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Technische beschrijving zweefmolen 
 

1. Afmetingen 
 

• Lengte van de aanhanger inclusief de koppeling: 3155 mm 
• Breedte van de aanhanger waar de zweefmolen op staat is: 1810 mm 

• Maximale hoogte tijdens transport, van grond tot bovenkant huif: 2770 
mm 

• Breedte van de zweefmolen voor gebruik wanneer opgebouwd: 3725 mm 

 
2. Gewicht 

 

Totale gewicht van de aanhanger is 910 KG. 
 

3. Capaciteit en snelheid 
 

10 personen kunnen tegelijkertijd plaatsnemer in de zweefmolen. 

De snelheid van de zweefmolen is 12 rotaties per minuut. De 
snelheid kan worden geregeld door de draaiknop die bovenop de 

bedieningskast zit. Hierdoor wordt namelijk de frequentieregelaar 

aangestuurd. 
 

4. Onderdelen van de structuur 
 

De zweefmolen is een mechanische attracties die dient te worden opgebouwd. De 

zweefmolen bestaat uit: 
 

1. De armen van de zweefmolen waar de stoeltjes met kettingen aan hangen. 

2. De mast bestaande uit: 
• Bovenste kolom 

• Bovenste pilaar 

• Onderste pilaar 
3. Verbindingsstukken 

4. Verlichtingsbalken 
5. De aanhanger met de algemene ophanging (70 mm KQ14-C) 
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5.  Aandrijving 
 

De Zweefmolen wordt aangedreven door een 3 fase 1,1 KW motor met een 

rotatiesnelheid van 1340 rotaties per minuut. De motor wordt aangestuurd vanuit 
het controlepaneel.   

 

6. Bescherming tegen negatieve invloeden van de omgeving 
 

De metalen constructie van de zweefmolen, inclusief de kettingen en het chassis 
van de trailer, is gegalvaniseerd. Doordat de constructie is gegalvaniseerd is deze 
beschermt tegen roest. Daarnaast is de zink coating bedekt met een goede 

kwaliteit lak. Het chassis van de trailer is niet gelakt maar doordat ook deze 
gegalvaniseerd is wordt hij beschermt tegen invloeden van buitenaf.   

 

7.  Remsysteem  
 

De aanhanger waar de zweefmolen opstaat is uitgerust met een Knott VG 10 b = 

1200 mm oplooprem.  
De zweefmolen zelf wordt gestopt met een knop op het bedieningspaneel. In 

speciale gevallen kan de zweefmolen worden gestopt met de noodschakelaar 

(rode knop) die aan de zijkant van de zweefmolen zit. Alle stroomtoevoer naar de 
zweefmolen zal dan direct uitvallen.  

 

8.  Banden 

 
De zweefmolen heeft twee banden en een reservewiel met de maat 185 R14 C. 

De wielen zijn geproduceerd door de firma Knott onder type TK 48-205/50. Deze 
wielen hebben een TUV certificaat. 

 

9.  Verlichting 
 

Op de hoeken van de aanhanger is duidelijke zichtbare verlichting aangebracht. 

Hierdoor is de aanhanger goed zichtbaar zelf bij slechte weersomstandigheden. 
 

10. Elektrisch systeem 

  

 Het elektrische systeem is in overeenstemming met de Europese standaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

Veiligheidsregels voor begeleiders en gebruikers van de 

zweefmolen. Aandachtspunten voor veiligheid. 
 
1.  Veiligheidsvoorschriften voor gebruikers 

 

 De zweefmolen mag niet worden gebruikt door: 

• Kinderen jonger dan 3 jaar; 

• Kinderen zwaarder dan 40 kilo; 
• Zwangere vrouwen; 

• Mensen met hoogtevrees; 
• Mensen die de neiging hebben snel duizelig te worden. 

 

Let op! 
De stoeltjes van de zweefmolen kunnen alleen worden gebruikt door 

personen tussen de 15-40 KG. 

