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BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ UYARINCA ÜRETİLMİŞTİR. 

ALL THE PRODUCTS DESCRIBED IN THIS CATALOGUE ARE MANUFACTURED ACCORDING TO OUR 

QUALITY SYSTEM PROCEDURS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU KATALOG, DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLAN TÜM KATALOGLARIN GEÇERSİZ OLMASINA YETERLİDİR. 

ÜRETİCİ, ÖN BİLGİ VERMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR  

İZİN ALMADAN ÇOĞALTILAMAZ. 

 

THIS PUBLICATION CANCELS AND REPLACES ANY PREVIOUS EDITION AND REVISION. WE RESERVE 

THE RIGHT TO IMPLEMENT MODIFICATIONS WITHOUT NOTICE. THIS CATALOGUE CAN NOT BE 

REPRODUCED, EVEN PARTIALLY, WITHOUT PRIOR CONSENT. 
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1. GİRİŞ 

 
Bu manuel, kuruluş, devreye alım, işletme ve bakım 
işlemlerine yol göstericidir.  
 
 

1.1 TEKNİK DESTEK  

 
Bu kılavuzda anılan hususlar, önemle ele alınmalıdır. 
Genel ve temel teknik kavram, yaklaşım ve disiplinin 
gerekleri, ayrıca anılmamıştır.  
 
İlgililerin, bu hususlarda, işletme yapılan bölge/ülke de 
geçerli olan, tüm iş güvenliği, teknik standartlar vb. 
uyum sağlaması gerekleri açıktır. 
 
Lütfen makine üzerinde ve parçalarda, orijinal dışına 
çıkmayınız. Farklı uygulamalar için üretici onayı alınız. 
Ünite sınırlı kullanım amacına yönelik olarak 
üretilmiştir. 
 
Günlük kontroller de diğer tüm işlemler, yetkili ve 
bilgili personelce yürütülmelidir ve gerekli alet araç ve 
sair unsurlar kullanılmadan işlem yapılmamalıdır. 
 
Yedek parça ve sair tüm taleplerde lütfen makine 
üzerindeki seri no ve tip modelini bildiriniz. 
 
 

2. TEMEL GÜVENLİK UYARILARI  

 

2.1 UYARI SEMBOLLERİ VE UYARILAR 

 
Makinenin kullanıcılarına, bu manuel’in ulaştırılması 
alıcı/kullanıcılar sorumluluğunda ve yetkisi içindedir. 
 
Makinenin normal çalışma şartlarında çalıştırılması, 
sağlanmalıdır. Üretici yazılı onayı olmaksızın, herhangi 
bir değişiklik yapılması durumunda, oluşacak 
olumsuzluklar ve sonuçları için üretici sorumluluk 
üstlenmeyecektir. 
 
Ünitelerinin çalıştırılması ile ilgili olası, tüm risk, 
tehlike ve kazai durumlara karşı gerekli hassasiyet 
gösterilmelidir. 
 
Normal çalışma şartlarında gerekli güvenlik şartlarına 
ilaveten; normal dışı çalışma durumları ve /veya 
bakımlar sırasında ortaya çıkabilecek riskler için ikazlar 
sağlanmıştır. 

 

1. INTRODUCTION 

 
This manual contains a description and 
recommendations for operation and maintenance 
procedures.  
 

1.1 RECOMMENDATIONS FOR ASSISTANCE 

 
In compiling this instruction manual, careful attention 
has been paid to all considerations of operation and 
maintenance during normal working conditions. 
 
Recommend that you should not undertake 
operations, measures or modifications to any 
component parts of the machine without written 
advice or consent. 
 
Measures requiring replacement of parts or any 
operation other than ordinary maintenance should be 
carried out exclusively by correctly qualified technical 
personnel who have the necessary abilities as well as 
appropriate equipment to carry out the operations 
correctly, safely and reliably.  
 
Should you require further technical information or 
spares for your unit, it is necessary to provide all data 
as indicated on the body of the machine. 
 
 

2. BASIC SAFETY WARNINGS  

 

2.1 SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS 

 
Warnings are placed on the body to unform uses. 
 
The machine shall be operated in and under normal 
opearting conditions. Any variation, modification and 
or non-original parts use and mis-operation or lack of 
proper maintenance and similar in conveniences are 
totally on buyer/user risk.  
 
 
Producer is absolutely not responsible for similar 
cases. 
 
In addition to the recommendations concerning the 
correct operation and maintenance of the unit, we 
have included warnings of caution and safety for the 
attention of theoperation and maintenance staff as to 
the possible dangers arising from improper use. 
 



 

OZB.M.LB.01-14/07/2014                                                                                                                              6 

 

2.2  ORGANİZASYON İLE İLGİLİ NOTLAR 

 
Ürünü ele almadan önce montaj, işletme, bakım ve 
firma bünyesindeki ilgili tüm birim ve kişilerin bu 
manueli okuması, anlaması ve uygulanması temin 
edilmelidir. 
 
Bu manueli veya gerekli kısımlarını makineye yakın ve 
kullanıcıların kolaylıkla ulaşabileceği noktalarda 
bulundurunuz. 
 
Tesis sorumluları; ürün ile ilgili ülke, bölge de geçerli iş 
güvenliği, işçi sağlığı kural, yönetmelik ve kanunların 
gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 
 
 
 
 
 
 

2.3 ELEKTRİK ENERJİSİNE YÖNELİK TEHLİKELER 

 
Sadece teknik eğitimi, tecrübesi, yetkisi,                    
yeterli olan personelce elektriksel işlemler 
yapılmalıdır.   
 
Ve her işlem öncesi, mutlaka enerjinin kesilmiş 
olmasını temin ve kontrol ediniz. Enerji kapama açma 
düğmelerinin yetkili dışında ve kontrolsüz açılma ve 
kapanmasını önleyecek adımların atılması hayati 
önemi haizdir. 
 
 
 
 

2.2 ORGANIZATIONAL PROVISIONS 

 
Please ensure all related personnel reads 
understands the contents of this manuel prior to 
operning the package. 
 
