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Handleiding voor de gebruiker

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van Dynnox. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel 
vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te 
nemen, alvorens met het product te gaan werken.

Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker van Dynnox. In de inhoudsopgave kunt u zien waar 
de informatie die u nodig heeft in de handleiding terug te vinden is. Voor de afbeeldingen van deze 
handleiding ziet u het bijgevoegde boekje: “Afbeeldingen voor de gebruikershandleiding”.

Dit is de oorspronkelijke handleiding. Voor meer informatie of het bestellen van handleidingen, neem 
contact op met uw dealer (zie voorblad). Bewaar deze handleiding goed.

We wensen u veel plezier met uw Dynnox.

Het Dynnox Team

Innobase BV

Vicarielaan 55
3401 AR IJsselstein
Nederland
Tel: +31 (0) 306877301
Tel: +31 (0) 842251757
E-mail: info@dynnox.com
Website: www.dynnox.com 

Disclaimer

Dynnox mag uitsluitend worden gebruikt als transportsysteem om uw lading te laden, te lossen en te 
vervoeren. Innobase BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt 
door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. U dient deze handleiding volledig te lezen en te 
begrijpen voor gebruik.

De veiligheid moet altijd gewaarborgd zijn, zodat de gebruiker en derden veilig gebruik kunnen maken 
van Dynnox. Daarom dient u ook de onderhoudeisen na te komen. Dynnox mag alleen gemonteerd en/of 
gedemonteerd worden door een erkend dealer bij u in de buurt. 
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1. Inleiding

1.1 Beschrijving product

Dynnox is een systeem ter bevordering van het laden, lossen en transporteren van goederen. Dynnox is 
te gebruiken in combinatie met een daarvoor geschikte (bedrijfs)wagen. Dynnox kan worden uitgevoerd 
met diverse soorten opbouwmodules. Deze handleiding gaat uitsluitend over het Dynnox onderstel en de 
Dynnox auto interface. 

Raadpleeg uw dealer om te controleren of uw vervoersmiddel geschikt is in combinatie met Dynnox en 
voor meer informatie over beschikbare opbouwmodules. 
U kunt ook onze website raadplegen: www.dynnox.com

1.2 Verklarende woordenlijst

Dynnox onderstel :  het onderdeel van het Dynnox systeem wat de opbouw draagt.
Dynnox auto interface :   het onderdeel van het Dynnox systeem dat in de (bedrijfs)wagen wordt 

ingebouwd.
Opbouwmodule :   met een opbouwmodule wordt het onderdeel bedoeld dat stevig op het 

onderstel is gemonteerd.
Dynnox(systeem) :  de Dynnox auto interface en het Dynnox onderstel.
(Bedrijfs)wagen :  het voertuig waarin de Dynnox auto interface is ingebouwd.
Ondergrond :  de grond rond de geparkeerde (bedrijfs)wagen.
Loctite :  loctite blauw met referentie 243.

2. Technische specificaties

2.1 Algemene product specificaties

Productbeschrijving
Naam: Dynnox
Model/ type: L-46, XL-53, XL-63, XL-36
Serienummer: zie frame desbetreffend model 

Verklaring typenummer van uw Dynnox systeem
Er zijn verschillende types van het Dynnox systeem. Deze types hebben hun eigen gewicht en 
afmetingen. Welk type (en daarbij behorend gewicht en afmetingen) u heeft, kunt u afleiden uit het 
typenummer. Een voorbeeld van een typenummer is XL53.

De letter(s) beschrijft de frame lengte: De cijfers beschrijven frame breedte:
• L = 96,2 cm • 46 = 46 cm
• XL = 125 cm • 53 = 53 cm

• 63 = 63 cm

2.2 Standaard afmetingen

2.2.1 Het onderstel (figuur 1)
 
Legenda bij de afbeelding:
• F = Voorkant
• B = Achterkant
• FL = Frame lengte
• FB = Frame breedte
• DB = Dynnox breedte 

 
De hoogte van Dynnox is afhankelijk van de hoogte tussen de laadvloer van de (bedrijfs)wagen en het 
buitenoppervlak. 
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Dynnox L46 Dynnox XL36
Frame breedte: 46 cm Frame breedte: 36 cm
Frame lengte: 96,2 cm Frame lengte: 125 cm
Gewicht: ± 42 kg Gewicht: ± 42 kg

Let op! Dit model is kleiner aan de 
voorkant, te weten 36 cm.