 Voordat een deelnemer gebruik mag maken van de zweefmolen moet deze: 
• Gaan zitten waar de begeleider hem vertelt dat hij moet zitten; 

• Dingen als: paraplu, portemonnee, sleutels, etc. achterlaten; 

• Alle dingen uit de zakken halen die er tijdens de rit eventueel uit zouden 
kunnen vallen. 

 
 Let op! 

De begeleider moet MINIMAAL 1,8 meter van de zweefmolen af staan 

wanneer deze in gebruik is. 
 Voor en na de rit is het verboden om: 

• Op het frame van de trailer te zitten, 
• Aan de kettingen te hangen die de stoeltjes met het frame verbinden, 
• Aan de armen van de zweefmolen te hangen; 

• De klittenbandstrookjes los te maken die het dak verbinden met de armen 

van de zweefmolen, 
• Driehoekige beschermende banners los te maken. 

 
Tijdens gebruik van de Zweefmolen is het verboden om: 

• Te eten, 

• Te drinken, 
• Kauwgom te kauwen, 

• Sigaretten te roken, 

• De beschermende kettinkjes los te maken, 
• Op te staan uit de stoel, 

• Met meerdere gebruikers in 1 stoel te zitten, 

• De kettingen die de stoel verbinden met de armen van de zweefmolen 
rond te draaien, 

• Dingen vast te pakken, 

• Dingen weg te gooien. 
 

2.  Veiligheidsvoorschriften voor begeleiders 
 

  Let op! 

  Alleen een meerderjarig persoon mag de zweefmolen bedienen. 
  De begeleider van de zweefmolen moet: 

• Meerderjarig zijn; 

• Voor gebruik op de hoogte zijn van de handleiding; 
• De zweefmolen gebruiken volgens de handleiding, zowel bij op- en afbouw, 

de inspectie, als bij het gebruik zelf;  

• Voor gebruik van de zweefmolen de ondergrond controleren of deze vlak 
en hard genoeg is om te voorkomen dat de zweefmolen omvalt, 



  
 
 

 

 

• Voor gebruik van de zweefmolen de windkracht controleren. Deze mag niet 

harder zijn dan 8 op de schaal van Beaufort (17,8 meter per seconde = 

64,08 km per uur, stormachtig); 
• Tijdens gebruik ieder voor iedere ronde de windkracht controleren. Deze 

mag niet harder zijn dan 8 op de schaal van Beaufort (17,8 meter per 

seconde = 64,08 km per uur, stormachtig); 
• De gebruikers informeren over bovengenoemde dingen die niet mogen 

voor, na en tijdens de rit , 
• Zwangere vrouwen en mensen met hoogtevrees informeren over het feit 

dat ze niet deel mogen nemen, 

• Er zeker van zijn dat de gebruiker(s) niet onder invloed zijn van alcohol, 
drugs of andere verdovende middelen, 

• Jonge kinderen te vragen naar hun leeftijd. Geen deelname onder 3 jaar, 

• Het gewicht van de deelnemers verdelen over de zweefmolen.  
• Weten hoe de besturingskast moet worden bestuurd. En moet eerst een 

testronde draaien en alles controleren. 

 
    Let op! 

De stoeltjes van de zweefmolen kunnen alleen worden gebruikt 
door personen tussen de 15-40 KG. 

• De stoel aanwijzen waar iedere persoon moet zitten, 
 Let op! 
Het is belangrijk dat het gewicht van de deelnemers gelijkmatig 

wordt verdeelt zelfs als de zweefmolen niet vol zit. 

• De werking van de attractie in de gaten houden en te allen tijde de rode 
noodstop in kunnen drukken in geval van een noodsituatie, 

• De gebruikers helpen om in het stoeltje te komen, 

 Let op! 
Het is absoluut verboden de zweefmolen aan te zetten zonder dat 

de begeleider exact heeft aangegeven waar iedere persoon moet 
zitten. 

