weer vanaf het chassis en las de
bevestigingshoeken en de strippen volledig rondom af (alle lassen a=0,6x dunste
materiaaldikte).

-

Daar waar u achteraf niet meer bij kunt voor de uiteindelijke oppervlaktebehandeling dient u
grondverf aan te brengen als anti roest voorziening.

-

U kunt er ook voor kiezen om alle delen (strippen onderzijde chassis en bevestigingshoeken
aan U-profielen) op de auto af te lassen. !! Zorg er dan alleen voor dat daar waar
zelfborgende moeren kort bij de las zitten deze niet te heet worden waardoor de plastic
borging van de zelfborgende moeren wegsmelt en de zelfborgende werking verdwijnt !! Indien
dit toch gebeurd vervang dan de zelfborgende moeren door nieuwe met de juiste
specificaties.

-

Monteer de U-profielen met aangelaste strippen en bevestigingshoeken beide weer aan het
chassis. Let op dat u nu de juiste voorgeschreven bouten op de juiste plaats gebruikt. Zie
tekening N2010-0100-HAND.

-

Monteer de bouten M16 in het lijf van het chassis met de moeren naar de buitenzijde.
Monteer de bouten M16 in de onderflens van het chassis met de moeren aan de bovenzijde.
Gebruik per bout 2 stuks onderlegringen M16 200HV.

-

De M16 bouten in het lijf moeten met een aanhaalmoment van 332 Nm vastgedraaid worden.
Voor alle andere M16 bouten geldt een aanhaalmoment van 250 Nm.

Afbeelding 6: Bouten monteren in lijf en flens

-

Monteer de klapstootbalk weer aan de bevestigingshoekprofielen. Draai de M16 moeren aan
met het juiste aanhaalmoment.

Terberg Techniek B.V.
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ALTERNATIEVE MONTAGE MET U-PROFIELEN - BINNENMONTAGE

Er is ook de mogelijkheid om de U-profielen met de flenzen naar de binnenzijde te monteren.

Afbeelding 7: Binnenmontage U-profielen

-

Bij de methode flenzen naar de binnenzijde moeten de flenzen weggesneden worden over de
hoogte van het chassis. Let op dat er geen scherpe overgangen ontstaan in de hoeken. Zorg
dat er altijd een radius van minimaal 8 mm ontstaat.

Afbeelding 8: Radius R8 minimaal

-

Bij de bevestiging met de flens naar binnen komt de strip in de binnenzijde van het U-profiel
tegen het binnenlijf. Deze methode zou u kunnen kiezen bij grotere chassisbreedtes als het
U-profiel te ver naar buiten op het bevestigingshoek komt te zitten of waar u problemen hebt
met de flenzen naar de buitenzijde.

-

Ook hier moet een strip onder het chassis aangebracht worden en gelast worden in de
binnenzijde van het U-profiel.

-

Bij deze montage is de werkvolgorde van monteren identiek aan de uitvoering met flenzen
naar buiten.

Terberg Techniek B.V.
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5. ALTERNATIEVE MONTAGE HOEK I.P.V. STRIP ONDER CHASSIS:
Hoek 95x80x10-L=160 mm en Hoek 95x80x10-L=400 mm:
Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid om i.p.v. de strip aan de onderzijde van het chassis
een hoek te gebruiken. Bij deze methode hoeft er niet gelast te worden bij de verbinding tussen
U-profiel en hoek.
-

Er moeten in het U-profiel 2 extra gaten geboord worden voor montagebouten.

-

De gaten in de onderflens blijven idem als bij de platte strip.

-

Let er bij deze methode wel op dat daar waar het sleufgat in het hoek zit er een zwaardere
sluitring (17x40x6) gebruikt moet worden bij de boutbevestiging.

Afbeelding 9: Hoek onder flens chassis ipv strip

-

Deze versie hoek kan ook in een langere uitvoering gebruikt worden tot max. 400 mm lengte.
Daar waar u problemen hebt met de bouten in de flens van het chassis b.v. i.v.m. een
trekbalk die onder in het chassis ligt en er geen ruimte is om een bout en moer te plaatsen.
De bouten kunnen dan verder naar buiten gezet worden.

Afbeelding 10: Lang hoek max. 400 mm

Terberg Techniek B.V.
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6. ALTERNATIEVE MONTAGEPROFIELEN AAN CHASSIS:
Hoekprofiel 80x260x10 mm en Hoekprofiel 80x385/260x10 mm:

Afbeelding 11: Hoek 80x260x10 mm

Afbeelding 12: Hoek 80x385/260x10 mm

In deze profielen moeten ook de hoeken uitgehaald worden t.b.v. de stootbalk montage.
-

Een alternatieve bevestiging aan het chassis van deze beide profielen is alleen een 8 bouten
montage in het lijf van het chassis en geen strip of hoek aan de onderzijde in de flenzen. Dit
kan in sommige gevallen een voordeel opleveren bij de montage. Let op dat u weer de juiste
voorgeschreven bouten gebruikt. Zie tekening N2010-0112-HAND. Draai de bouten vast met
het voorgeschreven aanhaalmoment. Gebruik per bout 2 stuks onderlegringen M16 200HV.