Let op! Het maximale hoogte bereik voor 
dit model is 58 cm.

Dynnox XL53 Dynnox XL63
Frame breedte: 53 cm Frame breedte: 63 cm
Frame lengte: 125 cm Frame lengte: 125 cm
Gewicht: ± 44,5 kg Gewicht: ± 47 kg

 
• De “Dynnox breedte” = “Frame breedte” + 19 cm.
• De “Dynnox lengte” = “Frame lengte” + 4,5 cm.
• 16 cm boven het frame kan de opbouwmodule tot 20 cm breder worden. 

2.2.2 Dynnox auto interface (figuur 2)
 
Legenda bij de afbeelding:
• DL = Dynnox lengte
• DB = Dynnox breedte

Dynnox L46 Dynnox XL36
Breedte: 764 mm Breedte: 664 mm
Lengte: 1470 mm Lengte: 1470 mm
Gewicht: 28,5 kg Gewicht: 29 kg

Dynnox XL53 Dynnox XL63
Breedte: 834 mm Breedte: 934 mm
Lengte: 1470 mm Lengte: 1470 mm
Gewicht: 30 kg Gewicht: 31 kg

A. De stalen platen zijn optioneel, afhankelijk van de montagekeuze van uw bedrijfswageninrichter.
B. Houten plaat met een dikte van minimaal 12 mm.

2.3 Omgevingsinvloeden

Gebruik Dynnox alleen op een geëgaliseerde ondergrond met een maximale hellingsgraad van 3%.
Het product mag niet gebruikt worden indien de hoogte van de ondergrond waar uw voertuig zich 
op bevindt, afwijkt van de hoogte van de ondergrond waar Dynnox op geplaatst wordt. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de afwijkende hoogte van de weg ten opzichte van een trottoir.

2.4 Benodigde gereedschappen

• Inbussleutels
• Zeskantsleutels (steeksleutels)
• Meetlint

2.5 Belangrijkste onderdelen

A. Dynnox onderstel (figuur 3) 

Legenda bij de afbeelding:
• F = Voorkant
• B = Achterkant
• R = Rechter kant
• L = Linker kant

! !
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A1. Frame
A2. Zwenkwiel met rem
A3. Poot vergrendeling (4 x 2, voor A6 en A7)
A4. Tussenpoot achter (2x)
A5. Tussenpoot voor (2x)
A6. Wielpoot achter (2x)
A7. Wielpoot voor (2x)
A8. Mechanisme achter
A9. Mechanisme voor
A10. Paddenstoel (2x voor en 1x links achter)
A11. Slotpen vergrendeling
A12. Klem as (2x links en 2x rechts)

A13.  Uitsparing t.b.v. spanband (3x links en 3x 
rechts)

A14.  Gat montage opbouwmodule (5x links en 
5x rechts)

A15. Kapje (2x links en 2x rechts)
A16. Laadwiel (2x)
A17. De poot-haakvergrendeling (4x)
A18. De veiligheidshaak (2x)
A19. Wiel support frame (2x)
A20. Wiel support tussenpoot achter (A4) (2x)
A21. Los wiel (2x) 

 

B. Dynnox auto interface (figuur 4) 

Legenda bij de afbeelding:
• R = Rechter kant
• L = Linker kant

B1. Laadplateau
B2.  Laadplateau as verbinding (2x, links en 

rechts)
B3. Laadplateau vergrendeling
B4. Laadplateau scharnier (2x)
B5. Anker element (3x)
B6. Geleider links
B7. Geleider rechts
B8. Slot

B9. Slotkabel
B10. Slot handgreep
B11. Houten plaat*
B12. Contra-haak
B13. Montage stalen plaat (driedelig)
B14.  Kabelstopje (gepositioneerd onder het 

profiel)
B15. Rolletje (2x)
B16. Crossmember

 
* De houten plaat wordt niet meegeleverd met Dynnox. 

