
GEBRUIKSAANWIJZING  

OPERATING INSTRUCTIONS 

  
 

Power tool driven hoist 

PHEL 
0,25t-1,0t 

 

 

 

N.B.: Eigenaar en gebruiker moeten deze instructies voor gebruik van de handtakel 
lezen en begrijpen. 
NOTE: Owner and operator must read and understand this instruction manual 
before using the hand hoist. 
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 4 

 

               BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN DE ELLER® PHEL TAKEL!  
 
      
l. Algemeen  
ELLER®  PHEL takels dienen voor het hijsen van lasten. 
 
ll. Belangrijke opmerkingen 

1. De gebruiker van de handtakel moet voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen. 
2. De gebruiker moet deskundig zijn onderricht.  
3. De takel onder last nooit onbeheerd laten! 
4. Veilige werklast vermeld op het typeplaatje nooit overschrijden.  
5. Hijsketting niet over scherpe kanten trekken. 
6. Nooit met de takel mensen transporteren of lasten over mensen hijsen. 
7. Bedien het takel enkel met accutolmachines met een maximale aantal toeren van 2500r/min 
8. Het toestel moet minimaal eenmaal jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd, bij 

zware inzetcondities volgens R.I &A. De gebruiker is voor schade aansprakelijk en is wettelijk 
verplicht voor een geldig keuringsbewijs te zorgen. 

9. Voor gebruik het toestel controleren met betrekking tot beschadigingen, losgewerkte schroeven 
of verdraaiingen moeten eerst verholpen worden. 

10. Reparaties aan ELLER® hijswerktuigen mogen slechts door de fabrikant of een geschoolde 
werkplaats met reserve onderdelen van ELLER® worden uitgevoerd. 

11. Ook draagconstructies, aanslagmiddelen, ophangpunten, traversen enz. dienen door een 
deskundige gekeurd te worden. 

12. Een veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing, ondeskundig gebruik, corrosie door 
onvoldoende bescherming of eigenmachtige productverbouwingen laten de garantie vervallen. 

13. Corrosiegevaar bij permanent contact met ongunstige weersomstandigheden zoals bv. hoge 
vochtigheid of schadelijke milieuomstandigheden zoals bv atmosferen met zure dampen, 
corrosieve gassen of hoge stofconcentratie veroorzaken een vroegtijdige slijtage. Hierdoor 
vervalt het recht tot garantie. 

 
lll. Bijzondere veiligheidsinstructies 

1. Voor de ingebruikname van de handtakel, de gebruiksaanwijzing lezen. 
2. Bedien de takel alleen met accu aangedreven gereedschap 
3. NOOIT meer dan de nominale last hijsen. 
4. NOOIT last over personen hijsen. 
5. NOOIT de ketting over een scherpe kant trekken. 
6. NOOIT met een beschadigd handtakel werken. 
7. NOOIT personen hijsen of transporteren. 
8. NOOIT de takel laten vallen of met de takel gooien. 
9. NOOIT de lastketting voor het aanslaan gebruiken. 
10. NOOIT tot aan het einde van de ketting hijsen of zakken. 
11. NOOIT de last met de haakpunt aanslaan. 
12. NOOIT met verdraaide of beschadigde ketting werken. 
13. NOOIT zonder veiligheidsclip op de haak werken. 
14. NOOIT de waarschuwingsinstructies verwijderen. 
15. NOOIT hijskettinggebruiken als lastketting 
16. NOOIT de last onbeheerd in het takel laten hangen 
17. NOOIT onder een hoek hijsen 
18. NOOIT vastzittende lasten lostrekken met dit takel 
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IV. Montage instructies voor de ingebruikneming 
A. Voor ingebruikneming 

1. Kettingtakels met loopkatten zijn onderworpen aan de machine richtlijnen. Voor de eerste 
ingebruikname dient een inspectie door een deskundige te worden uitgevoerd. 