-

De M16 bouten in het lijf moeten met een aanhaalmoment van 332 Nm vastgedraaid worden.

Afbeelding 13: 8 bouten montage in lijf

Afbeelding 14: Praktijkvoorbeeld montage

-

Daar waar u met de breedte van het hoekprofiel i.v.m. vereist gatenpatroon niet uitkomt kunt
u ook nog het hoekprofiel met de verbrede bovenzijde toepassen. Ook hiervoor geldt weer de
montage met 8 bouten in het lijf zonder strip of hoek onder het chassis.

Terberg Techniek B.V.
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7. AANVULLENDE MONTAGE DIVERSE UITVOERINGEN:
Mechanische uitvoering klapstootbalk ME-V (oude uitvoering):
Als de mechanische stootbalk gemonteerd is aan de U-profielen moeten de strippen en het buisje tbv
de borgpennen nog aan de stootbalk gelast worden. Voor de juiste plaats van de strippen zie
tekening N2009-0025.
-

Las de 2 strippen per zijde aan het U-profiel wat naar achteren beweegt. Las het buisje tegen
de achterzijde van de vaste balk. In gesloten stand van de stootbalk moet de borgpen los
door het gat en het buisje aan de vaste balk gaan. Zorg dat de stootbalk goed gesloten is.

Afbeelding 15: strippen op beweegbare balk

Afbeelding 16: bus aan vaste balk

-

Las op de beweegbare balk ook de handgrepen om de balk naar achteren te kunnen trekken.

-

Las aan de achterzijde van het chassis eventueel twee extra buisje als contra houder om de
borgpennen tijdelijk tijdens het openen en sluiten in te steken.

-

Dezelfde borgpennen worden ook gebruikt om de stootbalk in uitgeschoven toestand te
borgen zodat deze niet samenklapt in gebruiksstand.

-

Controleer of de pennen in opengeklapte stand goed in de gaten van de beide klaparmen
passen. Ruim de gaten zonodig nog een keer na of ga er met een ronde vijl nog een keer
doorheen.

Afbeelding 17: borgpen in midden klaparmen

Terberg Techniek B.V.
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Mechanische uitvoering klapstootbalk ME-V (nieuwe uitvoering):
Bij de nieuwe uitvoering mechanische stootbalk zitten de strippen tbv de borging van de stootbalk in
gesloten toestand reeds schroefbaar op de stootbalk gemonteerd af fabriek. Voor de positie van de
strippen zie tekening N2009-0031-rev01. Er hoeft nu niet meer gelast te worden aan de stootbalk.

Afbeelding 18: strippen op beweegbare balk

Afbeelding 19: bovenstrip aan beweegbare balk

Afbeelding 20 onderstrip op vaste balk

Afbeelding 21: handvaten op beweegbare balk

-

Op de beweegbare balk zitten af fabriek ook al de 2 handvaten geschroefd om de
beweegbare balk naar achteren te kunnen trekken.

-

Dezelfde borgpennen als voor het gesloten houden van de stootbalk worden ook gebruikt om
de stootbalk in uitgeschoven toestand te borgen zodat deze niet samenklapt in gebruiksstand.

-

Controleer of de pennen in opengeklapte stand goed in de gaten van de beide klaparmen
passen. Ruim de gaten zonodig nog een keer na of ga er met een ronde vijl nog een keer
doorheen.

Afbeelding 22: borgpen in midden klaparmen

Terberg Techniek B.V.
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Hydraulische uitvoering klapstootbalk HY-V:
Als de hydraulische stootbalk gemonteerd is aan de U-profielen moet deze nog hydraulisch
aangesloten worden vlgs schema S09-8000-HYDR-rev02.
Dit aansluiten kan gebeuren op de hydraulische functie die voorzien moet zijn op de truck t.b.v. de
bediening van de stootbalk. Sluit het reeds gemonteerde manifold blok (incl. gestuurde terugslagklep,
stroomverdeler en smoringen) op de stootbalk aan op de leidingen die vanaf het stuurventiel naar de
stootbalk gelegd zijn.