3. Belangrijk: Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen vooraf

• Gebruik Dynnox alleen op een geëgaliseerde ondergrond met een maximale hellingsgraad van 3%.
• Controleer altijd voor en na gebruik of Dynnox vergrendeld is.
• Alle reparatiewerkzaamheden dienen bij een erkende dealer te worden uitgevoerd.
• Dynnox mag uitsluitend worden gebruikt als transportsysteem om uw lading te laden, lossen en 

vervoeren. Dynnox is niet geschikt om personen en/of dieren te vervoeren.
• Dynnox is niet verantwoordelijk voor alle producten en/of opbouwmodules die op en/of aangebouwd 

zijn op het onderstel.
• Blijf tijdens gebruik van Dynnox uit de buurt van bewegende onderdelen om beknellingsgevaar te 

voorkomen. (figuur 5)
• Blijf bij het inladen van Dynnox in de groene zone en houd uw beide handen op de duwbeugel van de 

opbouw. (figuur 5)

4. Montage, installatie en ingebruikname

4.1 Algemeen

Indien de opbouwmodule van uw Dynnox onderstel hoger is dan 50 cm of zwaarder dan 50 kg, stel dan 
de hoogte in met minimaal 2 personen. 

!  
Let op! Zorg voor voldoende ruime aan de zij en/of achterkant van de (bedrijfs)wagen om het 
onderstel eruit te kunnen halen.

 Let op! Controleer altijd voor en na gebruik of Dynnox vergrendeld is.
 Let op! Gebruik Dynnox alleen op een geëgaliseerde ondergrond met een maximale hellingsgraad 

van 3%.
 Let op! Controleer na het uitklappen van het laadplateau (figuur 4 B1) of de scharnieren (figuur 4 

B4) dezelfde spanning hebben.
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4.2 Instelling van de hoogte van Dynnox (figuur 6)

Legenda bij de afbeelding:
• A = Helling 

Uitgangspunten
Voor een correcte werking van het systeem is het van belang de hoogte van het Dynnox onderstel in 
te stellen. Een juiste hoogte wordt bereikt als de positioneerwielen op hoogte van de helling van het 
laadplateau uitkomen (figuur 7). Het verschil tussen de bovenkant en de onderkant van de helling is 
maximaal 4 cm. Dit betekent dat het instellen nauwkeurig dient te gebeuren. 

De laadwielen van het Dynnox onderstel mogen nooit boven de helling uitkomen, anders wordt het 
mechanisme niet geactiveerd en klappen de poten niet uit (figuur 8). In de figuur wordt de hoogte 
bovenzijde helling aangegeven met (A). Afstand (B) geeft aan dat de laadwielen te hoog gepositioneerd 
zijn. 

!  
Let op! Indien de hoogte niet juist afgesteld is, til de Dynnox dan NOOIT op. Het 
veiligheidsmechanisme zal niet correct werken (figuur 9). 

Om binnen de onder- en bovenkant van de helling te blijven, is het van belang dat rekening wordt 
gehouden met:
• De standaard belading van de (bedrijfs)wagen.
• De belading van Dynnox (zeker als meerdere Dynnox in een (bedrijfs)wagen worden gebruikt).
• De losse belading die af en toe meegenomen wordt.
• Het type (bedrijfs)wagen.
• Het terrein waarop u parkeert/ waarop u Dynnox lost en/of laadt. 

De hoogte van Dynnox instellen (figuur 10)

!  
Let op! De hoogte instelling van een Dynnox dient altijd plaats te vinden wanneer de (bedrijfs)
wagen gemiddeld geladen is.

(A) = de hoogte tussen het laadplateau en de ondergrond.
(B) = de hoogte tussen de onderkant van het frame van het onderstel en de ondergrond. 

Om de hoogte van het Dynnox onderstel aan te passen, voert u de volgende handelingen uit:
1. Meet de hoogte A.
2. Bepaal de gewenste hoogte B. Dit is hoogte A + minimaal 1,5 cm en maximaal 2,5 cm*
3. Schroef bij een willekeurige poot de twee inbusbouten los (figuur 11). 

!  
Let op! Maak slechts één poot tegelijkertijd los en houd rekening met het gewicht van de lading 
van het onderstel. Indien de opbouwmodule hoger is dan 50 cm of de opbouwmodule zwaarder dan 
80 kg dan dient u deze acties met minimaal twee personen uit te voeren. 

4. Pas de hoogte van de poot aan, tot de gewenste hoogte B bereikt is (figuur 11).
5. Borg de poot door de inbusbouten vast te draaien.
6. Herhaal stap 3, 4 en 5 voor de overige poten. 

!  
Let op! Dynnox dient waterpas te zijn ingesteld. 
Let op! Draai de inbusbouten strak aan. 
Let op! De borging van de poten dient iedere maand gecontroleerd te worden. 