• De kettinkjes vastmaken die voorkomen dat de gebruiker tijdens gebruik  

 uit het stoeltje glijdt. 
 Let op! 

Het is absoluut verboden de zweefmolen aan te zetten voordat alle 

kettinkjes die aan de stoeltjes zitten zijn vastgemaakt. 
• Tijdens gebruik moet er een hek rondom de zweefmolen zijn geplaatst van 

minimaal 1 meter hoog. Dit hek moet tijdens het draaien van de 

zweefmolen op minimaal 1,5 meter afstand van de stoeltjes staan. 
• Ervoor zorgen dat tijdens gebruik alle begeleiders en toeschouwers achter 

het hek blijven. 

• Controleer de zweefmolen volgens de handleiding in het hoofdstuk 6. 
Inspectie en behoud van de zweefmolen. 

 
 Controleer de volgende punten voor ieder gebruik van de zweefmolen: 

• Het functioneren van de knoppen zowel op de bedieningskast als de 

afstandbediening, 
• Het functioneren van de snelheidsregelaar op het controlepaneel, 

• Het functioneren van de noodstop die op het controlepaneel zit, 

• De conditie van het opblaasbare dak ( geen scheuren, etc), 
• Of alle borgpennen door de pinnen die de uitschuifbare armen op hun plek 

houden zitten, 

• Of er borgpennen door iedere pin van het oppompmechanisme zitten, 
• Of er een borgpen door de pin zit die de mast omhoog houdt, 

• De conditie van de klittenbandstrips waarmee het dak aan de armen 
vastzit, 



  
 
 

 

 

• Controleer alle karabijnhaken waarmeer de stoeltjes worden dichtgemaakt. 

Dit zorgt ervoor dat kinderen niet uit de stoeltjes kunnen glijden. 

• De windkracht. Deze mag niet harder zijn dan 8 op de schaal van Beaufort 
(17,8 meter per seconde = 64,08 km per uur, stormachtig) 

 Windkracht volgens het Beaufort-schema: 

 

Kracht Benaming 
KNMI 

Snelheid in 
km/h 

 

Snelheid in 
knopen 

Beschrijving 

0 stil 0-1 0-1 
rook stijgt recht of bijna recht 

omhoog 

1 zwak 1-5 1-3 
windrichting goed af te leiden uit 

rookpluimen 

2 zwak 6-11 4-6 
wind voelbaar in gezicht, 
weerhanen tonen nu juiste richting, 

blad ritselt 

3 matig 12-19 7-10 
opwaaiend stof, vlaggen wapperen, 

spinnen lopen niet meer 

4 matig 20-28 11-15 

papier waait op, haar raakt 

verward, geen last van muggen 
meer 

5 vrij krachtig 29-38 16-21 
bladeren van bomen ruisen, 
gekuifde golven op meren en 

kanalen, vuilbakken waaien om 

6 krachtig 39-49 22-27 
problemen met paraplu's en 

hoeden waaien af 

7 hard 50-61 28-33 
het is lastig tegen de wind in te 

lopen of te fietsen 

8 stormachtig 62-74 34-40 
twijgen breken van bomen, 
voortbewegen zeer moeilijk 

9 storm 75-88 41-47 

schoorsteenkappen en dakpannen 
waaien weg, kinderen waaien om, 

takken breken af, alleen zwaluwen 

en eenden vliegen nog 

10 zware storm 89-102 48-55 

grote schade aan gebouwen, 
volwassenen waaien om, bomen 

raken ontworteld, vogels blijven 
aan de grond 

11 

zeer zware 

storm/ 
orkaanachtig 

103-117 56-63 grote schade aan bossen 

12 orkaan >117 >63 verwoestingen 

* Gemiddelde snelheid in kilometer per uur over 10 minuten. 

  



  
 
 

 

 

 

  Let op! 