Ensure the refresh or re-inform shall easily all staff 
and operators or maintenance people about 
contents of this manuel. 
 
Ensure all related people shall easily reach this 
document during whole life of the product. 
 
In addition to general rules users are exclusively 
responsible to supply all laws, rules about safety of 
working enviroment and labour safety in force at the 
area. 
 
 
 

2.3 ELECTRICAL POWER DANGER 

 
Only fully qualified electricians should                   
attempt connection to a power supply. 
 
Before carrying out inspection, maintenance and 
repair procedures check first that the power is 
disconnected vefore commencing. 
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2.3 GÜVENLİK VE KORUNMA 

 
Tesisin bulunduğu yer için geçerli olan; iş güvenliği, 
işçi sağlığı ve diğer tüm güvenlik kuralları titizlikle 
yerine getirilmelidir. 
 
Üreticinin bu manuelde belirtmediği hususlarda iş 
kolu ve işlemlerin gerekleri için geçerli çevre, iş 
güvenliği, işçi sağlığı ve diğer sosyal sorumluluklar 
konusunda, geçerli kanun, yönetmelik, yönerge ve 
kurallar geçerlidir. 
 
Her işlem için gerekli, koruyucu ekipman, malzeme ve 
giysi temin edilmeli, kullanılmalıdır. Her hangi bir 
işlem öncesi ünitenin sağlam bir zemin üzerinde ve 
hareket etmeyecek şekilde tespit edilmiş olması 
gereklidir. 
 
Bakım işlemleri sırasında mutlaka enerji kesilmiş 
olmalıdır. Ünite, tam teşekküllü ve monte edilmiş 
halde değil ise asla çalıştırmayınız. Çalışma sırasında 
üniteye, hariçten hiçbir şekilde müdahale etmeyiniz. 
 

 

2.3 SAFETY CONDITIONS AND PROTECTION 

 
All necessary actions to be taken by user to supply 
safe working conditions according rules laws and 
regulations in force in the area of use. 
 
All protective and dafety, tools devices, conditions 
has to be supplied by user. 
 
The unit has to be stable prior to and during any 
operation. 
 
Energy has to be off & cleared from unit during 
maintenance or similar operations.  
 
Do not start opeartion if the unit is not complete and 
or if not in proper condition 
 
Ensure all rotating parts are protected in proper way 
 
Do not interrupt externally/ internally during 
operation. 

 
 

2.4  KULLANIM VE ÇALIŞMA ŞARTLARI 

 
Makinenin kullanıcılarına, bu manuelin ulaştırılması 
alıcı/kullanıcılar sorumluluğunda ve yetkisi içindedir. 
 
Kullanıcılar bu manueli ve gerekli teknik ve güvenlik 
önlemleri muhteviyatı gereklerince makineyi 
çalıştırırlar. 
 
Makinenin normal çalışma şartlarında çalıştırılması, 
sağlanmalıdır. 
 
Üretici yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir değişiklik 
yapılması durumunda, oluşacak olumsuzluklar ve 
sonuçları için üretici sorumluluk üstlenmeyecektir. 
 

2.4 USE ACCORDING TO SPECIFICATIONS 

 
Whoever uses the machine must be aware of the 

existence of this manual and must fully apply all the 

instructions and recommendations contained in it. 

It is advised to use the machine under normal 

working conditions and in accordance with standard 

specifications, whilst maintaining safety and accident 

prevention recommendations contained in the 

operating manual. 

All modifications to any part of the machine without 
the written consent of ÖZBEKOĞLU are strictly 
rohibited.  Should modifications be undertaken 
without written consent, ÖZBEKOĞLU will decline to 
accept responsibility for possible damages caused by 
the machine. 
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3. TEKNİK BİLGİLER 

 

3.1 ÜNİTE TANIMI                                                                          

 
Yükleme körüğü üniteleri toz ve granül malzemelerin, 
kapalı tanklara veya açık hacimlere yüklenmesi 
sırasında, malzemeye döküş kılavuzluğu sağlamak ve 
oluşan tozumayı kapalı alanda tutmak için kullanılırlar. 
 
Oluşan toz istenir ise fan veya fan & filtre sistemleri 
ilavesi ile yönlendirilerek, tozun geri kazanımı ve/veya 
çevreye yayılması önlenir. 
 
İç cidar boş veya metal konilerden oluşur. Bu koniler 
standart olarak karbon çeliğinden mamuldür, isteğe 
bağlı olarak paslanmaz çelikten de oluşturulabilir. 
 
Dış cidar standart olarak esnek ve katlanabilir PVC den 
mamüldür. Ayrıca opsiyonel olarak; 
-Düşük yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon  
-Yüksek yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon 
-Kevlar sunulabilmektedir. 
 
 
Giriş çapı:  300mm 
Max Kapasite:  250 m³/h 
Dış cidar           Tek cidarlı, PVC den mamül 
İç cidar:              metal konili veya boş  
Tahrik grubu:  0,75 kW 
Elektrik kumanda panosu el butonu: Opsiyonel  
Filtre & Fan: Hariç (Ayrı olarak temin edilmektedir.) 
Kapalı ve açık boy pozisyonu için limit switch: Dahil  
Seviye göstergesi: 230VAC, bayraklı tip  
 

3. TECHNICAL DETAILS 

 

3.1 UNIT DESCRIPTIONS 

 
The loading bellows are designed to guide the flow 
and contain the dust of bulk materials during transfer 
to closed or open storage areas.  
 
 
A fan or a fan & filter system could also be added to 
collect the dust for re-use and to prevent 
environmental pollution. 
 
The inner guide(s) may be obtained as empty or with 
metal cones. These cones are made of carbon steel 
and stainless steel cones are optionally available. 
 