*Het verschil tussen de minimale en maximale hoogte is afhankelijk van het gewicht op een Dynnox 
en het indrukken van de veren van de (bedrijfs)wagen. Hoe lichter het gewicht op Dynnox is en/of hoe 
zwaarder de (bedrijfs)wagen geladen is, hoe meer centimeters opgeteld kunnen worden bij “A”.
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4.3 Speling in de poten controleren en aanpassen

Indien het onderstel uitgeklapt is, wordt iedere poot geborgd door een haakverbinding. Volg het 
flowschema haakverbinding controleren en voer de juiste stappen uit. 

Flowschema haakverbinding controleren

4.3.1 De speling visueel controleren
1. Zet het onderstel op de rem door de zwenkwielen te vergrendelen.
2. Ga aan de zijkant van het onderstel staan.
3. Plaats uw voet tegen het zwenkwiel en trek met één hand aan het onderstel zodat de poten naar 

binnen worden ingedrukt (figuur 12). Houd deze positie vast.
4. Controleer nu visueel (figuur 13) of de speling tussen de haken minimaal is. Zie figuur 14 voor de 

gewenste situatie.
5. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 voor de andere zijde van het mechanisme. 

OPMERKING:  Indien u de speling aan de achterzijde visueel wilt controleren, voert u bovenstaande 
stappen uit, maar dan aan de achterzijde van het onderstel. 

Ga naar het flowschema om de haakverbinding te controleren in paragraaf 4.3, om het controleproces 
voort te zetten. 

4.3.2 De speling fysiek controleren
1. Zet het onderstel op de rem door de zwenkwielen te vergrendelen.
2. Ga aan de voorzijde van het onderstel staan.
3. Plaats uw voet tegen het zwenkwiel en trek met één hand het onderstel naar u toe (figuur 12).
4. Duw met uw andere hand tegen het centrale ontgrendelingspunt van het mechanisme (figuur 15) aan 

uw zijde (A of B) vanaf de onderkant.
5. De klem as (figuur 3 A12) dient zonder wrijving te kunnen draaien. 

OPMERKING:  Indien u de speling aan de achterzijde fysiek wilt controleren, voert u bovenstaande 
stappen uit, maar dan aan de achterzijde van het onderstel. 

Ga naar het flowschema om de haakverbinding te controleren in paragraaf 4.3, om het controleproces 
voort te zetten. 

Controleer visueel de 
haakverbinding

onder het Dynnox 
onderstel (paragraaf 4.3.1)

Is de
speling tussen 

de haken
minimaal?

Draait het 
mechanisme

soepel?

Nee Ja

Nee

Controleer de speling 
 in de haakverbinding 
fysiek (paragraaf 4.3.2)

De speling is
goed afgesteld

Ja

Stel de speling in 
de haakverbinding af 

(paragraaf 4.3.3)

Start
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4.3.3 De speling aanpassen op één poot (figuur 3 A6 & A7)
Indien is vastgesteld dat de speling van het mechanisme (figuur 3 A8 & A9) aan de voor- en/of 
achterzijde te groot of te klein is, dient u de speling bij iedere poot aan te passen. U doet dit als volgt:
1. Verwijder de plastic kap van één van de poten. U kunt nu vanaf de bovenzijde de instelbout 

waarnemen (figuur 16).
2. Draai de moer een aantal slagen los met een steeksleutel 13 (figuur 17). Voorkom dat de instelbout 

meedraait door deze tegen te houden met een inbussleutel.
3. Draai aan de instelbout om de speling aan te passen. Indien u de bout vaster draait (rechtsom) dan 

vergroot u speling A (figuur 18). Indien u de bout losser draait (linksom) dan vergroot u de speling 
B (figuur 19). Het doel is om de spelling B zo klein mogelijk te krijgen, zonder dat het mechanisme 
klemt.

4. Houd de bout vast met de inbussleutel en draai de moer vast.
5. Controleer het functioneren van het mechanisme (zie paragraaf 4.3.2).
6. Controleer de speling.
7. Herhaal stap 1 t/m 6 voor de andere drie poten.
8. Plaats de kappen terug. 

OPMERKING:  Indien u de speling aan de achterzijde wilt aanpassen, voert u bovenstaande stappen uit, 
maar dan aan de achterzijde van het onderstel.

 
Ga naar het flowschema om de haakverbinding te controleren in paragraaf 4.3, om het controleproces 
voort te zetten.