Het is absoluut verboden de zweefmolen te laten draaien met deelnemers 
erin voordat er een grondige technische inspectie heft plaatsgevonden en 

alle bovengenoemde punten zijn gecheckt. 

 
  Let op! 

Nadat bovengenoemde punten zijn gecontroleerd moeten de punten in 
het hoofdstuk 6 “Inspectie en behoud van de zweefmolen” worden 

gecontroleerd.    

 
  Let op! 

Het is absoluut verboden om de zweefmolen te controleren en testen met 

gebruikers erin. 
 

  Let op! 

 Het is verboden de aanhanger met zweefmolen te vervoeren wanneer een  
 van de bovengenoemde punten niet is uitgevoerd of niet voldoet. 

 
 

3.  Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud  
Het personeel dat het onderhoud bij Axitraxi uitvoert, moet: 

• Meerderjarig zijn; 

• Geschoold zijn voor en ervaren zijn met de onderhoudswerkzaamheden van 

mechanische onderdelen; 
• Geschoold zijn voor en ervaren zijn met onderhoudswerkzaamheden aan 

elektrische en/of elektronische componenten en systemen; 

 
Voor ieder transport moeten de volgende punten worden gecontroleerd: 

• Of de twee pinnen die door de trekstang zitten goed zijn geborgd met 
splitpennen en of de twee bouten aan de voorkant van de trekstang goed 

vastzitten, 

• Of de verlichtingsbalken (binnenin) goed vastzitten met de pinnen die 
daarvoor bedoelt zijn, 

• Of de pinnen die de verlichtingsbalken op hun plek moeten houden zijn 

geborgd met een splitpen, 
• Of de cover die over de complete trailer heen komt goed vast zit met de vier 

daarvoor bestemde pinnen, 

• Controleer of de pinnen die de cover op zijn plek houden zijn geborgd met 
een borgpen, 

• Controleer of het zijl dat over de cover heen zit goed rondom vastzit aan de 

aanhanger, 
• Controleer alle verlichting van de aanhanger, 

• Controleer de bandenspanning; 
 

 Regelmatig terugkerende controles van de motor: 

• Controleer iedere 6 maanden het oliepeil van de motor; 
• Contoleer iedere 6 maanden de pakkingen van de motor; 

• Na 3 jaar (of 5.000 draaiuren) moet de minerale olie compleet vervangen 

worden; 
• Na 3 jaar (of 5.000 draaiuren) moeten de pakkingen vervangen worden; 

• Na 3 jaar (of 5.000 draaiuren) moet het smeersel van de lagers compleet 

vervangen worden; 
• Na 5 jaar (of 25.000 draaiuren) moet de synthetische olie compleet 

vervangen worden; 
• Na 5 jaar (of 25.000 draaiuren) moeten de pakkingen vervangen worden; 



  
 
 

 

 

• Na 5 jaar (of 25.000 draaiuren) moet het smeersel van de lagers compleet 

vervangen worden; 

• Na 5 jaar (of 25.000 draaiuren)  
 

 Bij mechanische of elektrische componenten bij storing of controle dienen deze: 

• Gedaan te worden door een opgeleide gekwalificeerde elektrotechnicus, die 
ervaren is met reparatiewerkzaamheden aan elektrische en/of elektronische 

componenten en systemen; 
• Bij vervanging van onderdelen, mogen deze niet vervangen worden zonder 

dat zij in overeenstemming zijn met de originele specificaties; 

• Volgens de volgende procedures gedaan te worden: 
1. Voorbereiden van de werkzaamheden.  

De voorbereidingsfase bevat de identificatie van de installatie waaraan 

moet worden gewerkt, alsmede de identificatie van de maatregelen die 
moeten worden getroffen om de veiligheid te waarborgen en de 

installatie vrij te geven.  

2. Scheiden van de elektrische installatie. 
Het scheiden of buiten spanning stellen gebeurt met betrouwbare 

middelen die de stroomscheiding en de scheiding van alle 
voedingsbronnen zeker verwezenlijken. 