Outer bellow is PVC in standard and options are 
available as below; 
- Low grade glass wool textile + silicone 
- High grade glass wool textile + silicone 
- Kevlar 
 
 
Inlet Diameter:      300mm 
Max Capacity:      250 m³/h 
Outer walled:      Single bellow, made in PVC 
Inner walled:           Metal cones or empty 
Electric Drive:      0,75 kW 
Electric panel with remote control: Optional 
Filter & Fan:  Without (separately supplied) 
Limit Switch for retracted and extended position: 
Included 
Level indicator:  230VAC rotating paddle type,  
 

3.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 

 
Dış cidar tipine bağlı olarak; 
 
-PVC (70°C) 
-Düşük yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon (400°C) 
-Yüksek yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon (450°C) 
-Kevlar (600°C)  

3.2. OPERATING CONDITIONS 

 
Dış cidar tipine bağlı olarak; 
 
-PVC (70°C) 
-Low grade glass wool textile + silicone (400°C) 
- High grade glass wool textile + silicone (450°C) 
- Kevlar 
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3.3 MAKİNA KODU VE ETİKETİ 

 
Tüm ünitelerde etiket ile tanımlama yapılmıştır. Tip 
kodu, seri no, ve üretim yılı verilmiştir. 

 
 
 

 

3.3 IDENTIFICATION OF THE MACHINE 

 
Every unit is supplied with identification plates 
showing: code,  the serial number, the year of 
manufacture.  
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  1 2 3 4 5 6 7   
 

  LB F S P S 0 015   
 

          

1 
Yükleme Körüğü   

LB  
Loading Bellow   

 

          

2 

Malzeme ile temas eden kısımları oluşturan 
metal malzemesi 

 F: St 37   

  

Type of material in contact with handled 
material 

 X: AISI304   

  

          

3 

Tip  S: 
Tek Cidarlı 

Single Walled 
 

Type  D: 
Çift Cidarlı (dış cidar + iç cidar koni) 

Double Walled (outer bellow +inner metal 
cones)  

      
  

   

      P: 
(70°C) 

PVC kaplı Elyaf tekstil (standard)  

      
Polyester Fiber coated with PVC (standard) 

4 

Dış Cidar Malzemesi  L: 
(400°C) 

Düşük yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon  
Low grade glass wool + silicone 

 

Outer Guide Material  H: 
(450°C) 

Yüksek yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon  
High grade glass wool + silicone 

 

      K: 
(600°C) 

Kevlar  
Kevlar 

      

      
  

   

5 

Körük Tipi 
 S: 

Silobas yükleme 

 
Silobus loading 

 C: 
Silobas yükleme için alt kapama konili 

Bellow Type 
 

For silobus loading with bottom closure cone 

 O: 
Açık hacim yükleme 

 
Open volume loading 

          

6 
Aksesuar   0: Hariç / none 

Accessories   L: Stroke limitör / Stroke limitor 

          

7 
Strok (dm)   dm olarak strok 

 
Stroke (dm)   stroke in dm 

 

          

   230VAC Bayraklı tip seviye göstergesi Dahil   
 

   230VAC Paddle type level indicator included   
 

3.3.1 KOD ANAHTARI 3.3.1 CODE KEY 
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NOT: Alt kapama konisi opsiyonu sadece 
   
 * Silobas yükleme    
 * Çift cidarlı ve    
 * Stroke max 2500mm ye kadar geçerlidir.
    

 
NOTE: Bottom Closure cone applicable only for;
   

 * For silobus loading and   
 * Double bellow type and   
 * max stroke 2500mm    

 

 

ÜNİTE TİPLERİ 

 
1.) SİLOBAS YÜKLEME KÖRÜKLERİ  
  
 
1.a) TEK CİDARLI  
 
LB.F.S.P.S.0. (strok) 
Malzeme ile temas eden yüzeyler St37 
LB.X.S.P.S.0. (strok)  
Malzeme ile temas eden yüzeyler AISI304 
 
 
1.b) ÇİFT CİDARLI 
   
LB.F.D.P.S.0. (strok)  
Malzeme ile temas eden yüzeyler St37 
LB.X.D.P.S.0. (strok)  
Malzeme ile temas eden yüzeyler AISI304 
 
 
 
2) AÇIK KAMYON YÜKLEME KÖRÜKLERİ 
   
 
2.a) TEK CİDARLI   
 
LB.F.S.P.O.0. (strok)  
Malzeme ile temas eden yüzeyler St37 
LB.X.S.P.O.0. (strok)  
Malzeme ile temas eden yüzeyler AISI304 
 
 
2.b) ÇİFT CİDARLI 
  
LB.F.D.P.O.0. (strok)  
Malzeme ile temas eden yüzeyler St37 
LB.X.D.P.O.0. (strok)  
Malzeme ile temas eden yüzeyler AISI304 

UNIT TYPES 

 
1.) SILOBUS LOADING BELLOW  
  
  
1.a) SINGLE WALLED  
 
LB.F.S.P.S.0. (stroke) 
Material in contact with material St37 
LB.X.S.P.S.0. (stroke) 
Material in contact with material AISI304 
 
 
1.B) DOUBLE WALLED   
 
LB.F.D.P.S.0. (stroke) 
Material in contact with material St37 
LB.X.D.P.S.0. (stroke) 
Material in contact with material AISI304 

 
 
 

2.) OPEN TRUCK LOADING BELLOW  
  
 
2.a) SINGLE WALLED 

   
LB.F.S.P.O.0. (stroke) 
Material in contact with material St37 
LB.X.S.P.O.0. (stroke) 
Material in contact with material AISI304 

 
 

2.b) DOUBLE WALLED   
 
LB.F.D.P.O.0. (stroke) 
Material in contact with material St37 
LB.X.D.P.O.0. (stroke) 
Material in contact with material AISI304 
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No Açıklama Description 

1 Flanj Flange 

2 Emiş Borusu Sunction 
pipe 

3 Gövde Body 

4 Dış Körük Outer Bellow 

5 Tutucu Grip 

6 Çıkış Konisi Outlet Cone 

7 Seviye 
göstergesi 

Muhafazası 

Protection 
for Level 
indicator 

8 Seviye 
göstergesi 

Level 
indicator 

9 İç koni Internal Cone 

10 Asansör Lift 

11 Switch Switch 

12 Kontrol paneli Control panel 

13 Limit switch Limit Switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 YAPISAL BİLEŞENLER 3.4. COMPOSITIONS 
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No Açıklama Description 
 

