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Overzicht 
Gegevens van de SLURPIE en aankoopgegevens. 

 

 

 

In te vullen bij levering: 

Productiedatum  

Typespecificering  

Serienummer   

 

Overzicht belangrijkste onderdelen: 

  

  

Locatie typeplaatje 
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Voorwoord 
Deze handleiding vormt een belangrijk onderdeel van uw machine en biedt veiligheidsinformatie en 
bedieningsinstructies voor het gebruik en onderhoud van uw KORMEE-machine. 
 
Lees deze handleiding alvorens met de machine te werken. Houdt de handleiding altijd bij de machine om deze te 
kunnen naslaan. Als u de machine verkoopt, geef dan deze handleiding aan de nieuwe eigenaar. 
 
Als u een nieuwe handleiding nodig hebt, bezoekt u onze website op www.kormee.nl of schrijft u naar het 
volgende adres: 

 

KORMEE BV 
T.a.v. Verkoop 
Remmerden 13-A 
3911 TK Rhenen 
Nederland 

 

De beschrijvingen en specificaties in deze handleiding kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden 
veranderd. KORMEE BV behoudt zich het recht voor om verbeteringen aan te brengen. Sommige verbeteringen 
kunnen aangebracht zijn na publicatie van deze handleiding. Raadpleeg KORMEE BV of uw dealer voor de meest 
recente informatie over KORMEE-materieel. 
 
Wij danken u voor het aanschaffen en gebruiken van KORMEE-materieel. 
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1. Inleiding 
 

 

Zorg ervoor dat alle personen, die de machine zullen bedienen en onderhouden, de inhoud van 
deze handleiding kennen. Zij dienen zich op de hoogte te stellen van de juiste werking en 
bediening van de SLURPIE. 
 

Voor informatie betreffende storingen, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze 
handleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met KORMEE.NL 

 

1.1. Verklaring van de symbolen 

 Handleiding: 

Staat voor het vestigen van de aandacht op het belang van het lezen van de 

handleiding 

 

 

 

Opgelet: Gevaar!  

 

Verwonding door snij- en klemgevaar:          AFSTAND HOUDEN! 

Waar nodig zijn bovenstaande pictogrammen ook op de SLURPIE aangebracht. 

 

 

 

 

 

Pas op! Warme oppervlakken!  

 

Denk aan uitlaat Honda motor. 
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2. Veiligheid 
 

2.1. Veiligheid algemeen 
KORMEE heeft alle mogelijke inspanningen gedaan om u zo correct en volledig mogelijk te informeren over 
eventuele gevaren in de omgang met de SLURPIE. U dient zelf toe te zien op en bent verantwoordelijk voor 
naleving van deze gedragsregels. 
Wij wijzen met nadruk op het belang van de juiste omgang met de SLURPIE. De risico's bij het werken 
in de nabijheid van een SLURPIE zijn groot. 
 
 

Producten van KORMEE zijn voorzien van veiligheids- en beschermmiddelen. Desondanks blijft het belangrijk om 
steeds voorzichtig te zijn bij het verrichten van handelingen aan en met de SLURPIE. 
 
 

 
  Berg de handleiding op in de nabijheid van de machine 
 
 
 

2.2. Bedoeld en onbedoeld gebruik 
 

- De SLURPIE is uitsluitend bestemd VOOR HET OPZUIGEN VAN NIET-BRANDBARE VLOEISTOFFEN. 
 
 

Afwijkend gebruik is alleen mogelijk in overleg met KORMEE en kan alleen als de hierboven beschreven 
gebruikersinstructie is aangepast aan de nieuwe eisen. 
 
 

2.3. Veiligheidsmiddelen 
Veiligheidsvoorzieningen, welke zijn aangebracht door de leverancier van de SLURPIE, mogen tijdens bedrijf niet 
worden verwijderd of geblokkeerd. 
Deze machine is voorzien van de volgende veiligheidsmiddelen: 
 

• Afschermingen ter plaatse van gevaarlijke machinedelen; 

• Waarschuwingssticker die gebruikers waarschuwt voor mogelijke gevaren; 

• Noodstopvoorziening; 

• Maximaal tankniveau vlotter aflsuiter; 

• Oliedrukbewaking Hondamotor; 

• Maximaal tempsensor; 

• Kiepbeveiliging (SL20BKL3 en SL20BTKL3); 

• Overdrukventiel; 

• Onderdrukventiel; 

• Manometer; 

 

2.4. Veiligheidsmaatregelen 

Om de SLURPIE op een veilige wijze te gebruiken, dienen de volgende algemene veiligheidsmaatregelen opgevolgd 
te worden. 
 