4.4 Instellen van de drie paddenstoelen en de “Slotpen”

Op uw Dynnox onderstel bevinden zich drie paddenstoelen (figuur 20 A) en één slotpen (figuur 20 B). 
Deze dienen soepel in hun haken te kunnen schuiven (figuur 21). Hiervoor dient de speling tussen de 
onderdelen voldoende te zijn. Zie voor de gewenste situatie figuur 22 en 23. 

!  
Let op! De afstand A in figuur 23 dient maximaal 1 mm te zijn. 
 

4.4.1 De paddenstoelen
U kunt de speling aanpassen door ringen toe te voegen of weg te nemen. Standaard worden twee ringen  
(geschikt voor een M10 bout) per paddenstoel en slotpen meegeleverd. 

!  
Let op! Gebruik bij montage loctite blauw. 
 

4.4.2 Slotpen (figuur 24)
Het slot heeft twee standen. De Slotpen dient in de open stand van het slot opgevangen te worden. Bij 
het inrijden dient u een duidelijke ‘click’ waar te nemen. 

Het slot wordt door een kabel geactiveerd. De kabel wordt door een handgreep (figuur 4 B10) getrokken. 
Deze handgreep is standaard gemonteerd op de linker rail (figuur 4 B6) van de auto interface. 

!  
Let op! Uw dealer kan ervoor gekozen hebben de handgreep op een andere plaats te monteren. 
Raadpleeg uw dealer hierover.

5. Parkeerplek kiezen

Bij het kiezen van een parkeerplek moet met de volgende factoren rekening worden gehouden:
• Het voertuig moet op een egaal oppervlak met een maximale hellingsgraad van 3% worden 

geparkeerd (figuur 25).
• Zorg voor voldoende ruimte aan de achter en/of zijkant van de (bedrijfs)wagen om het onderstel 

eruit te halen (minimum 1,5 keer de lengte van het onderstel (figuur 26).
• De ruimte aan de achter- en/of zijkant van de (bedrijfs)wagen moet gelijk liggen met de ondergrond 

van de (bedrijfs)wagen (figuur 26).
• Dynnox kan niet aan een stoep worden gebruikt (figuur 27).
• Kies een plek zonder afzakkingen zoals bijvoorbeeld putten of riolen (figuur 27). 
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6. Het Dynnox onderstel uitladen

6.1 Waarschuwingen vooraf

!  
Let op! Controleer waar u geparkeerd bent. Zie hoofdstuk 5. 
Let op! Controleer altijd voor en na gebruik of Dynnox vergrendeld is. 
Let op! Blijf tijdens gebruik van Dynnox uit de buurt van bewegende onderdelen om 
beknellingsgevaar te voorkomen. Zie hoofdstuk 3. 
Let op! Gebruik Dynnox alleen op een geëgaliseerde ondergrond met een maximale hellingsgraad 
van 3%. (figuur 25)  
Let op! Controleer na het uitklappen van het laadplateau (figuur 4 B1) of de scharnieren (figuur 4 
B4) dezelfde spanning hebben.

6.2 In zes stappen het Dynnox onderstel uitladen

Om Dynnox uit de (bedrijfs)wagen te halen dient u de volgende stappen te volgen:
 
Stap 1: de ladenklep uitklappen
A. Controleer of Dynnox vergrendeld is.
B. Controleer of de scharnieren en de assen gemonteerd zijn (figuur 28 A en C).
C. Ontgrendel de laadklep door met één hand de laadklepvergrendeling omhoog te duwen (figuur 28 B). 

!  
Let op! Zorg voor voldoende ruimte om de laadklep te kunnen openen (figuur 29). 

D. Laat de laadklep beheerst zakken tot zover mogelijk. 

!  
Let op! Plaats uw handen niet op de zijkanten van Dynnox om beknelling te voorkomen. 
 

E. Controleer of de laadklep zich in horizontale positie bevindt en volledig is uitgeklapt (figuur 29). 

Stap 2: de poten ontgrendelen
A. Pak met één hand de tussenbuis van de poten vast en ontgrendel met de andere hand de voorste 

poten*. 

!  
Let op! De wijze waarop de poten vergrendeld zijn is bepaald door de leverancier van de 
opbouwmodule en kan derhalve hier niet getoond en/of beschreven worden. Uw erkende dealer 
weet hier alles van.

