
Bediening en onderhoud
van jouw 

STAS zelflosser

Stap-voor-stap geïllustreerde handleiding*

Duik in de wereld van onze dealers, klanten en chauffeur op www.ilovemystas.com



Optimale bediening van 
jouw STAS moving 
floor oplegger
Een moving floor of zelflosser is een oplegger die is uitgerust met een hydraulisch vloersysteem die de 
lading automatisch naar buiten duwt. Daarbovenop kun je (meestal) ook big bags en pallets laden en 
lossen met dit vloersysteem. 

Vooraleer je het vloersysteem activeert

Vooraleer het vloersysteem te activeren, zorg dat zowel de 
achterdeuren (hendels en pneumatische sluithaken), 
alsook het afdekzeil geopend zijn.

Zorg ervoor dat de hydraulische slangen en de elektrische kabels
correct zijn aangesloten.
Er is een hydraulische toevoerslang (P) en een retourslang (T). Zorg ervoor
dat deze twee slangen NOOIT omgewisseld worden, anders bestaat de kans 
op schade aan het moving floor systeem en/of de PTO. 

Zorg ervoor dat de hydraulische drukpomp (PTO) is ingesteld op hoge druk.
Voor optimale prestaties moet de hydraulische PTO tussen 90 en 110 liter per minuut leveren
op 225 bar. Instructies om de PTO te configureren hangen af van de fabrikant van de trekker
of de PTO. 

Schakel de verlichting van de trekker in.
De elektronische sturing van het moving floor systeem gebruikt stroom van het verlichtingscircuit
van de oplegger. Zonder ingeschakelde verlichting werkt de sturing dus niet.  

Verbind of activeer de afstandsbediening.
Meestal wordt het moving floor systeem bediend met een afstandsbediening. De procedure voor het 
initieel opstarten en/of inschakelen van de afstandsbediening hangt af van het model, gelieve 
de gebruikershandleiding te raadplegen voor meer informatie hieromtrent. Er is ook een bekabelde 
versie van de control box meegeleverd. Om de bekabelde versie te gebruiken moet eerst de 
ontvanger voor de afstandsbediening worden losgekoppeld. Daarna kan de kabel worden 
aangesloten op de plaats van de draadloze ontvanger.  

Activeer de PTO.
Dubbelcheck dat de handrem is geactiveerd, en schakel de PTO in.

Vanaf nu kan het moving floor systeem bediend worden met de afstandsbediening of met de 
bekabelde control box. Wanneer het voertuig aan het lossen is, is het aan te raden om af en toe even de 
PTO uit te schakelen, de handrem te lossen, en een paar meter vooruit te rijden om de kracht te neutraliseren 
die de lading uitoefent op het achterstuk. Daarna kan de losprocedure terug worden hervat. 

John’s top tip:
Wanneer er geen indicatoren op de slangen 
staan, en de slangen zijn originele STAS onder-
delen, dan is de dikste slang de retourslang. 

Scan deze QR-code 
met je smartphone-
camera om de
YouTube-video
te bekijken!
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Hoe onderhoud je jouw 
STAS moving floor het best

Regelmatig onderhoudswerk

Maak twee keer per week de bovenrail schoon. 
De bovenrail moet netjes blijven om te vermijden dat de rolwagentjes van 
het meeloopschot blokkeren. De bovenrail kan simpel schoongemaakt
worden met een persluchtpistool. In geval van stoffige ladingen is het 
aangeraden om deze procedure te herhalen na iedere losbeurt. 

Hydraulisch systeem.
Het is aangeraden om de staat van de hydraulische olie om de zes maanden 
te controleren (hydraulische olie moet een lichtgeel, olijfolie-achtige kleur hebben, wanneer de olie
aftakelt, verdonkert het kleur of wordt de olie melkachtig). De oliefilter moet jaarlijks vervangen 
worden, en de olie zelf om de twee jaar (of vroeger, afhankelijk van het gebruik en de staat). 
Inspecteer wekelijks de hydraulische aansluitingen. Ga op zoek naar vuil, gruis, en zichtbare schade. 