3. Voorkomen van herinschakelen.  
Alle schakelinrichtingen die gebruikt werden om de elektrische 
installatie in de werkzonde te scheiden, moeten tegen elke mogelijke 

herinschakeling worden beveiligd, bij voorkeur door vergrendeling van 

het bedieningsmechanisme. Indien een mechanische vergrendeling 
onmogelijk is, moeten andere maatregelen worden getroffen om een 

voortijdig onder spanning brengen te voorkomen. Indien voor het 

schakelen van de onderbrekingsinrichting een hulpenergiebron 
noodzakelijk is, moet deze voedingsbron buiten bedrijf worden 

gesteld. Er moeten verbodsborden worden aangebracht om elke 
ongeoorloofde schakeling te verbieden.  

4. Controleren van spanningsafwezigheid.  
De afwezigheid van spanning moet met de aangepaste uitrustingen 
worden nagegaan op alle actieve geleiders van de elektrische 

installatie binnen de werkzone of in de onmiddellijke nabijheid 

daarvan.  
5. Aarden, ontladen en kortsluiten.  

Binnen de werkzone moeten alle gedeelten van alle 

hoogspanningsinstallaties en van sommige laagspanningsinstallaties 
waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geaard en 

vervolgens kortgesloten worden.  

De verplichting tot het aarden en kortsluiten van 
laagspanningsinstallaties binnen de werkzone is enkel verplicht 

wanneer het risico aanwezig is dat deze installatie ongewild spanning 
kan voeren, bijvoorbeeld bij installaties die gevoed kunnen worden 

door noodstroombronnen.  

6. Afbakenen en/of afschermen van de elektrische installatie.  
Zijn er dichtbij de werkzonde delen van een elektrische installatie 

onder spanning dan moet men de afbakening en de afscherming 

uitvoeren volgens de procedure van het werken in de nabijheid van 
delen onder spanning (AREI art. 266.05.4)  

7. Vrijgeven van de elektrische installatie. 
De werkverantwoordelijke is de enige persoon die de toestemming aan 
het uitvoerend personeel mag geven om de werkzaamheden te 

beginnen mits de passende informatie en de zekerheid dat alle 
voorgaande maatregelen getroffen zijn. 

 



  
 
 

 

 

  

Hoe de zweefmolen te gebruiken 
 
1. Opbouwen van de zweefmolen 
 

De maten die nodig zijn voor het opzetten van de zweefmolen: 
• Lengte 8 mtr. 

• Breedte 8 mtr. 
• Hoogte 5,20 mtr. 

 

De ondergrond waar de zweefmolen komt te staan moet: 
• Vlak zijn, 

• Hard genoeg zijn zodat de stempels niet in de grond zakken. 

 
Het opbouwen van de zweefmolen duurt ongeveer 60 minuten door 2 personen. 

 

• Verwijderen van de transporthuif: 
1. Maak het zeil rondom aan de onderkant los zodat 1 zijkant compleet 

open is, 

2. Haal op de vier hoeken de pin die de kooi op z’n plaats houd eruit, 
3. Haal aan een kant de beugel van de kooi los zoals op de afbeelding, 
4. Til met minimaal 2 personen de complete kooi er naar de zijkant af en 

zet hem op de grond. 

 

 
 

• Het uitdraaien van de poten: 

1. Haal de splitpen uit de pin die de poot op z’n plaats houdt, 
2. Haal de pin uit de poot zodat deze naar beneden kan zakken, 
3. Laat de poot voorzichtig naar beneden zakken, houd hierbij de poot 

vast, 

4. Steek de pin weer door de poot in het vierde gaatje, zodat deze op z’n 
plaats blijft zitten, 

5. Steek de splitpen weer door de pin heen zodat deze er niet meer uit 
kan, 

6. Leg de speciale plank onder de poot zodat deze wordt opgevangen, 
7. Draai nu de poot uit totdat deze goed stevig op de grond staat, 
8. Doe dit met alle vier de poten en zorg dat de zweefmolen goed 

waterpas staat en dat de wielen (minimaal) loskomen van de grond. 