2. Het takel kan binnen een temperatuurgebied van -20° en +60°C worden toegepast.  
3. Bij extreme omstandigheden dient de fabrikant te worden geraadpleegd. 

 
 
B. Installatie en controle voor elk gebruik 

1. Controleer of het takel, ketting en haken onbeschadigd zijn en dat alle bouten en moeren vast 
zitten 

2. Controleer of de draagconstructie sterk genoeg is om de takel en last te houden. 
3. Hang het takel in aan de bodyhaak en controleer of het takel vrij kan draaien 
4. Lastketting moet vrij hangen en zonder knikken of verdraaiingen zijn. 
5. Bedien het takel voor enkele minuten in de op een neer stand. 
6. Controle van de lastrem: hijs de last ca 20 cm op. Zet de last vast en daal de last eens stuk. De 

last mag niet dalen.  
7. Als alles goed bevonden is, kan er met de handtakel gewerkt worden.  
8. De laatste schakel moet aan de kettingstop zijn bevestigd. 

 
 
V. Bediening 

1. Bij het aanhangen van de minimale last sluit de rem zelfstandig. De minimale last die men nodig 
heeft om de automatische lastdrukrem te laten sluiten is 10% van de nominale last, met een 
minimum van 30 kg.  

2. Takel is slechts voor verticaal hijsen en dalen geschikt. 
 
 

VI. Inspectie en onderhoud 
Het takel dient conform de in het land van gebruik geldende regels periodiek geïnspecteerd te worden 
door een daartoe bevoegd persoon. 
 
Inspectie van de rem: 

1. Bevestigd de nominale werklast  
2. Hijs de last 
3. Hijs en stop op verschillende hoogtes (laat de last niet schokken) 
4. Controleer of de last in positie blijft hangen  
5. Vervang de remschijven wanneer deze beschadig of dunner zijn dan 2.5mm. 

 
Vervang beschadigde onderdelen enkel voor originele ELLER onderdelen, behorende bij het 
betreffende type en werklast. 
 
Wanneer het takel niet wordt gebruikt bewaar deze dan op een droge plaats. 
 
Wanneer het takels retour wordt gestuurd voor inspectie / reparatie of in geval van een garantie 
aanvraag dan dient deze geassembleerd aangeleverd te worden. 
Garantie aanvragen waarbij het takel gedemonteerd retour komt worden afgewezen. 
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Kettingen en haken  
A. Ketting 

1. De kettingen en haken moeten regelmatig worden controleert! Ketting voor inspectie reinigen. 
Lastketting van tijd tot tijd oliën, nooit de remschijven oliën of invetten. 

2. Tijdens het hijsen mag de ketting schokkend belast worden. 
3. Ketting op rek en slijtage controleren! Met een schuifmaat wordt de inwendige lengte (t) van een 

schakel, de meest kleine draaddoorsnede (D) en de lengte over 11 schakels (a) gemeten, 
waarbij de ketting strak moet worden getrokken. 

4. Afmetingen: gaan de meetafwijkingen de afmetingen (a) in de volgende tabel te boven, de 
ketting meteen vervangen. Afmeting van de doorsnede (D) mag niet worden onderschreden, de 
afmeting (t) van een afzonderlijke schakel mag niet worden overschreden. 

 
Als de lastketting vervangen dient te worden controleer dan ook de nestenschijf of slijtage. 
 
 
B. Haken 
Door overbelasting en foutief gebruik is het mogelijk dat de haak openbuigt. Wanneer de haakopening 
(G) groter is dan 10% van de nominale maat  dient de haak te worden vervangen. In dat geval is het 
mogelijk dat het takel tevens intern is beschadigd. Inspectie door een erkend keurmeester is dan 
vereist.  
 