De zelflosser reinigen.
Om een moving floor oplegger in topconditie te houden, kan geregeld reinigen niet overschat worden. 
Je vermijd niet alleen onnodige slijtage aan het moving floor systeem en andere bewegende delen, 
het is ook een mooie kans om alle onderdelen te overlopen en te controleren op schade en slijtage. 
Het is aangeraden om een hogedrukspuit te gebruiken (60 - 100 bar) met 
warm water (40 - 60°C) en een licht reinigingsmiddel. 

Dagelijkse controles

Controleer de bouten van de plankprofielen.
Als er voelbare speling is tussen de bouten en de plankprofielen zelf, 
is het sterk aangeraden om de bouten te vervangen. 

Indien aanwezig, controleer de dichtingen tussen de plankprofielen. 
Bij zichtbare aftakeling of schade is het aangeraden om de dichtingen 
te laten vervangen. 

Controleer de hydraulische cylinders.
Neem een kijkje onder het moving floor systeem en controleer de drie
hydraulische cylinders. Ga op zoek naar overmatige slijtage of 
zichtbare schade.

Controleer de hydraulische olie.
Zorg ervoor dat er steeds genoeg hydraulische olie in de buffertank zit.
(Minstens 150L.) Waar nodig, vul de tank bij met het juiste type 
hydraulische olie (ISO VG 32).

John’s top tip:
Gebruik tijdens de eerste vier maanden na 
ingebruikname enkel koud water. De lak heeft enkele
maanden tijd nodig om volledig uit te harden.

Scan deze QR-code 
met je smartphone-
camera om de
YouTube-video
te bekijken!
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Version 1.0

Scan deze QR-code 
met je smartphone-
camera om de
YouTube-video
te bekijken!

Troubleshooting
Wat te doen als je zelflosser niet werkt

Manuele bediening Checklist bij hydraulische
problemen

Werkt de verlichting?

Heb je genoeg oliedruk?

Zijn alle slangen correct aangesloten?

Zijn alle noodstoppen uitgetrokken?

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Controleer alle elektrische verbindingen, 
indien geen fout gevonden is er een elektrisch 
probleem. Zie “manuele bediening” onderaan 
deze pagina. 

Contacteer je dealer of servicepunt.

Los het voertuig deels met ander materieel, 
of laat de lading ontdooien in een warme omgeving

Hydraulisch probleem. Zie “checklist bij 
hydraulische problemen” onderaan deze
pagina.

Sluit alle hydraulische slangen correct aan. 
Zie punt 1 bij “Optimale bediening van jouw
STAS moving floor oplegger”. 

Trek alle noodstopknoppen uit.

zorg ervoor dat de achterdeuren (deurhendels en 
pneumatische sluithaken), en het afdekzeil geopend 
zijn vooraleer je het moving floor syteem activeert.

START

1. Schakel de PTO uit.
2. Zoek het hydraulische schakelblok op de oplegger
 en verwijder de gele clip van de rode knop 
 (zie fig 1 en 2).
3. Draai de rode knop in wijzerzin om de sturing 
 te overbruggen.
4.  Verwijder de zwarte dop naast de rode knop.
5. Draai de schroef onder de zwarte dop volledig in 
 wijzerzin om te lossen, of volledig tegenwijzerzin
 om te laden (zie fig 3).
6. Activeer de PTO, de vloer start onmiddellijk met 
 de geselecteerde procedure.
7. Om de geselecteerde procedure te stoppen, 
 schakel de PTO uit en draai de rode knop terug
 in tegenwijzerzin.

1. Is de olietank genoeg gevuld? (het systeem 
 heeft minimum 150 liter olie nodig).
2. Is de veiligheidsklep van de PTO correct 
 afgesteld?
3. Levert de PTO genoeg olie op de correcte druk?
 (90 - 110 liter per minuut op 225 bar.)
4. Zie je ergens een lek of zichtbare schade 
 aan het systeem?

Als al deze zaken gecontroleerd werden en het 
probleem blijft zich voordoen, gelieve dan je dealer
of servicepunt te contacteren, of contacteer STAS 
Trailers via www.STAS.be.   

 
 

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Vriest het of is de lading plakkerig?

DISCOVER OUR STARS ON
WWW.STAS.BE

*De inhoud van dit document is van louter informatieve aard en uit dit 
document kan geen enkele aansprakelijkheid van STAS Konstruktie-
werkhuizen nv worden afgeleid. Het enige juridisch geldige document 
is de officiële STAS gebruikshandleiding meegeleverd met je STAS 
zelflosser.