 

 



  
 
 

 

 

• Het uitklappen van de armen van de zweefmolen: 

1. Haal de borgpen uit de arm, 

2. Klap nu de arm omhoog zodat de borgpen door het gat kan zoals op de 
 afbeelding, 

3. Steek vervolgens de splitpen door de achterkant van de borgpen zodat 

 deze niet los kan komen, 
4. Pas dit op alle armen toe. 

  

  
 

• Verwijderen van de trekstang (koppeling): 

1. Zorg dat de aanhanger NIET op de handrem staat, 
2. Trek de verlichtingsstekker los van de aanhanger zoals op de 

 afbeelding, 

3. Haal de remkabel onder de aanhanger los zoals op de afbeelding, 
4. Draai de twee bouten los waarmee de trekslang aan de aanhanger 

 gekoppeld zit en bewaar deze in de gereedschapskist, 

5. Draai de spanner die op de remkabel zit losser, 
6. Haal vervolgens de twee borgpennen los (eerst de achterste. Deze 

 bevindt zich aan de binnenkant van de aanhanger. Vervolgens de 
 borgpen aan de buitenkant, 
7. Trek de gehele trekslang uit de aanhanger en leg deze diagonaal onder 

de aanhanger zoals op de afbeelding. Doe dit altijd met minimaal twee 
personen en pas op de voeten. 

 

    
 

   
  



  
 
 

 

 

  
 

• Het uittrekken van de armen van de zweefmolen: 

1. Haal de splitpen uit de pin die aan het uiteinde van de arm zit, 
2. Draai de spanner die boven de arm zit wat losser als deze nog vrij 

 strak zit zoals op de afbeelding, 

3. Haal nu de pin uit de arm, 
4. Trek nu de arm zo ver mogelijk uit totdat de pin weer door het gat 

heen kan zoals op de afbeelding, 
5. Doe nu de pin door het gat zodat de arm uitgeschoven blijft, 

6. Doe de splitpen door de pin zodat deze er niet meer uit kan, 

7. Pas dit bij alle armen toe. 
 

         
 

       
 
 

 
 

• Het plaatsen van de verbindingsstukken tussen de armen: 

1. 1 persoon houdt een verbindingsstuk tussen de armen, 
2. Iemand anders moet dit verbindingsstuk vastzetten met de 

bijgeleverde bouten en vleugelmoeren, 

3. Het volgende verbindingsstuk moet aan dit verbindingstuk vast komen 
 te zitten zodat het een geheel wordt zoals op de afbeelding. 

  

Let op! 
Het volgende deel van de verbindingsstukken moet iedere keer 

op dezelfde manier worden bevestigd. De armen moeten door 

de borgpennen met elkaar zijn verbonden. 
 

 



  
 
 

 

 

            
 

 

• Het bevestigen van het dak aan de armen van de zweefmolen: 
1. Draai eerst de spanners van de kettingen die boven de armen zitten 

goed aan, 

2. Leg het dak naar beneden over de armen van de zweefmolen, 
3. Maak de binnenste klittenbandstroken vast aan de kettingen boven de 

armen. De buitenste hoeft nog niet vast. 
 