Afbeelding 23: hydraulische aansluitingen stootbalk

Afbeelding 24a en 24b: hydraulische aansluitingen stootbalk

Voor het laatste stuk vanaf de vaste leidingen naar het manifold blok op de stootbalk moeten
hydrauliek slangen gebruikt worden i.v.m. het kunnen bewegen als gevolg van torderen en buigen
e
van het chassis. Zorg ervoor dat alle leidingen voor het 1 gebruik aan de binnenzijde gereinigd zijn.
Het advies is om hydrauliekslang gebruiken met een inwendige doorlaat van 6,4 mm (1/4”) tot 9,5 mm
(3/8”).
Om een zelfontluchtende werking van de cilinders te krijgen moet er voor een zo dun mogelijke
leiding- c.q. slangdoorlaat gekozen worden.
Indien u leiding of slang met een binnendiameter van 6,0-6,4 mm gebruikt kunt u een maximale
lengte van leiding + slang van 7900 mm per leiding/slang gebruiken. Indien u leiding of slang met een
binnendiameter van 7,9-8,0 mm gebruikt kunt u een maximale lengte van leiding + slang van 5100
mm per leiding/slang gebruiken.
Indien u leiding of slang met een binnendiameter van 9,0-9,5 mm gebruikt kunt u een maximale
lengte van leiding + slang van 3500 mm per leiding/slang gebruiken.

Terberg Techniek B.V.
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I.v.m. de aanwezigheid van een gestuurde terugslagklep is het dringende advies om een stuurventiel
met een open middenstand te gebruiken. Doet u dit niet dan is het risico aanwezig dat de gestuurde
terugslagklep beïnvloed wordt in zijn juiste werking en gaat doorlekken wat veroorzaakt dat de
cilinders en daardoor de stootbalk uit zichzelf uit kan gaan.
Als u de stootbalk de eerste keer wilt laten bewegen moet u de beide slangen die aan de stootbalk
gekoppeld worden met elkaar doorverbinden. Start de motor en schakel in deze situatie de pto in en
bedien de stuurschuif. Laat de olie ca. 20-30 seconden rond circuleren. De lucht die in de
aanvoerleidingen zit wordt hierdoor uit de leidingen gedrukt. Schakel de pto weer uit en stop de
motor.
Nu kunnen de slangen weer op de juiste nippels aangesloten worden. Daarna kunt u de stootbalk
laten bewegen. Start de motor, schakel de pto in en bedien de stuurschuif b.v. door de schakelaar in
de cabinebediening en laat de stootbalk een aantal keren in en uitgaan zodat alle restant lucht uit de
leidingen en cilinders gespoeld wordt. Indien u merkt dat de stootbalk sponzig reageert en/of nog met
de hand te bewegen is moet u bij de diverse aansluitingen en nippels controleren of er nog ergens
lucht aanwezig is. Als de cilinders op druk staan draai dan de wartels van de slangen op de stootbalk
iets los om de lucht te laten ontsnappen. Doe dit zo vaak tot u ziet dat er geen lucht meer uit de
diverse aansluitingen komt.
Controleer tevens of de hydraulische werkdruk voor de stootbalk op de juiste waarde is afgesteld.
De oliedruk van de beide toevoerleidingen vanaf het stuurventiel moet begrenst zijn op een druk van
100-120 bar zowel voor de ingaande als de uitgaande slag. Deze drukafstellingen kunnen in de
poorten van het stuurventiel of in een dubbel gekruist overdrukventiel (al of niet met aparte
tankaansluiting) gemonteerd zijn.
De snelheid van het inklappen en uitklappen wordt geregeld door de vaste smoringen die in het
manifold blok gemonteerd zijn.
Als het hydraulisch systeem goed ontworpen en geïnstalleerd is worden bij grotere oliestromen de te
veel aangeleverde liters olie via de drukveiligheden afgevoerd.
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Elektrische uitvoering klapstootbalk EL-V:
Als de elektrische uitvoering klapstootbalk gemonteerd is aan de montage U-profielen moet deze nog
elektrisch aangesloten worden vlgs schema N2009-0040.
Plaats de centrale doos (hoofdbox) met regelunit ergens aan de zijkant van het chassis op een goed
bereikbare plaats. In de centrale doos kunnen de beide kabels vanaf de actuators aangesloten
worden. Invoer van deze beide kabels via de PG9 wartels rechts onder in de centrale doos. Beide
blauwe kabels op klemmenstrook 22 en beide bruine kabels op klemmenstrook 23 aansluiten. Klem
aderhulzen op de adereinden voor een juiste connectie te krijgen. Indien de kabels (standaard 5
meter lang) ruim te lang zijn kunt u deze eventueel op lengte knippen. Strip dan de kabels opnieuw en
breng aderhulzen aan op de aders. Gebruik het juiste gereedschap.