!  
Let op! Het onderstel dient zonder wrijving uit het slot te komen. mocht het uittrekken van het 
onderstel veel energie vragen, dan dienen de slotpen en de paddenstoel uit elkaar getrokken te 
worden. U dient hierna de slotpen en de paddenstoel stevig aan te draaien. 

B. Zet de voorste poten neer op de laadklep (figuur 30). 

Stap 3: het onderstel ontgrendelen
A. Pak de handgreep op de opbouwmodule vast en trek tegelijkertijd aan de slothandgreep (figuur 31). 

Haal tegelijkertijd het Dynnox onderstel naar u toe. 

!  
Let op! De slothandgreep (figuur 4 B10) kan door de dealer elders in de auto geplaatst worden. 
 

Stap 4: de voorpoten vergrendelen
A. Trek het Dynnox onderstel met twee handen uit de (bedrijfs)wagen tot de poten gezakt zijn (figuur 

32). Gebruik hiervoor de handgreep die bevestigd is op de opbouwmodule. 

!  
Let op! U mag het Dynnox onderstel alleen uit de (bedrijfs)wagen trekken, indien de ondergrond 
geëgaliseerd is en een hellingsgraad heeft van maximaal 3%. 
Let op! Houd beide handen op de handgreep en blijf uit de buurt van bewegende onderdelen. 
Let op! Houd er rekening mee dat u een massa naar u toe trekt. 

B. Houd de voorpoten tegen met één van uw voeten (geen rem gebruiken) en trek tegelijkertijd het 
Dynnox onderstel verder naar u toe (figuur 33). Trek de Dynnox langzaam verder tot de tussenpoten 
achter (figuur 3 A4) gezakt zijn. U kunt nu de volgende stap uitvoeren. 
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Stap 5: de achterpoten vergrendelen
A. Ga aan de zijkant van het onderstel staan.  

!  
Let op! Indien de bokwielen meer dan 4 cm boven de ondergrond zweven (figuur 34) moet u 
stoppen met het uitladen van het Dynnox onderstel. Er zijn drie mogelijke oorzaken: 
-De ondergrond is niet geëgaliseerd. Indien dit het geval is, laad uw Dynnox weer in (zie hoofdstuk 
7) en zoek dan een andere parkeerplaats. 
-De hoogte van de poten is niet goed afgesteld. Zie voor meer informatie over het afstellen van de 
poten paragraaf 4.2. 
-Het gewicht van uw wagen is plotseling toe- of afgenomen waardoor de hoogte instellingen niet 
meer kloppen. 

!  
Let op! Blijf tijdens gebruik van Dynnox uit de buurt van bewegende onderdelen om 
beknellingsgevaar te voorkomen.

B. Houd de poten tegen met één voet en trek tegelijkertijd het Dynnox onderstel verder naar buiten 
(figuur 34).

C. Controleer visueel of de achterpoten goed vergrendeld zijn (figuur 14). 

Stap 6: de laadklep vergrendelen
A. Sluit de laadklep door deze omhoog te draaien tot de uiterste stand bereikt is. U dient een 'click' te 

horen.
B. Controleer of de laadklep goed vergrendeld is, door deze met twee handen beet te pakken en 

voorzichtig met enige kracht naar u toe te trekken.

7. Het Dynnox onderstel inladen

7.1 Waarschuwingen vooraf

!  
Let op! Controleer waar u geparkeerd bent. Zie hoofdstuk 5. 
Let op! Blijf tijdens gebruik van Dynnox uit de buurt van bewegende onderdelen om 
beknellingsgevaar te voorkomen. Zie hoofdstuk 3. 
Let op! Gebruik Dynnox alleen op een geëgaliseerde ondergrond met een maximale hellingsgraad 
van 3%. (figuur 25)

7.2 In vijf stappen het Dynnox onderstel inladen

Om Dynnox in de (bedrijfs)wagen te laden dient u de volgende stappen te volgen: 

Stap 1: de ladenklep uitklappen
A. Controleer of de scharnieren en de assen gemonteerd zijn (figuur 28 A en C).
B. Ontgrendel de laadklep door de kleine pennen omhoog te duwen (figuur 28 B). 

!  
Let op! Zorg voor voldoende ruimte om de laadklep te kunnen openen (figuur 29). 
 

C. Laat de laadklep beheerst zakken tot zover mogelijk. 

!  
Let op! Plaats uw handen niet op de zijkanten van Dynnox om beknelling te voorkomen. 
 