1 Gövde plakası Body plate 
 

2 Halat makarası Rope pulley 
 

3 Taşıyıcı halat Carrying rope  
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No Açıklama Description 
 

1 Kelepçe Clamp 

2 Dış Körük Outer bellow 

3 İç koni Inner cone 

4 Taşıyıcı halat 
Klavuz 

Lamaları 

Carrying rope 
Distance fish  

5 Koni taşıyıcı 
Lama 

Cone carrying 
fish 

6 Koni taşıyıcı 
zincir 

Cone carrying 
chain 

7 Taşıyıcı halat Carrying rope  
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ÇIKIŞ KONİSİ / OUTLET CONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
 

Açıklama Description 
 

1 Seviye göstergesi Level Indicator 

2 Seviye göstergesi muhafazası Protection for Level indicator 

3 Seviye göstergesi enerji kablosu Power calbe for Level Indicator 

4 Alt koni Bottom Cone 

5 Körük Alt Çember Below sub-gear 

6 Körük Bellow 

7 Kelepçe Clamp 
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3.5 GENEL ÖLÇÜLER 3.5 GENERAL DIMENSIONS 
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Aşağıda verilen ölçüler nominal ölçülerdir. 

The dimensions given below are the nominal values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strok 
Stroke 
C mm 

Açık Boy 
Extended Lentgh  

A mm 

Kapalı Boy 
Retracted Length  

B mm 

500 1800 1260 

1000 2400 1440 

1500 2600 1530 

2000 3100 1710 

2500 3600 1890 

3000 3900 1980 

3500 4400 2160 
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4.0 MONTAJ VE  DEVREYE ALMA 

 

4.1 KURULUM 

 
Bu manuel üretici tarafından hazırlanmıştır ve  ürünün 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle ünite ile birlikte 
sevk edilir. 

 
Montaj, işletme, bakım ve onarım işleri ile ilgili 
personelin göreceği ulaşacağı ve kullanacağı şekilde, 
ürüne en yakın yerde bulundurulur. 

 
Bu talimat yol göstericidir ve iş güvenliği, işçi sağlığı, 
işyeri güvenliği ve üçüncü şahıslara karşı her türlü 
önlemleri almak ve mevcut yasalara ve kurallara 
uygun çalışmasını temin etmek kullanıcının 
sorumluluğundadır.  

 
Kullanıcının bağlı olduğu yerel kural ve şartların 
gereklerini yerine getirmekte kullanıcı 
sorumluluğundadır. Üretici haber vermeksizin 
ürünlerde yapacağı değişiklikleri manuellere yansıtır, 
bu nedenle manuelin ürün ile uymlu olduğunu kontrol 
ediniz. 

 
Üniteler, patlayıcı atmosfer veya patlayıcı malzeme 
veya toksik, viral veya bakteriyel anlamda zararlı 
malzemeler için tasarlanmamıştır. 

 
Ünitenin gıda normlarına uygun kullanımı sipariş 
aşamasında üreticiye bildirilmiş ve ünite bu yapıya 
uygun halde üretilmiş olmalıdır. 

 
Ünite etiketi üzerinde ilgili üretici web sayfası 
mevcuttur. Bu ünitelerin montajı, bakımı, tamiri ve 
temizliğinin yapılabilmesi ve yapısı gereği 23/07/98 
tarihli 97/37 EC normları gereği, kullanıcı yeterli ve 
gerekli personel bulundurmak ve kamu güvenliğini 
sağlayıcı çevreye, çevredeki varlıklara ve üçüncü  
şahıslara ulaşabilecek zararları önlemeye yönelik 
olarak gerekenleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
 
 

4.0 ASSEMBLY AND START-UP 

 

4.1 INSTALLATION 

 
This manuel produced by manufacturer is an integral 
part of products and shall accampany product  at its 
entire life . 

 
This manual has to be kept at nearest position 
available for the concerned personnel for 
installation, testing, running, operating, maintanace 
and/or repair staff. 

 
User is responsible to have concerned personnel 
reads understands and applies the contents properly. 
This manual provides warnings and guidelines to 
user. It’s users responsibility, to fullfill all necessary 
actions to meet, safety of workers, enviroment third 
parties and surrounding equipment. 

 
All related regulations and laws in force in the area of 
use has to be obeyed for safety regulations in time 
must be integrated and implemented. 

 
Manufacturer keeps his right to modify  change on 
the components parts or whole machine and related 
this manual in time. Ensure manual is related to your 
product in hand. 

 
Products are not designed to operate at explosive, 
flammable, hazardous viral or bacterial dangerous 
enviroment and/or  materials . 

 
Due to nature of the unit it is a hung system and 
there is the risk of breaking or falling the unit. 
Therefore it is the users responsibility to, create 
enough spacing for assembly, cleaning, maintanence 
and repair. To affix or put barriers to protect, person 
or surrounding assets, against any danger directed to 
a/m and take actions to comply with 23/07/98 - 
98/37 CE. 
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4.1 KURULUM 

 
60 °C tan sıcak malzeme için kullanılıyor ise, çevreye 
bariyer, ikaz işaretleri koyarak gerekli önemleri ve 
benzerlerini yerine getirmek kullanıcın 
sorumluluğundadır.  
 
Normal çalışma dışındaki tüm durumlarda, ünite 
güvenli durumda tutulmalıdır. Ünite, dinamik 
kuvvetler, elektrik enerjisi, basınçlı hava ve yüksek 
düzeyde mekanik kriterler kullanabilir. Bu nedenle 
yukarıda anılanlar veya anılanların bileşkesi sonucu 
kazai durumlarda sonuçları AĞIR OLACAK YAPIDADIR. 
VE KULLANICI HER AŞAMADA, İŞLEMDE VE SEVİYEDE 
AZAMİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İLE YÜKÜMLÜDÜR. 
 