Afbeelding 25: Invoer kabels via PG wartels

Afbeelding 26: aansluitingen op klemmenstroken
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Voor de stroomtoevoer vanaf de accu naar de centrale doos moet in de accubak een heavy duty
relais (24V/70A) gemonteerd worden welk geactiveerd wordt door een +24V achter het contactslot,
een +24V na pto inschakeling of een +24V na systeem aan schakeling. Bedoeling hiervan is dat het
elektrisch systeem voor de stootbalk stroomloos is als de auto niet gebruikt wordt en/of de pto niet
ingeschakeld is en/of een systeem niet ingeschakeld is.

Afbeelding 27: relais setje bij accu

Tussen + accupool en het relais moet nog een zekeringhouder met een 30 Ampere zekering
2
gemonteerd worden. Vanaf het relais moet een 3 aderige kabel 3x2,5 mm gelegd worden naar de
centrale doos voor de voeding van de centrale doos en de actuators. Knip de meegeleverde 3x2,5
2
mm kabel op lengte afhankelijk van de plaats waar u de centrale doos plaatst. 1x +24V voeding
vanaf het relais op klemmenstrook 30, 1x massa op de massa klemmenstrook en 1x schakeldraad
voor + achter contact, pto in signaal of systeem aan voor inschakelen van het heavy duty relais. Deze
kabel moet in de centrale doos ingevoerd worden via de PG11 wartel in de linker zijkant van de
centrale doos. Gebruik weer aderhulzen voor een goede connectie te krijgen.
! Zorg er in zijn algemeenheid voor dat kabels zo kort mogelijk zijn i.v.m. optredende stroomverliezen.
Voor het daadwerkelijk laten bewegen van de actuators moet in de cabine ook nog een
bedieningskastje gemonteerd worden. In dit kastje is een 3 standen schakelaar met verende
schakelstanden gemonteerd. De kabel vanaf dit bedieningskastje moet ook naar de centrale doos
gelegd worden en kan ingevoerd worden via de PG9 wartel aan de linker zijde. Kabel bl (blauw) is
24V voeding naar de schakelaar vanaf klemmenstrook 21. Kabel wi (wit) moet naar aansluitklem 6 en
kabel zw (zwart) moet naar aansluitklem 7 op de regelunit.

Afbeelding 28: bedieningskastje in cabine

Als nu alle verbindingen gemaakt zijn, het relais geactiveerd is en de schakelaar in de
cabinebediening wordt bediend dan gaat de stootbalk bewegen. Mocht de beweging niet
overeenkomen met de logische beweging van de schakelaar in de cabinebediening dan kunt u de
beide buitenste polen van de 3 standenschakelaar omwisselen of de complete schakelaar in het
bedienkastje 180° draaien.
Op de cabinebediening zitten ook nog 2 controlelampjes. Deze worden standaard niet gebruikt. Ze
zijn bedoeld als u sensoren op de stootbalk wilt plaatsen om b.v. de in- en uitstand van de stootbalk
te detecteren. Dit kan als extra optie gemonteerd worden.
Terberg Techniek B.V.
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Een tweede optie is om de cabinebediening niet elektrisch bediend te maken maar luchtbediend.
Hiervoor kan in de centrale doos een uitbreiding gemonteerd worden met drukschakelaars die de
actuators aansturen. U kunt dan b.v. gebruik maken van de origineel aanwezige luchtdrukschakelaars
in de cabinebediening (uitbreiden met 1 extra sectie) om deze drukschakelaars aan te sturen. Voor
het aansluitschema luchtbediend zie schema N2009-0046.
Deze aansluitmethode zal iets vertraging geven in de bewegings reactie omdat de luchtdruk zich
eerst zal moeten opbouwen om de drukschakelaars te laten schakelen.

Afbeelding 29: Centrale doos met luchtbediening

Afbeelding 30: Invoer kabels via PG wartels en lucht naar drukschakelaars
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8. BEVEILIGINGSSENSOR STOOTBALK IN MONTEREN
Alle uitvoeringen ME-V, HY-V en EL-V:
Op de klapstootbalk is een sensorsteuntje voorzien alsmede het detectieplaatje. Hierin kunt u een
benaderingssensor monteren waarmee u b.v. een beveiligingsschakeling kunt aansturen. Dit is b.v.
nodig als er niet gekipt mag worden als de stootbalk uitgeschoven is. Uiteraard kunnen er ook andere
beveiligingsschakelingen mee aangestuurd worden.
Zie schema N2010-0120 Elektrisch schema sensor beveiliging stootbalk uit.