Werklast 
(t) 

Max. meting over (mm) Min. 
Schakel 
diameter 

(D) 
(mm) 

Haakopening 
(G) normaal 
- maximaal 

(mm)) 
1 

kettingschakel 
(t) 

11 
kettingschakels 

(a) 
0,25 15,8 170,0 4,5 26 - 29 
0,5 15,8 210,9 5,4 32 - 35 
1 25,2 271,9 7,2 38 - 42 

 

 
1. Controleer of de haken vrij kunnen draaien. 
2. Controleer of de haak niet is uitgesleten.  

De dikte aan de onderkant mag niet verder versleten zijn als 
10% van de nominale maat. 

3. Controleer of de haak niet zijdelings gedraaid is. Bij een 
afwijking van 10 graden of meer dient de haak te worden vervangen. 

4. Controleer of de klep goed sluit. Wanneer dit niet het geval is dient de klep te worden 
vervangen  

5. Wanneer de haak sporen vertoont van lassen, slijpen of schuren dient deze te worden 
vervangen voor een nieuwe haak. 

 
 
C. Smeer instructies 
Maak na gebruik het takel schoon en droog, smeer de ketting en bewegende delen. 
Controleer van tijd tot tijd ± afhankelijk van de mate van gebruik ± de tandwielen en smeer deze 
wanneer nodig. 
 
Smeer bewegende delen licht met Molikote smeermiddel 
 
SMEER NOOIT DE REM 
Wanneer de gesmeerd is werkt deze niet en dient deze te worden vervangen 
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VII. SPECIFICATIES 
 

 

 

Werklast (t) Ketting 
ø (mm)  

Aantal 
strengen 

Max. 
toerental 
(r/min) 

Hijs- 
snelheid 
(m/min) 

Eigen 
gewicht 

(kg) 

Maatvoering (mm) 

A C D F 
0,25 5 x 15 1 2500 3.20 3.5 318 35 25 123 
0,5 6 x 18 1 2500 2.39 6.5 390 45 30 147 
1 8 x 24 1 2500 1.46 10 417 50 34 164 
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No. Onderdeel  Spare part  Ersatzteil  QTY 
1 Zeskant moer Locking nut Sechskantmutter 8 
2 Behuizingsdeksel Gearbox housing cover Gehäusedeckel 1 
3 Schijf Washer Scheibe 1 
4 Dubbele tandwiel Double gear Doppelzahnrad 2 
5 Tandwielas Driving shaft Ritzelwelle 1 
6 Tandwiel Spline gear Zahnrad 1 
7 Vulschijf Washer for castle nut Scheibe 1 
8 Rechter zijplaat Right side plate Rechte Seitenplatte 1 
9 Pen voor bovenhaak Top hook suspension pin Bolzen für Traghaken 1 
12 Kettinggeleidingsrol Guide roller Führungsrollen 2 
14 Kettingwiel Load chain sprocket Kettenrad 1 
16 Linker zijplaat Left side plate Linke Seitenplatte 1 
17 Kettingschraapveer Chain stripper Kettenabstreifer 1 
18 Ketting eindbevestiging End anchor Kettenendbefestigung 1 
19 Borgkeilbout Split pin Sicherungssplint 1 
20 Bouten Anchor bolt Bolzen 1 
21 Hijsketting Load chain Lastkette 1 
22 Typeplaatje Name plate Typenschild 1 
23 Remstuk Brake seat Bremssitz 2 
24 Ermschijf Friction disc Rücklaufsicherungsbremse 2 
25 Ratelwiel Ratchet wheel Ratschenscheibe 1 
26 Klinknagel Name plate rivet Niet 4 
27 Keilbout Split pin Sicherungssplint 1 
28 Kroonmoer Nut Kronenmutter 1 
29 Handwiel deksel Hand wheel cover Handraddeckel 1      

Sets 

46+47 Bovenhaak, compleet:   Top hook, assembly:   Traghaken, komplett:   1 

47 Klepset, compleet:  
31, 36, 37, 38 en 39  

Safety clip, assembly:  
31 ,36, 37, 38 and 39 

Hakensicherung, komplett: 
31, 36, 37, 38 and 39 1 

48+47 Onderhaak, compleet:  Bottom hook, assembly Lasthakenblock, komplett:  1 