İlgili tüm personel, eğitimli, yetkili ve uzman olmalıdır. 
Normal çalışma dışı ünite üzerinde yapilacak tüm 
işlemlerde, elektirik enerjisi kesilmiş ve tüm 
hareketler durmuş, basınçlı hava kesilmiş, ünite iyi 
durumda ve park halinde olmalıdır. 
 
Cihazın topraklanması iyi durumda olmalı, cihaz 
üzerindeki ikaz etiketleri temiz ve okunur olmalı ve 
tüm işlemler CE1-Standart 64-8 CE1 EN 60204 CE 
uygun olmalıdır. 
 
Ünite üretici fabrikasında, çalışması ve sipariş voltajı, 
montaj ve şasi kontrolü,  seri numarası,  civata ve 
somunların varlığı, muhteviyat kontrolü, ölçü 
kontrolü, boya kontrolü, paket kontrolü, etiket ve 
uyarı notları kontrolü yapılmış olarak sevk 
edilmektedir. 
 
 

4.2 ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR 

 
Montajı yapan kullanıcı,  ünitenin start, stop ve acil 
duruşları ile bakım sırasında kontrolsüz çalışma veya 
risk yaratacak olumsuzlukları giderecek şekilde 
elektrik devrelerini kurmakla yükümlüdür.  
 
Voltajı ve frekans uyumunu kontrol ediniz. Yetkili ve 
bilgili kişiler dışı işlem yapmayınız. Pnömatik 
bağlantılar hava kullanımı söz konusu ise, teknik 
bilgilerde verilen hava tüketimlerini karşılamak üzere 
kullanıcı gerekli tesisatı kurunuz. 
 

4.1 INSTALLATION 

 
Also in case of handling hot material (60°C over) 
personnel has to be sufficiently protected from 
harmfull results. 
 
 
Apart from normal operating conditions machine has 
to be at safe position. This unit, is working on 
dynamic forces, electrical energy, pressury air and 
high level of machanical risk. Due to all above 
seperately mentioned and/or  their combined effect 
any accident or abnormality shall result with  
CATASIROPHOC EVENTS TO ASSETS AND/OR TO 
HUMAN LIFE. 
 
Therefore user at all steps and operations is obliged 
to supply maximum level of safety. All related 
personnel shall be qualified, experienced an 
authorized.  
 
The product has been connected  shall be 
equipotential with earth circuit. All safety warnings 
and devices on the machine has to be clean readible 
and operative and CE 1 standarts 64-3 CE1 EN 60204. 
 
 
The machine is delivered following below checks the 
electrical energy potential, assembly and serial 
number, bolts and suspensıon blocks, contents, 
labels and warning plates, dimensional controls, 
finishing controls, packaging controls 

 
 
 

4.2 ELECTRICAL CONNECTIONS 

 
All electrical connections shall be done by the  user, 
ensure safe operation and user takes necessary 
measures to avoid uncontrolled start up of machine 
by means of energency stop,  switches of sufficient 
amount.  
 
Starting stopping the machine shall be managed by 
user. Pneumatic lines necesary shall be completed by 
the user according to tecnhical specs given in 
technical catalog. 

 

 



 

OZB.M.LB.01-14/07/2014                                                                                                                              20 

 

 

4.3 MONTAJ  

 
Montaj işlemlerini tamamlayınız. Elektriksel 
bağlantıları tamamlayınız. 
On düğmesine basarak sisteme enerji veriniz. 
Döner tip seviye indikatörü, bayrağı dönmeye 
başlayacaktır. 
Down düğmesine basarak yükleme körüğünü indiriniz. 
Tank tipi üniteler dolum ağzına oturacaktır. 
Açık hacme boşaltan tip ünitelerde, en alt noktayı 
oparatör belitleyerek kumanda düğmesinden 
durdurur. 
Kapalı tank tipi ünitelerde kapağa ünitenin tam 
oturduğunu koni etrafındaki çerçevelerden kasnaktan 
iki el ile kontrol edin. 
Down düğmesine tekrar basın ünite otomatik stop 
edince döner seviye devreye girecektir.   
 
Malzeme seviye indikatörüne ulaştığı zaman seviye 
göstergesi stop eder ve panodaki ayarlanabilir zaman 
rölesi ile yükleme körüğü kalkışı besleyici ünitelerin 
ve/veya giriş klepesinin kapanmasından sonar 
başlatılarak askıdaki malzemenin minimize edilmesi 
sağlanır. 
 
ÇALIŞMA SIRALAMASI 
 
Körük tam açık ve yükleme pozisyonuna gelmeden, 
malzeme besleme tarafı  klepesini açmayınız. 
 
Seviye indikatörü malzmeye temas ederek, dolu 
olduğunu belirleyen sinyal ile, besleyiciyi durdurun. 
 
Giriş tarafı klepesini kapatın, yükleme körüğünün   
kalkmasını başlatın. 
 
Doluma geçiş için sıralamayı tersten uygulayınız. 
 
 
 
 
 

4.3 ASSEMBLY 

 
Install the unİt properly to the system. Connect 
electrical lines properly 
Turn the switch on 
The level probe starts rotaTing 
Press down buton; bellow will descend 
For tank loading bellows; The bellow cone will reach 
to and rest on inlet 
For open Truck types; stop lowering by push button 
command manually. 
For tank loading ensure manually that the cone fits & 
sets to the inlet firmly by two hands. This is a must. 
Continue to pres DOWN button, and let the slack 
cable switch to stop the system automatically. 
 
 
 
To avoid over filling the loading bellow shall be 
retracted 5-30 seconds (time relay in the board 
adjustable) after the level indicator signal. Whilst the 
feeder and/or flow control valves shall be activated 
by the signal from level probe. 
 

RUNNING SEQUENCE 

 

Do not open the material inlet gate & do not start 

the feeder for material, unless the bellow reaches to 

loading position. 

 

When the level probe touches the material and 

produces the signal for material contact, stop the 

feeder and close the inlet gate to the bellow.  