Afbeelding 31: sensor stootbalk in (beveiliging)

Als sensor moet u een type nemen met een kort bereik en alleen detectie naar de voorzijde. Als type
moet u een 3-draads NO (normally open) gebruiken. Dit betekent dat als de sensor ijzer ziet hij
schakelt en een doorverbinding maakt.
De kleuren en functies van de kabels kunnen bv zijn: bl (blauw) = massa, br (bruin) = + 24VDC en zw
(zwart) schakeldraad.
Met de sensor kunt u een relais aansturen. Dit is nodig ivm het geringe amperage wat de sensoren
continu kunnen schakelen. Afhankelijk van het type relais kan het schakelen hiervan een
maakcontact of verbreekcontact zijn of beide.
Hoe u het schakelschema ontwerpt hangt af van uw systeem. De schakelfunctie en het
schakelschema moet u zelf ontwerpen. U kunt de maak en verbreek functie beide gebruiken of alleen
de maak of alleen de verbreek functie.
U kunt met deze sensor bv ook het controlelampje “stootbalk in” in de elektrische cabinebediening
aansturen. Dit controlelampje is een LED lampje en kunt u direct aansturen zonder een relais
ertussen. Gebruikt u al de schakelfunctie via het relais dan kunt u deze schakeling uiteraard ook
gebruiken om het LED lampje “stootbalk in” te laten schakelen.
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9. BEVEILIGINGSSENSOREN STOOTBALK UIT MONTEREN
Alle uitvoeringen ME-V, HY-V en EL-V:
Op de achterzijde van de klapstootbalk kunnen 2 stuks sensorsteuntje voorzien worden. Hierop
kunnen de sensoren gemonteerd worden waarmee u de LED lampjes “stootbalk uit” kunt aansturen.
Deze sensoren kunt u b.v. monteren als u een controle wilt hebben of de stootbalk helemaal in
uitgeschoven stand staat. Zie schema N2010-0036 Sensoren tbv standen signalering stootbalk stand
in en stand uit.
Als sensoren moet u een type nemen met een kort bereik en alleen detectie naar de voorzijde. Als
type moet u een 3-draads NO (normally open) gebruiken. Dit betekent dat als de sensor ijzer ziet hij
een doorverbinding maakt.
De kleuren en functies van de kabels zijn: bl (blauw) = massa, br (bruin) = + 24VDC en zw (zwart)
schakeldraad.
Met de sensoren kunt u het controlelampje “stootbalk uit” in de elektrische cabinebediening
aansturen. Beide sensoren moeten in serie aangesloten zijn en geschakeld staan om het
controlelampje te laten branden. Hierdoor is zeker dat beide armen ook in helemaal uitgeklapte
positie staan. Dit controlelampje is een LED lampje en kunt u ook direct aansturen zonder een relais
ertussen.

Afbeeldingen 32 en 33 sensoren arm uitgeklapt links en rechts
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10. WAARSCHUWINGS STICKERS AANBRENGEN
Alle uitvoeringen ME-V, HY-V en EL-V:
Als de klapstootbalk gemonteerd is moeten op de volgende plaatsen waarschuwingsstickers
aangebracht worden. Deze zijn bedoeld als waarschuwing tegen optredende risico’s en gevaren.
Uiteraard brengt u de stickers aan na het in kleur spuiten van de stootbalk zodat de stickers niet
onder de verf komen te zitten.
-

De ronde sticker wit met rode rand attendeert u er op dat u niet achter de stootbalk moet
gaan staan omdat het achterste deel naar achteren beweegt als de stootbalk bediend wordt.

-

De driehoekige gele sticker met zwarte rand waarschuwt u ervoor dat u niet tussen de vaste
en beweegbare balken moet gaan staan. Dit kan betekenen dat u tussen de stootbalkdelen
klem kunt komen zitten.

-

De ronde blauwe sticker met het boek symbool geeft aan dat u voor bediening en gebruik van
de stootbalk de gebruikershandleiding moet lezen.

Afbeelding 34: Linker zijde kopse kant en bovenzijde
vaste balk
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11. CONTROLELIJSTEN VLGS COP ECE R58
Op de controlelijsten voor de mechanische , hydraulische en elektrische uitvoering kunt u de
montagegegevens na de montage van de stootbalk invullen en gebruiken voor uw dossiervorming.
Deze lijsten zijn bedoeld ter controle of de stootbalk gemonteerd is v.l.g.s. de voorschriften zoals die
in de ECE R58 goedkeuring vernoemd en aangegeven zijn.
Per type ME / HY of EL is een lijst bijgevoegd.