• Als eigenaar van de SLURPIE is het uw verantwoordelijkheid dat personen die de SLURPIE bedienen of 
onderhouden daarvoor voldoende geïnstrueerd zijn. 

• Tijdens de werkzaamheden is het voor onbevoegden verboden om zich in de nabijheid van de SLURPIE te 
bevinden. 

• Ook dient u zorg te dragen over de gehele uitgetrokken slang en de machine. 

• U dient tijdens het vacumeren van de tank en opzuigen van de vloeistoffen zich er van bewust te zijn dat 
de tank vol kan raken en af kan slaan. 

• Tevens dient u ten alle tijden de noodstop bereikbaar te houden voor eventuele gevaren. 



 

Pagina 7 van 14 

 

• Zorg ervoor dat onbevoegden en vooral kinderen of dieren geen toegang krijgen tot de SLURPIE. 

• Draag nauwsluitende kleding. Wees voorzichtig met loshangende kleding (zoals sjaals), hals- en 
armsieraden, ringen en lange haren. 

• Veiligheidsvoorzieningen mogen nooit verwijderd of buiten werking gesteld worden. 

• Houd de werkplek schoon. 

• Zorg voor voldoende omgevingsverlichting. 

• Draag altijd uw PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). 

• Bij afkoppelen van de aanhanger, wielkeggen gebruiken (SL20BTL3 en SL20BTKL3). 
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3. Technische specificaties 
 

3.1. Technische gegevens  
 

Type SL20BL3 SL20BTL3 SL20BKL3 SL20BTKL3 

Afmetingen L x B  x H 
(mm) 

2500 x 1300  x 
1350 

3860 x 1800  x 
1350 

2500 x 1300  x 
1350 

3860 x 1800  x 
1350 

Leeg gewicht opbouw 650 kg 650 kg 850 kg 850 kg 

Leeggewicht 

combinatie 

n.v.t. 1140 kg n.v.t. 1340 kg 

Tankinhoud 2000 Liter 2000 Liter 2000 Liter 2000 Liter 

Max / min druk -0.8 / + 0.5 bar -0.8 / + 0.5 bar -0.8 / + 0.5 bar -0.8 / + 0.5 bar 

Brandstof Euro 95 / E10 Euro 95 / E10 Euro 95 / E10 Euro 95 / E10 

Max vermogen 9.5kW  9.5kW 9.5kW 9.5kW 

Max l/min 3000 L/min 3000 L/min 3000 L/min 3000 L/min 

Op trailer Nee Ja Nee Ja 

Kiepend Nee Nee Ja Ja 
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4. Bediening 
Het is van groot belang om kennis te nemen van dit hoofdstuk van de handleiding voor een correcte bediening van 
de machine. 
 

4.1. Controleren voor starten 
 
Voor het opstarten van de machine dient men de volgende zaken te controleren 

• Vloeistoffen controleren 
o Met name het olieniveau van de vacuümpomp. Dit zo nodig bijstellen: 1 druppel per 2 

seconden! Deze afstelling is essentieel voor de levensduur van de Lamellenpomp. 

• Zuigen of persen: staat de hendel in de juiste stand? 

• Mangat afdichtingen controleren  

• Afsluiters dicht 

• Juiste afsluiter open 

• Voldoende slang aanwezig 

• Slang uitlopen op de plaats waar gezogen dient te worden. 

• Ten alle tijden de PBM dragen en de plaatselijk geldende regels in acht te nemen. 

• Omgeving afzetten met inachtneming van de ter plaatse geldende voorschriften . 
 

4.2. Starten van machine 
 
Zodra alle bovenstaande punten zijn gecontroleerd kunt u de machine starten. 

 

In geval van Handmatige start: 

- Gebruik de Choke (1) in geval van koude start. 
- Open de Benzinekraan (2). 
- Open de Gashendel een klein stukje (3). 
- Gebruik het trekkoord om de Honda motor te starten. Daarmee treedt de vacuümpomp ook direct in 

werking. 
- Controleer de oliedruppelaar bij aanslaan van de motor. 

 

In geval van Elektrische start: 

- Gebruik de Choke (1) in geval van koude start. 
- Open de Benzinekraan (2). 
- Open de Gashendel een klein stukje (3). 
- Gebruik de elektrische startfunctie om de Honda motor te starten. Daarmee treedt de vacuümpomp ook 

direct in werking. 
- Controleer de oliedruppelaar bij aanslaan van de motor. 
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4.3. Stoppen van machine 
 
U kunt de machine uitzetten door de schakelaar op de motor uit zetten. 