Controleer na het uitklappen van het laadplateau (figuur 4 B1) of de scharnieren (figuur 4 B4) dezelfde 
spanning hebben. 

D. Controleer of de laadklep zich in horizontale positie bevindt en volledig is uitgeklapt (figuur 36). 

Stap 2: het Dynnox onderstel in de (bedrijfs)wagen plaatsen
A. Plaats het Dynnox onderstel in het midden, recht tegen het laadplateau (figuur 37).
B. Controleer of de positioneerwielen zich op de juiste hoogte ten opzichte van de helling van het 

laadframe bevinden, zie paragraaf 6.2.
C. Trek het Dynnox onderstel naar achter tot zo’n 30 cm afstand van het Laadplateau (figuur 38). 

Indien de positioneerwielen zich niet op de juiste hoogte bevinden zijn hiervoor drie mogelijke oorzaken:
1. De ondergrond is niet geëgaliseerd. Indien dit het geval is, zoek dan een andere parkeerplaats.
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2. De hoogte van de poten is niet goed afgesteld. Zie voor meer informatie over het afstellen van de 
poten paragraaf 4.2.

3. Het gewicht van uw wagen is plotseling toe- of afgenomen waardoor de hoogte instellingen niet meer 
kloppen.

B. Controleer of het slot van de bracket open is (figuur 24).
C. Rijd het onderstel met loopsnelheid de Dynnox auto interface in totdat de tussenpoten voor (figuur 3 

A5) ontgrendeld zijn (figuur 39) en stop vervolgens. 

Stap 3: de achterpoten vergrendelen
A. Pak de middelste verbindingsbuis tussen de twee achterpoten vast en draai de achterpoten omhoog 

tot de uiterste stand is bereikt. 

!  
Let op! De achterpoten dienen vergrendeld te worden met een vergrendelingsysteem dat 
gemonteerd is aan de opbouwmodule. Dit systeem is per opbouwmodule anders en kan daarom niet 
worden weergegeven in deze handleiding. Uw erkende dealer weet hier alles van. 

!  
Let op! Blijf tijdens gebruik van Dynnox uit de buurt van bewegende onderdelen om 
beknellingsgevaar te voorkomen. 

Stap 4: Het onderstel vergrendelen
A. Duw met enige kracht tegen het onderstel tot het niet verder kan.
B. Controleer bij de brackets of het onderstel zich in zijn uiterste positie bevindt (figuur 39).
C. Controleer of het onderstel vergrendeld is door het voorzichtig, maar met enige kracht, naar u toe te 

trekken. 

Stap 5: de laadklep vergrendelen
A. Draai de laadklep omhoog totdat deze niet verder kan. Als u een 'click' hoort betekent dit dat de 

laadklep vergrendeld is (figuur 40).
B. Controleer de vergrendeling door de klep met twee handen vast te pakken en deze voorzichtig met 

enige kracht naar u toe te trekken.

8. Onderhoud en onderhoudschema

8.1 Algemeen

Alle los geschroefde onderdelen dienen met loctite blauw weer gemonteerd te worden.
Gebruikt nooit dezelfde borgmoer.

8.2 Controle tijdens gebruik

Controleer 1 keer per week:
• De speling in de poot-haakvergrendeling. De poot-haakvergrendeling (figuur 3 A18) dient volledig 

gedraaid te zijn als in figuur 14. Indien de haak niet volledig gedraaid is, volg dan de instructies 
beschreven in paragraaf 4.3.

• Of de haken op de poten niet versleten zijn (figuur 19 C). Wanneer de haken versleten en dus recht 
zijn (C = 0mm), mag Dynnox niet meer gebruikt worden. De poten kunnen dan tijdens gebruik 
ontkoppelen.

• Of de paddenstoelen (figuur 20 A en B) stevig zijn aangedraaid. De paddenstoelen dienen 
aangedraaid te worden met loctite blauw.

• Of de poten goed vast zitten (figuur 11). Wanneer de poten los zitten, draai dan de twee bouten van 
iedere poot stevig aan. 