Afbeelding 36: COP controlelijst voorbeeld
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12. BIJLAGEN- EN TEKENINGENLIJST
De volgende tekeningen zijn geldig voor deze montagehandleiding VERSIE 2015-3010-01-NL:
Bijlage

Naam

Datum

Revisie

FOR COP TER-850-ME-V
FOR COP TER-850-HY-V
FOR COP TER-850-EL-V
TABEL BOUTBEVESTIGING

Controlelijst COP ECE R58
Controlelijst COP ECE R58
Controlelijst COP ECE R58
Tabel boutbevestiging

06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
V25-05-2010

nvt
nvt
nvt
nvt

Tekening nummer

Naam

Datum

Wijziging

N2010-0100-HAND
N2010-0104-HAND
N2010-0112-HAND
N2009-0025-rev01
N2009-0031-rev01
S09-8000-HYDR-rev02
N2009-0040
N2009-0046
N2010-0120
N2010-0036
S14-8100-1-E
S14-8100-2-E
S14-8100-3-E
S14-8100-4-E
S14-8100-5-E
S14-8100-6-E
S14-8100-7-E
S14-8100-8-E
S14-8100-9-E
S14-8100-10-E
S14-8100-11-E
S14-8100-13-E
S14-8100-14-E
S14-8000-E
S14-8001-E
S14-8002-E
S14-8004-E

MONTAGE TEKENING U-PROFIELEN MET STRIP
MONTAGE TEKENING U-PROFIELEN MET HOEK
MONTAGE TEKENING HOEKPROFIELEN
BORGPENNEN PLAATSING OUD type
BORGPENNEN PLAATSING NW TYPE
HYDRAULISCH SCHEMA KLAPSTOOTBALK
ELEKTRO SCHEMA ELEKTRISCHE BEDIENING
ELEKTRO SCHEMA LUCHT BEDIENING
ELEKTRISCH SCHEMA SENSOR BEVEILIGING
ELEKTRISCH SCHEMA TBV STANDEN SIGNALERING
UITKLAPBARE STOOTBALK TER-850-ME-V
UITKLAPBARE STOOTBALK TER-850-HY-V
UITKLAPBARE STOOTBALK TER-850-EL-V
UITKLAPBARE STOOTBALK SOORTEN PROFIELEN
UITKLAPBARE STOOTBALK CHASSIS BEVESTIGING
UITKLAPBARE STOOTBALK CHASSIS BEVESTIGING
UITKLAPBARE STOOTBALK CHASSIS BEVESTIGING
UITKLAPBARE STOOTBALK BEVESTIGING AAN PROFIEL
UITKLAPBARE STOOTBALK BEVESTIGING AAN PROFIEL
UITKLAPBARE STOOTBALK BEVESTIGING AAN PROFIEL
UITKLAPBARE STOOTBALK BEVESTIGING AAN PROFIEL
UITKLAPBARE STOOTBALK BEVESTIGING AAN PROFIEL
UITKLAPBARE STOOTBALK BEVESTIGING AAN PROFIEL
UITKLAPBARE STOOTBALK HYDRAULISCH SCHEMA
UITKLAPBARE STOOTBALK ELEKTRISCH SCHEMA
UITKLAPBARE STOOTBALK TYPEPLAATJES
UITKLAPBARE STOOTBALK AFWIJKEND CHASSIS PROFIEL

25-05-2010
25-05-2010
25-05-2010
16-09-2009
16-09-2009
28-05-2010
24-08-2009
24-08-2009
14-06-2010
20-05-2010
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
04-02-2014
06-02-2014
06-02-2014
06-02-2014

nvt
nvt
nvt
22-12-2011
20-09-2015
1-4-2012
1-10-2010
1-10-2010
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
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Datum:
Revisie:

06-02-2014
-

Controlelijst COP E4-58R-020392 Ext.00
Terberg uitklapbare stootbalk

Controlefrequentie: Individuele montage ieder voertuig

FOR COP TER-850-ME-V
Pag. 1 van 1

Controlewijze:

Visueel

Algemeen:
Datum Controle
Naam controleur
Categorie voertuig
Type stootbalk
Controle vlgs tekening
Goedkeuringsnummer

N2, N3, O3 en O4 - 3500 kg tot 50.000 kg
TER - 850 - ME - V (mechanisch, vaste montage)
S14-8100-1-E t/m 14-E
E4-58R-020392 Ext.00

Controle onderstaande punten aan de hand van de bijgevoegde tekeningen
Maatvoering:
Stootbalk binnen de banden (per zijde)

min. volgens
goedkeuring

max. volgens
goedkeuring

Gemeten

≥ 0 mm

mm *

≤ 100 mm

Verplaatsing achterste balk

0 mm

mm *

max. 850 mm

Chassis afmeting of
chassis weerstandsmoment in cm3

≥ 260x72x6 mm
≥ Wx=165 cm3

mm *
cm3 *

Chassisbreedte

≥ 758 mm

mm *

≤905 mm

Profielafmeting U profiel
Lengte U-profiel onder chassis
Bij L=720 mm
Bij L=860 mm