 

 
Let op, ten alle tijde benzinekraan (2) dicht zetten na gebruik! 
 

4.4. Kiepen (SL20BKL3 en SL20BTKL3) 
 
De typen SL20BKL3 en SL20BTKL3 hebben een kiepfunctie, die hoofdzakelijk bedoeld is om de tank met meer 
gebruikersgemak, schoon te maken. 
 
De kiepfunctie wordt met een handpomp geactiveerd. Op de cilinder zit een ventielhendel voor Kiepen of Dalen.  
 
Een aantal belangrijke vereisten, die u in acht moet nemen vóór en tijdens het kiepen: 

- Omgeving controleren 
- Zorg dragen dat niemand bekneld kan raken tijdens kiepen of dalen 
- Tank moet leeg zijn om te kiepen 
- Aanhanger aan de auto gekoppeld laten tijdens kiepen (SL20BTKL3) 
- Als er onder de tank (onderhouds-)werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, moet de tankondersteuning 

gebruikt worden. 
 

4.5. In bedrijf zijn: 
 

• Als eigenaar van de SLURPIE is het uw verantwoordelijkheid dat personen die de SLURPIE 
bedienen of onderhouden daarvoor voldoende geïnstrueerd zijn. 

• Draag de verantwoording over de gehele lengte van de uitgetrokken slang en zorg dat u ten 
alle tijden met bevoegde en geïnstrueerde personen de werkzaamheden uitvoert en controle 
houdt over het complete werk. 

• Tijdens de werkzaamheden is het voor onbevoegden verboden om zich in de nabijheid van de 
SLURPIE te bevinden!! 
 

Maximaal 6 minuten continue belasting van de vacuümpomp. Daarna treedt 
hoge slijtage op vanwege oververhitting. 
 

 

Bij regelmatig terugkerende of andere storingen dient u contact op te nemen met KORMEE BV. 
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5. Inspectie en onderhoud 
 

5.1. Inspectie 
 

De volgende inspectiepunten moeten per gebruik of 2x p/jaar worden gecontroleerd en worden bijgehouden. 

 
Inspectiepunten Termijn 

Aandrijving 2x p/jaar 

Draaiende delen (lagers enz.) 2x p/jaar 

Vloeistoffencontrole Bij elk gebruik 

Stickers en typeplaat op aanwezigheid controleren 2x p/jaar 

Afdichtingen  2x p/jaar 

Aanwezigheid van instructieboekjes 2x p/jaar 

Constructie controleren op scheurvormingen frame en beschadigingen  2x p/jaar 

Vastzitten van onderdelen  2x p/jaar 

Werking van sensoren 2x p/jaar 

Werking van beveiligingen  2x p/jaar 

Spanning V-snaren 2x p/jaar 

Trillingsdempers motor  2x p/jaar 

Borging van haspels (indien van toepassing) 2x p/jaar 

Haspels scheurvorming flens op tank (indien van toepassing) 2x p/jaar 

Afdichtingsrubbers mangaten 2x p/jaar 

Aanslag strippen kiepframe/tank 2x p/jaar 

Banden controleren op droge plekken en scheurvormingen (SL20BTL3 en SL20BTKL3) 2x p/jaar 

Remmen van aanhanger controleren (SL20BTL3 en SL20BTKL3) 2x p/jaar 

Verlichting op werking controleren Bij elk gebruik 

Breekkabel aanhanger controleren Bij elk gebruik 

Olieniveau vacuümpomp en druppelaar (afstelling 1 druppel per 2 seconden) Bij elk gebruik 

 

5.2. Onderhoud 

 
• Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden als de SLURPIE stil staat en de tank volledig 

gekiept is en ondersteund (SL20BkL3 en SL20BTKL3) 

• Montagewerkzaamheden mogen alleen door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd.  

• De op de SLURPIE aangebrachte aanduidingen zoals typeplaatje, waarschuwingssymbolen, etc. moeten 
schoon, vrij van verf  en duidelijk leesbaar blijven. Ontbrekende of onleesbaar wordende aanduidingen 
moeten tijdig worden vervangen. 
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6. CE-markering 
 

Deze SLURPIE is voorzien van de CE-markering. Dit houdt in dat de SLURPIE voldoet aan de 

toepassing van de Europese richtlijnen betreffende Veiligheid en gezondheid. In de bijgeleverde ‘CE 
Verklaring’ is aangegeven welke richtlijnen dat zijn. 

 

6.1. Productaansprakelijkheid 

 

KORMEE is niet aansprakelijk voor ongevallen, onveilige situaties en schades die het gevolg 

zijn van:  

 

- Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de SLURPIE 

of in deze documentatie.  

- Gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven 

in deze documentatie.  

- Wijzigingen aan de SLURPIE Hieronder valt ook het toepassen van andere dan 

originele vervangingsonderdelen,  

- Het veranderen van lassen en/of mechanische bewerkingen aan de SLURPIE.  

- Onvoldoende onderhoud.  

- De schade die door slecht toezicht word veroorzaakt 

 

KORMEE is niet aansprakelijk voor  

 

- De gevolgschade bij storingen aan producten, bedrijfsonderbreking, etc).   

- Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de 

MUD2400WD of in deze documentatie. 

- Gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven 

in deze documentatie. 

- Wijzigingen aan de SLURPIE. Hieronder valt ook het toepassen van andere dan 

originele vervangingsonderdelen, 

- Het veranderen van de lassen en/of mechanische bewerkingen aan de MOBLI. 

- Onvoldoende onderhoud. 

 

6.2. Garantie 

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de onderstaande garantiebepalingen: 

 

KORMEE verstrekt garantie aan de eerste gebruiker tot 24 maanden na levering, mits deze 

SLURPIE elke 6 maanden door KORMEE gecontroleerd en voorzien wordt van een VCA-

keuring. 

 

Gebreken moeten voor het verstrijken van de garantietermijn bij KORMEE worden gemeld. 

 

De garantie is van toepassingen op gebreken die: 

 

- Optreden tijdens normaal gebruik van de SLURPIE 

- Ontstaan door ondeugdelijke constructie of materialen; 

- Door gebrekkig vakmanschap van KORMEE ontstaan. 

 

De garantie vervalt bij gebreken die optreden door: 
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- Normale slijtage; 

- Normaal verbruik van verbruiksartikelen. 

 

Bij optredende gebreken zal KORMEE: 

 

- De onderdelen vervangen. KORMEE wordt eigenaar van de vervangen onderdelen; 

- De gebreken herstellen; 

- Voor een andere vervangende oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet 

mogelijk is. 

 

De klant moet KORMEE de gelegenheid geven om eventuele gebreken te verhelpen. 

Voor ingebouwde onderdelen van derden gelden de garantievoorwaarden van de 

betreffende leverancier. 

De garantietermijn kan verschillen van wat hierboven staat aangegeven. 

Herstel en/of reparatie geschiedt in de werkplaats van KORMEE. 

KORMEE behoudt zich het recht voor om zijn machines zonder voorafgaande waarschuwing 

te wijzigen. 

De machines dienen grondig schoon aangeleverd te worden. 

 

6.3. Αansprakelijkheid 

 

KORMEE is niet aansprakelijk voor ongevallen, onveilige situaties en schades die het gevolg 

zijn van het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de 

machine of in deze documentatie, bijvoorbeeld: 

 

- Ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud. 

- Het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan 

aangegeven in deze documentatie. 

- Het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen. 

- Reparaties uitgevoerd zonder toestemming van KORMEE. 

- Wijzigingen aan de machnie. Hieronder vallen wijzigingen zoals: 

• Lassen en/of mechanische bewerkingen; 

• Uitbreidingen aan de haspelwagen. 

 

KORMEE is niet aansprakelijk: 

 

- Indien de klant niet aan al zijn verplichtingen ten opzichte van KORMEE (financieel of 

anders) heeft voldaan. 

- Voor gevolgschade door storingen of gebreken aan de SLURPIE (bijvoorbeeld schade 

aan (te verwerken) producten, bedrijfsonderbreking, vertraging etc.). 

- Voor schade voortkomend uit ondeskundigheid van de bedieners. 
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COPYRIGHT 2020 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij 
elektronische, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van. Dit geld ook voor de bijbehorende tekeningen en 
schema’s. 

 

KORMEE behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te 
wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. Deinhoud van 
deze gebruikershandleiding kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande 
waarschuwing. Voor informatie betreffende instelling, onderhoudswerkzaamheden of 
reparaties waarin deze gebruikershandleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op 
te nemen met de technische dienst van uw leverancier 

 

Deze gebruikshandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld maar KORMEE kan 
geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele fouten in deze 
gebruikershandleiding of voor de gevolgen daarvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien U verder nog vragen of problemen heeft waarvoor deze handleiding geen uitkomst biedt, neem dan contact 

 op met uw dealer of met Kormee. 

 

 

KORMEE BV 

Remmerden 13-A 

3911 TZ Rhenen 

+31 626436817 

info@kormee.nl  

www.kormee.nl  

 

mailto:info@kormee.nl
http://www.kormee.nl/