 

Ascend the bellow to rest position. For loading the 

reverse sequence is valid. 
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4.4 DEVREYE ALMA 

 
Ünitenin monte edileceği tesis ve/veya makine (lar) ın 
89/392/ECC 14.06.1982 ye göre uygunluğunun 
onaylandığından emin olunuz. 
 
Makinanın, ünitenin, üzerine takıldığı tesisin 
çevredeki, bina tesis ve ekipmanların ve insanların 
zarar görmesi için alınması gereken önlemler; kullanıcı 
tesis kurucusu ve montaj ekibinin sorumluluğundadır. 
Düşebilecek bir parça için dahi önlemler alınmalıdır. 
 
Montaj sonrası, tüm işlemlerin tamamı ve eksiksiz 
olduğunu ve civataların sıkılı olduğunu, tüm ikaz, 
güvenlik ve sınırlayıcı iyi/doğru durumda olduğunu 
kontrol ediniz. 

 
Üniteyi 2-3 dakika azami boşta çalıştırıp gözleyiniz ve 
dinleyiniz. Tüm kontrolleri tekrar yapınız, ısınan 
bölüm parça olup olmadığını gözleyiniz. 
 

ÖNEMLİDİR:  Bütün bu işlemler; bilgili, yetkili ve 

yeterli personelce yapılmalıdır. İş güvenliği, işçi sağlığı 

gereklerine uyulmalıdır. Elektriksel problemler ve 

sonuçları üretici kontrolü dışındadır ve garanti 

kapsamına girmediği gibi, şahıslara ve/veya 

3.taraflarda oluşacak hasarlardan üretici sorumlu 

tutulmaz. 

 

 
 

4.4 START-UP 

 
Ensure that the plant and /or the machine on which 
the loading bellow will be fitted is: DECLARED TO BE 
IN CONFORMITY WITH THE EUROPEAN 
REGULATIONS DIRECTIVE 14.06.1982 (89/392/ECC) 
 
It is the plant manufacturer and/or the fitters 
responsibility to take necessary actions and 
protection (s) to avoid any risk at the unit it self and 
or the surrounding machinary and equipment, 
persons around ıncluding the risk of falling parts 
gcarbox or similar. 
 
Completing the installation please check;  all 
operations are properly completed, all warning 
labels, barries safety accessories are properly done 
and active. 

 
Run the machine for, max 2-3 minutes and observe 
abnormalities stop the machine. And re-check above 
check if any heating part of component exists. 
 
 
IMPORTANT: All connections should be undertaken 
by qualified electrical personnel only. Before carrying 
out any operation on the motor, make sure that the 
electrical supply is disconnected. The constructor 
declines to take any responsibility for any damages 
to property or persons, arising from poor electrical 
workmanship. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OZB.M.LB.01-14/07/2014                                                                                                                              22 

 

5.0 BAKIM VE YAĞLAMA 

 

5.1 GENEL 

 
Ünite kullanıldığı malzeme ve uygulama şartlarına 
bağlı olarak farklı aşınma ve sonuçlar ortaya 
çıkarabilir. Bu nedenle kullanıcı burada verilenlerden 
farklı uygulamalar geliştirmekle yükümlüdür. 

 
Aşağıda verilen bakım notlarının uygulanması 
sonucunda insana ve makinalara zarar verecek veya 
ürünün çalışmasını engelleyecek sonuçlar ortaya 
çıkabilir. Tüm kontrol gözlem ve bakımlar makina 
güvenli durumda iken yapılmalıdır. 

 
Kullanılan malzemelerin gereği olabilecek insanı 
korumaya yönelik alet ve/veya techizatları 
bulundurunuz, kullanınız. 

 
Bakımı yapan kişiler bilgili yetkili olmalı gerekli 
kaldırma sabitleme aparatları mutlaka kullanılmalıdır. 
Kaldırma ve/veya taşımalar esnasında çalışma 
alanında insan bulunmamalıdır. Kullanılacak 
parçaların orijinal olması veya gereken  
kalifikasyonlara sahip olması sağlanmalıdır. 

 
Bakım işlemine başlamadan önce, üniteye gelen 
bütün enerji hatları kapatılmalıdır. 
 
Bakım talimatnamesine uygunsuz işlem yapılması 
ve/veya uyulmaması durumunda ünitede problem 
yaşanabilecek ve ünite garanti kapsamı dışında 
tutulabilecektir. 
 

 

5.0 MAINTENANCE AND LUBRICATION 

 

5.1 GENERAL 

 
As the use of this product might be related to various 
material and conditions the wear and deformation 
on some components might show differences. 

 
Therefore user might need to extend the 
maintanence isntructions given here. The material 
used also might sequire some special an additional 
operations and user shall complete them. 

 
All checks inspections and maintanence shall only be 
done by skilled and authorized personnel an original 
parts for repair or replacement ensures long life of 
the unit. 
 
At the end of each working day, run the screw 
conveyor until empty.  This operation will prolong 
the life of the screw, especially in the presence of 
materials that have a tendency to flood feed, forming 
build ups that could cause problems during start-up, 
particularly after log periods of inactivity. 

 

5.2 BAKIM 

 
Kullanıcının üniteyi sağlıklı ve çalışır durumda tutması 
hayati önem taşır. Kullanıcı ünitenin çalışması diğer 
makine ve tesislere ve şahıslara zarar vermeyecek 
durumda tutmak zorundadır. Bu nedenle gerekli 
bakım onarım planı kullanıcı tarafından oluşturulur ve 
yürütülür. Aşağıda tavsiye niteliğinde bakım notları 
vardır. 
 
Ünitenin haricen hareketinin sınırlanmış ve 
kendiliğinden hareket edemeyecek halde olmalıdır. 
Basınçlı hava, enerji hatlarının kapalı olduğundan 
emin olmadan bakıma başlamayınız. 

5.2 MAINTENANCE  

 
It is vital important that the bellows are kept clean 
and operative. It is user responsibility to work safely. 
All safety regulatıons, laws in force of area of use & 
related european norms to be satisfied which are 
related to mainta nence and services.  
 