80x200x80x10
142 mm
142 mm

mm *
mm *

80x600x80x10
≤ 460 mm
≤ 600 mm

Profielafmeting Hoekprofiel
Lengte Hoekprofiel onder chassis
Bij L=720 mm
Bij L=860 mm

260x80x10
142 mm
142 mm

mm *
mm *
mm *

260x80x10
≤ 460 mm
≤ 600 mm

Strippen onderzijde chassis
Hoeken onderzijde chassis
Geen strippen of hoeken

72x10 - 160 lg
80x95x10 - 160 lg
dan min.8 bouten

ja
ja
ja

/
/
/

nee **
nee **
nee **

Boutverbinding zijkant chassis
aantal per zijde
afmeting en kwaliteit

4x
M16 - 10.9

ja

/

nee **

Boutverbinding onderzijde chassis
aantal per zijde
afmeting en kwaliteit

2x
M16 - 10.9

ja

/

nee **

Afstand vloer tot onderzijde stootbalk in gebruiksstand chassis

≥ 0 mm

80x95x10 - 400 lg

x*

8x
M16 - 10.9

x*

4x
M16 - 10.9

mm *

≤ 550 mm

Chassisnummer

***

Typeplaat volledig, correct
en onuitwisbaar ingevuld

E4-58R-020392 Ext.00 - MEV - ………***

Typeplaat op een na montage
zichtbare plaats aangebracht

tegen rechter / linker ** montage profiel aan chassis

Datum + handtekening:

Klant:
Kenteken:

Opmerkingen:

*=maat en/of aantal invullen

**=doorstrepen wat niet van toepassing

***=chassis- en of serienummer invullen

COP controlelijst montage stootbalk NL-DU-EN.xlsx / COP TER-850-ME-V

Terberg Techniek BV, Baarlo
Datum:
Revisie:

06-02-2014
-

Controlelijst COP E4-58R-020392 Ext.00
Terberg uitklapbare stootbalk

Controlefrequentie: Individuele montage ieder voertuig

FOR COP TER-850-HY-V
Pag. 1 van 1

Controlewijze:

Visueel

Algemeen:
Datum Controle
Naam controleur
Categorie voertuig
Type stootbalk
Controle vlgs tekening
Goedkeuringsnummer

N2, N3, O3 en O4 - 3500 kg tot 50.000 kg
TER - 850 - HY - V (hydraulisch, vaste montage)
S14-8100-1-E t/m 14-E
E4-58R-020392 Ext.00

Controle onderstaande punten aan de hand van de bijgevoegde tekeningen
Maatvoering:
Stootbalk binnen de banden (per zijde)

min. volgens
goedkeuring

max. volgens
goedkeuring

Gemeten

≥ 0 mm

mm *

≤ 100 mm

Verplaatsing achterste balk

0 mm

mm *

max. 850 mm

Chassis afmeting of
chassis weerstandsmoment in cm3

≥ 260x72x6 mm
≥ Wx=165 cm3

mm *
cm3 *

Chassisbreedte

≥ 758 mm

mm *

≤905 mm

Profielafmeting U profiel
Lengte U-profiel onder chassis
Bij L=720 mm
Bij L=860 mm

80x200x80x10
142 mm
142 mm

mm *
mm *

80x600x80x10
≤ 460 mm
≤ 600 mm

Profielafmeting Hoekprofiel
Lengte Hoekprofiel onder chassis
Bij L=720 mm
Bij L=860 mm

260x80x10
142 mm
142 mm

mm *
mm *
mm *

260x80x10
≤ 460 mm
≤ 600 mm

Strippen onderzijde chassis
Hoeken onderzijde chassis
Geen strippen of hoeken

72x10 - 160 lg
80x95x10 - 160 lg
dan min.8 bouten

ja
ja
ja

/
/
/

nee **
nee **
nee **

Boutverbinding zijkant chassis
aantal per zijde
afmeting en kwaliteit

4x
M16 - 10.9

ja

/

nee **

Boutverbinding onderzijde chassis
aantal per zijde
afmeting en kwaliteit

2x
M16 - 10.9

ja

/

nee **

Afstand vloer tot onderzijde stootbalk in gebruiksstand chassis

≥ 0 mm

80x95x10 - 400 lg

x*

8x
M16 - 10.9

x*

4x
M16 - 10.9

mm *

≤ 550 mm

Chassisnummer

***

Typeplaat volledig, correct
en onuitwisbaar ingevuld

E4-58R-020392 Ext.00 - HYV - ………***

Typeplaat op een na montage
zichtbare plaats aangebracht

tegen rechter / linker ** montage profiel aan chassis

Datum + handtekening:

Klant:
Kenteken:

Opmerkingen:

*=maat en/of aantal invullen

**=doorstrepen wat niet van toepassing

***=chassis- en of serienummer invullen

COP controlelijst montage stootbalk NL-DU-EN.xlsx / COP TER-850-HY-V

Terberg Techniek BV, Baarlo
Datum:
Revisie:

06-02-2014
-

Controlelijst COP E4-58R-020392 ext.00
Terberg uitklapbare stootbalk

Controlefrequentie: Individuele montage ieder voertuig

FOR COP TER-850-EL-V
Pag. 1 van 1

Controlewijze:

Visueel

Algemeen:
Datum Controle
Naam controleur
Categorie voertuig
Type stootbalk
Controle vlgs tekening
Goedkeuringsnummer

N2, N3, O3 en O4 - 3500 kg tot 50.000 kg
TER - 850 - EL - V (elektrisch, vaste montage)
S14-8100-1-E t/m 14-E
E4-58R-020392 Ext.00

Controle onderstaande punten aan de hand van de bijgevoegde tekeningen
Maatvoering:
Stootbalk binnen de banden (per zijde)

min. volgens
goedkeuring

max. volgens
goedkeuring

Gemeten

≥ 0 mm

mm *

≤ 100 mm

Verplaatsing achterste balk

0 mm

mm *

max. 850 mm

Chassis afmeting of
chassis weerstandsmoment in cm3

≥ 260x72x6 mm
≥ Wx=165 cm3

mm *
cm3 *

Chassisbreedte

≥ 758 mm

mm *

≤905 mm

Profielafmeting U profiel
Lengte U-profiel onder chassis
Bij L=720 mm
Bij L=860 mm

80x200x80x10
142 mm
142 mm

mm *
mm *

80x600x80x10
≤ 460 mm
≤ 600 mm

Profielafmeting Hoekprofiel
Lengte Hoekprofiel onder chassis
Bij L=720 mm
Bij L=860 mm

260x80x10
142 mm
142 mm

mm *
mm *
mm *

260x80x10
≤ 460 mm
≤ 600 mm

Strippen onderzijde chassis
Hoeken onderzijde chassis
Geen strippen of hoeken

72x10 - 160 lg
80x95x10 - 160 lg
dan min.8 bouten

ja
ja
ja

/
/
/

nee **
nee **
nee **

Boutverbinding zijkant chassis
aantal per zijde
afmeting en kwaliteit

4x
M16 - 10.9

ja

/

nee **

Boutverbinding onderzijde chassis
aantal per zijde
afmeting en kwaliteit

2x
M16 - 10.9

ja

/

nee **

Afstand vloer tot onderzijde stootbalk in gebruiksstand chassis

≥ 0 mm

80x95x10 - 160 lg

x*

8x
M16 - 10.9

x*

4x
M16 - 10.9

mm *

≤ 550 mm

Chassisnummer

***

Typeplaat volledig, correct
en onuitwisbaar ingevuld

E4-58R-020392 Ext.00 - ELV - ………***

Typeplaat op een na montage
zichtbare plaats aangebracht

tegen rechter / linker ** montage profiel aan chassis

Datum + handtekening:

Klant:
Kenteken:

Opmerkingen:

*=maat en/of aantal invullen

**=doorstrepen wat niet van toepassing

***=chassis- en of serienummer invullen

COP controlelijst montage stootbalk NL-DU-EN.xlsx / COP TER-850-EL-V

4x

M16

50x100

332 Nm

U 80x200x80x10
L=720

8x

4x

M16

50x100

332 Nm

Hoek 260x80x10
L=720

6x

4x

M16

50x100

332 Nm
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TABEL BOUTBEVESTIGING U-PROFIELEN EN HOEKPROFIELEN MET L=720 AAN HET CHASSIS:
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Opmerkingen:
Alle bouten M16 kwaliteit 10.9
Alle moeren en zelfborgende moeren M16 kwaliteit Kl10
Alle sluitringen bij montage aan zijkant chassis HV 200.
Alle andere sluitringen HV140.
Indien strip aan de onderzijde, dan las strip/U-profiel of strip/Hoek a=min. 0,6x dunste materiaaldikte dus a=6 mm.
Indien hoek aan de onderzijde ipv strip dan 2 extra bouten M16 10.9 voor schroefverbinding aan U-profiel of hoekprofiel.
Indien hoekbevestiging aan de onderzijde aan sleufgat zijde hoekbevestiging ring 6 mm dik 17x40 mm gebruiken.
Aanhaalmoment M16 moeren van bevestigings hoekprofiel op U-profiel stootbalk 250 Nm.
TABEL BOUTBEVESTIGING DIAGRAM.xls / Tabel L=720