Controleer 1 keer per maand:
• De vergrendeling van het onderstel op de auto interface (figuur 24). Wanneer de vergrendeling niet 

juist werkt, neem dan contact op met uw erkende dealer.
• Of de veiligheidshaak (figuur 3 A19) van zowel het voor- als achtermechanisme (figuur 3 A8 & A9) 

goed haakt op de contrahaak op de laadplateau (figuur 4 B12). Wanneer de veiligheidshaak niet 
goed haakt op de contrahaak, neem dan contact op met uw erkende dealer. De veiligheidshaak dient 
minstens op tweederde van de contrahaak te haken (figuur 41).

8.3 Onderhoudschema

• Het vergrendelmechanisme dient die 3 à 5 weken na gebruik gecontroleerd te worden door een 
erkende dealer.
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• De rollertjes op de safety activator dienen om de drie maanden ingevet te worden.
• Als gebruiker dient u minstens een keer per week controleren dat:

- De poten (figuur 3 A6 & A7) goed vergrendeld zijn.
- De paddenstoel (figuur 3 A10) en de slotpen (figuur 3 A11) niet los zijn.

• Het vergrendelmechanisme dient ieder half jaar gecontroleerd te worden door een erkende dealer.
• De complete Dynnox auto interface dient ieder half jaar gecontroleerd te worden door een erkende 

dealer.

9. Monteren en losmaken

9.1 Algemeen

• Alle los geschroefde onderdelen dienen met loctite blauw weer gemonteerd te worden.
• Gebruikt nooit dezelfde borgmoer.
• Wanneer u zelf onderdelen uit uw Dynnox onderstel en/of auto interface demonteert binnen de 

garantieperiode, dan vervalt alle garantie op uw Dynnox. U dient dit door een erkende Dynnox dealer 
te laten uitvoeren. U kunt de dichtstbijzijnde dealer vinden op onze website www.dynnox.com.

9.2 Paddenstoelen

U kunt paddenstoelen met een steeksleutel 17 losmaken. 

!  
Let op! Het is van groot belang dat u het juiste aantal ringen gebruikt bij het monteren van de 
paddenstoelen. Zie voor meer informatie paragraaf 4.4.

10. Garantie

U heeft één jaar garantie op alle onderdelen mits u uw Dynnox gebruikt en onderhoudt conform de 
aanwijzingen in deze handleiding.

11. Problemenoplosser
Probleem Mogelijke oplossing
Dynnox maakt een piepend geluid De rolletjes op de Safety activator dienen gevet te 

worden.

De hoogte van het onderstel dient opnieuw 
ingesteld te worden. Zie paragraaf 4.2.

Controleer of de spelling in de poten niet te groot 
is. Zie paragraaf 4.3.

De poten voor en/of achter gaan niet los Controleer of de veren van het mechanisme niet 
los zijn gegaan en/of voldoende spanning hebben.

De hoogte van het onderstel dient opnieuw 
ingesteld te worden. Zie paragraaf 4.2.

Controleer of de spelling in de poten niet te groot 
is. Zie paragraaf 4.3.

Het onderstel komt niet makkelijk vrij van het slot Zie paragraaf 4.4.
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12. Milieu, demontage, opslag en transport

12.1 Milieu

Bij beëindiging van de levensduur van het product, dient het gescheiden te worden van ander afval. 
Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, dient u het naar een door de overheid aangewezen 
inzamelingspunt te brengen. Op deze manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

12.2 Demontage

Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om Dynnox in te leveren bij beëindiging van het 
gebruik. Indien u niet over deze mogelijkheden beschikt, verwijder dan zelf kundig alle herbruikbare 
componenten, zoals metalen en bevestigingsmaterialen. Verwijder de kunststof onderdelen voor 
recycling.

12.3 Opslag en transport

Indien u het product gaat opslaan of transporteren, zorg ervoor dat u het product goed verpakt. Opslaan 
dient in een droge omgeving te gebeuren.
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Garantie registratie 

Serienummer Dynnox: 

Serienummer auto interface:

Voertuig merk & type:

Kenteken van het voertuig:

Naam klant:

Adres klant:

Woonplaats klant:

Montage verricht door:
(naam van de monteur)

Leveringsdatum:

De gebruiker heeft de instructies over de controles tijdens gebruik gekregen. Ook 
is de gebruiker ervan bewust dat hij deze gebruiksaanwijzing volledig moet lezen 
alvorens Dynnox te gaan gebruiken.

Gebruiker voor akkoord:

Datum:.......................................

Naam:........................................

Handtekening:

Distributeur voor akkoord:

Datum:.......................................

Naam:........................................

Handtekening en stempel:
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