 
 
Ensure all electrial supply and pressurized air supply 
are stopped and bellow is blocked externally before 
any operation 
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GÜNLÜK 
Acil stop butonunun faal olduğundan emin olunuz. 
Körüğü el ile sarsalayıp fonksiyonunu kontrol ediniz. 
Boşaltma konisini temizleyiniz. 
 
AYLIK 
V Kayışı kontrol ediniz. 
Alt/üst sınır swicini kontrol ediniz 
Strok ayarlayıcısını kontrol ediniz. 
Döner seviye swicini kontrol ediniz 
Hava temzileme sistemini kontrol ediniz. 
Halatları hafifçe yağlayıp fazla yağı siliniz. 
 
 
6 AYLIK 
Kafa yatakları kontrol ediniz . 
Halatları kontrol ediniz. 
Zincir dişlileri hafifçe yağlayınız. 
Filtre elemanlarını değiştiriniz. 
 
YILLIK 
Halat çaplarını kontrol ediniz. Gerekiyor ise 
değiştiriniz. 
 
GÖZLEM KONTROL 
 
Ünitenin genel durumu ve hasarsızlığını kontrol ediniz. 
Ünitenin her bölümünde yere paralelliğini kontrol 
ediniz. 
Alt ve üst strok sınırlarını kontrol ediniz. 
Bunun için elektronik strok sınırlayıcının alt ve üst 
sınırlarının kontrolü ve gerekiyorsa tekrar girilmesi 
gerekir. 
V kayışı gerginliği orta noktada 5 mm ila 10 mm 
aralığında olmalıdır. Farklı ise, redüktörü tablaya 
bağlantısından çözünüz gerekli yönde kaydırınız ve 
tabla bağlantısını sıkınız. 
Filtre elemanlarını göz ile kontrol ediniz. 
Körük dış ölçüler ve görünüm olarak gözle elle kontrol 
edilmelidir. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
DAILY  
Check the emergency button function. Shake the 
below by hand to check ıf it is blocked or not. Clean 
the conical seatle. Check the outer & inner below.  
 
MONTHLY 
Check V Belt 
Check stroke limitors 
Check the upper & lower switches 
Check R. Level indicator operation 
Check air cleaning system of filter 
Lubricate the hoisting gable slightly. (By means of 
oily material anol just let the cable to be slightly wet) 
 
SIX MONTHS 
Check the bearings of drum 
Check the cables 
Slightly oil the chain drive 
Check filter elements 
 
YEARLY 
Check the cable diameters and replace if needed 

 

 
INSPECTION KONTROL 
 
For  models with stroke limiter, 
It is necessary that the max and min set points are to 
be checked regulary for smooth operation of the 
system. 
The unit is electronically set  by the panel 
The general condition of the unit 
The paralletity of the bellow on circumparence 
V.BELT, Open the drive group cover 
And check the V belt for physical condition 
Check the SLACKENING OF THE V belt 
It shall be from 5 mm to 10 mm at middle of the 
length 
To adjust loosen the gear box bolts move it on the 
needed direction Re-fix the bolts. 
Filtering elemens shall be visually inspected by 
spening the inspection hatch 
Bellows to be checked visually. 
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6.0 PARÇA DEĞİŞİMİ 

 
KÖRÜK DEĞİŞİMİ 
 
Bu işlem için gerekli güvenlik alet ve önlemlerini 
kullanınız, toz maskesi kullanınız. 
Körük ünitesini en alt noktaya dek indiriniz. 
Esnek körük dış kelepçelerini sökünüz çıkarınız. 
Kablo bağlantılarını sökünüz. 
Kelepçeleri çıkarınız. 
Körüğün alçalarak üzerine oturacağı sağlam bir 
platform oluşturunuz. DOWN DÜĞMESİNE BASARAK 
bu platforma oturuncaya dek indiriniz. 
Halat gevşek konuma gelinceye dek inmesini 
sağlayınız. 
Körük dışındak AYI GÖZLERİNİN kontra somunlarını 
sökünüz. 
Ayı gözlerini sökerek çıkarınız. 
Dış körüğü çıkarabilirsiniz. 
Yeni körüğü takınız. 
Tüm işlemleri ters sıra ile yürütünüz. 
 
 
İÇ KÖRÜK MONTAJI 

 

Koni veya esnek körükleri üst flanja göre düzenleyiniz. 

En alt strok noktasına göre konumlandırınız. Ayı 
gözlerinin içinden kaldırma halatlarını geçiriniz. En alt 
strok noktasında iken en alt ayı gözlerine halatı 
kelepçeleyiniz. Uygun klemens kullanınız. Elektrik 
kablolarını En son strokta dahi uzun (gevşek)olacak 
şekilde ve ayı gözü kulaklarına ‘’S’’ şekli vererek 
genleşme ve büzülme payı koyarak bağlayınız. 

 

TABAN KAPAMA KONİSİ OLAN MODELLER İÇİN 

Ara flanj ve koni tarafı flanj kelepçelerini çözünüz. 

Seviye indikatör tablasını sökün 

Seviye indikatörü enerji kablosunu sökünüz 

Kaldırma halat klementlerini sökünüz. 

Dış körüğü değiştiriniz. 

Tüm işlemleri tersten ve ters sıra ile yapınız. 

 
 
 
 

6.0 REPLACEMENT OF COMPONENTS 

 
REPLACING THE BELLOW 
 
To replace the bellow 
Use necessary equipment and satety tools such as 
mask, etc 
Lower the bellow till end STROK 
Loosen and unhook the clamps from external bellow 
at battom 
Cut the connectors for electrical cables 
Loosen&unhook&take sway the clamps. 
Lower by pressing down button SO THAT THE 
BELLOW REACHES AND RESTS ON A RIGID PLATFORM 
At this point the cables shall totally be loose 
Loosen the thimbles and clamps of the outer bellow 
Then loosen the bolts of the study item 4-, tol et the 
eyebolts to be loosened 
The external bellow could be removed 
Replace theone 

Repeat the procedure in reverse sequence 

 

 
INTERNAL BELLOW ASSEMBLY 

 

Position the inner bellow (cones or bellow) to the 
upper flange and lower looder past. The two cables 
for hoisting shall be passed through the eye bolts, 
Equlize the length of cables. Fix the bottom eye bolt 
to cable by suitable clamps. The electrical cables shall 
be fixed to the eyebolts, by making on S shape to 
ensure flexibility. Make sure the electrical cables are 
slack at max stroke. 

 

FOR MODELS WITH BOTTOM CLOSURE CONES  

The intermediary, flange shall act as the frame. Turn 
the main switch OFF. Open the flange and cone side 
clamps. Unscrew the bolts of the flange for the level 
indicator. Disasemble the electric cable for the level 
indicator, and the cable end clamps. Remove the 
bottam cone. Extract the old bellows; Replace the old 
bellows with new set. And repeat the operations at 
reverse sequence &order 
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YAĞLAMA 

Halat tambur yatakları ömür boyu yağlıdır 

 

 

LUBRICATION 

The bearings of the hoist drum shaft are life time 

greased. 

 
MAL AKIŞININ DURDURULMASI 
 
Yükleme körük boşaltım bölgesinde döner bayraklı tip 
seviye göstergesi mevcuttur.  
Malzeme , tamamen dolunca: 

a- Tank için dolum ağzına yükselir 
b- Açık dolumda, malzeme şev açısına bağlı 

oluşan koni 
Döner tip seviye göstergesi bayrağına temas ederek 
dönüşünü bloke eder; ve gösterge bu durumu belirtir 
sinyal üretir. Bu sinyal kullanıcı tarafından, oluşturan 
düzenekteki, besleyiciyi durdurmaya ve/veya  
kapakları kapamaya kullanılır. Körük (5-20 sn 
ayarlanabilir) süre bekler  ve daha sonra otomatik 
olarak orijinal pozisyona yükselir ve park eder. Fan ve 
filtreli modellerde fan stop eder, filtre 10 dk. Daha 
temizlik işlemine devam eder. 
 
 
AÇIK HACİM YÜKLEME KÖRÜKLERİNDE 
 
El kumanda paneli ile kalkış stroku ara değerlerde 
durdurulabilir, seçenek olarak mevcuttur. Sipariş 
aşamasında belirlenmelidir. Strok alt üst sınırları 
elektronik ayar ve izleme opsiyonu alt/üst sınırlar ile, 
aradaki hareketlerde konum izlenmesi elektronik 
olarak yapılabilmektedir ve sipariş aşamasında 
belirlenecek şekilde seçenek olarak sunulmaktadır. 
 
HAZIRLIKLAR 
 
Ünite ağzına uygun, vinç veya benzer kaldırma aleti 
nkullanınız. Üniteyi bağlanacağı yükseklikteki flanja 
monte etmek için kaldırınız, ara contayı kullanınız. 
Cıvata, somun, pul ve yaylı rondela setleri ile sıkınız. 
(yaklaşık 400 N-m) . Titreşim mevcut ve yüksek olduğu 
uygulamalarda Kontra Somun atınız. 
 
GARANTİ VE SORUMLULUKLAR: 
 
Yöneticinin genel sorumlulukları; fabrika teslimi ile 
sınırlı olarak geçerlidir ve ünite ve kullanıcı dışındaki 
aksam şahıslara yönelik değildir. 
 
 
 

STOPPING FLOW OF MATERIAL 
 
The rotary flag type, level indicator gets blocked 
when the material touches flag. 
This means; 

a-  the tank is full and or  
b- the material pile cone reaches the flag of the 

level indicator. 
At this stage level probe creates a signal. This signal 
could be used to stop the flow. User shall make 
necessary set up (s) and organizations to achieve 
stopping of the feeder and/or closing the gate and/or 
butterfly valve. The bellow waits for (5-20) seconds 
adjustable. Then, bellow ascends automatically to 
original position, and models having stopped the fan. 
Bellows with built in fitler and fan cleaning cycle is 
continued for 10 minutes by the electronic board of 
the filtering unit. 
 
THE MODELS FOR OPEN VOLUME 
 
Operates as mentioned above. Optinal the asceding 
operation shall be managed by the manuel control 
push buton remaote control. Please clarify this point 
at order. Electronıcal stroke adjustement(optional) 
It is also available that, electronical stroke set 
point/up and down could be set and operated by 
PLC. Please consult producer at order. 
 
PREPERATIONS AND STEPS 
 
The installation has to be carried by skilled and 
authorized personel use a convenient lifting winch or 
equipment. Lift the unit properly to the flange of the 
system and use the gasket between two flanges. 
Tighten the bults with 400 N.m Torgue Nominal and 
use, counter blocking units. 
 
WARRANTY AND RESPONSIBILITES 
 
General warranty conditions by producer side is valid 
exworks no additional respansibility tawands, man, 
machine & structure (s) and thing parties, are not 
related to producer and producer has no 
responsibility agains a/m. 
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TAŞIMA VE KABUL 
Malzemenin ulaşmasında indirmeden önce, malın 
durumunu ve evraklara uygunluğunu kontrol ediniz. 
Hasarlanmış olması durumunda bunu tesellüm 
tutanağına açıkca yazınız, kayıt altına alınız 

TRANSPORT & RECEIPT OF GOODS 
Before enloading, pls check the item and Delivery 
notes such as Packing data, invoice etc. If any parts 
are damaged pls, carefully note on the consignement 
(way bill, similar)The driver is abliged to accept 
claims 
Avoid any damage during handling. 
 

7.0 SERVİS DIŞINA ALIM 

 
Ekonomik ömrünün servis dışı hizmet dışına alınması 
sırasında; tüm yağları toplayınız. Plastik ve sair 
malzemeleri ayırınız ve geçerli çevre mevzuatı 
uyarınca, ilgililere teslim edilerek imhasını sağlayınız. 
 

 

7.0 DEMOLITION 

 
At the end of the working life of the unit, demolish it 
according to the following recommendations. 
Recover the oil from the unit and all plastic parts 
consigning them to the authorized collection centers. 
All remaining steel parts should be consigned to the 
iron materials disposal centers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