  
 

 
• Het bevestigen van de stoeltjes: 

1. Hang het stoeltje op aan de draagarm.  
Let op!  
De zweefmolen draait met de klok mee! 

2. Steek de borgpen vervolgens door de arm heen zodat het stoeltje op 
zijn plek blijft,  

3. Steek ook nu de splitpen door de borgpen zodat het stoeltje niet los 
kan komen zoals op de afbeelding,  

4. Hang de veiligheidsketting om de arm heen zoals op de afbeelding en 
bevestig deze aan de ketting aan de buitenkant zoals op de afbeelding 

te zien is, 
5. De buitenste klittenbandstrook aan het dak kan nu ook worden 

vastgemaakt, 

6. Bevestig ten slotte de rode kapjes aan de bovenkant van de arm zodat 
het dakzijl niet beschadigd. ( Zie afbeelding) 

 

   
 
 



  
 
 

 

 

     
 

  
 

• Het losmaken van de vier verlichtingsbalken: 
1. Haal de splitpen uit de pin waarmee de verlichtingsbalk aan de mast 

vastzit, 

2. Trek de pin uit het gat in de verlichtingsbalk en de mast, 
3. Haal nu de lichtbalk uit het bevestigingspunt op de mast. 

 

     
 

• Het omhoog pompen van de mast: 

1. Haal de stang om de krik op te pompen uit de gereedschapskist, 
2. Draai de schroef op de krik met de stang met de klok mee vast. Dit kan 

met het uiteinde van de krik, 

3. Stop nu de stang weer goed in de opening van de krik, 
4. Pomp de mast nu omhoog totdat de lichtbalken aan de onderste 

bevestigingspunten van de mast kunnen worden gemaakt. 
 

 
Let op! 

Tijdens het omhoog pompen van de mast is het belangrijk dat er wordt 
gekeken of de lichtbalken in de onderste bevestigingspunten van de mast 



  
 
 

 

 

passen. Hiervoor moet 1 persoon een lichtbalk naast de mast houden 

tijdens het oppompen. 

 
• Blokkeer de mast met de pin: 

1. Steek de lange pin waarmee de trekslang vast zat aan de aanhanger 
door het gat in de mast zoals op de afbeelding, 

2. Doe de splitpen door het gat in de pin zodat deze er niet meer uit kan. 
 

 
 

• Het bevestigen van de verlichtingsbalken gaat als volgt: 

1. Leg de lichtbalk in de opening van het bevestigingspunt, 
2. Doe de pin door de opening in de verlichtingsbalk, 

3. Duw de splitpen door het gat in de pin zodat deze er niet meer uit kan. 

 

  
 

• Het aansluiten van de verlichting werkt als volgt: 

1. De grote rechthoekige stekker aan de andere kant van de kabel moet 
op de bedieningskast worden aangesloten. 

2. Draai de blokkering van de stekker zo dat deze in de stekkerdoos kan, 
3. Duw de rechthoekige stekker in de stekkerdoos op de bedieningskast, 
4. Duw nu de vergrendeling naar beneden zodat de stekker er niet meer 

uit kan. 
 

 
 

• Het aansluiten van de andere kabels: 
1. Sluit de kabel die uit de bijgeleverde afstandsbediening komt aan op de 

bedieningskast, 

2. Sluit de kabel die uit de bedieningskast komt aan op een normaal 
stopcontact (220V, 16 Amp) 

 



  
 
 

 

 

 

• Het bevestigen van de bijgeleverde banner: 

1. Bevestig de banner aan het frame van de aanhanger door middel van 
de sluitingen, 

Let op!  

Het makkelijkste is om te beginnen aan de kant waar de 
trekslang zat. Op de banner zit een speciale uitsparing waaraan 

deze te herkennen is. (Zie afbeelding) 
2. Zorg dat de hoeken van de banner om de draaipunten van de poten 

vallen zoals op de afbeelding te zien is, 

3. Bevestig vervolgens de banner met de klittenband aan de aanhanger 
zoals op de afbeelding, 

4. Doe de vier rode kapjes over de draaipunten van de poten zoals op de 
afbeelding, 

5. Bevestig ten slotte de blauwe flap om de bovenkant van de mast zoals 
op de afbeelding.  

 

  
 

  
 

  
 

 

Om te beginnen met testdraaien moeten nu de volgende handelingen 
worden verricht: 

1. Draai de hoofdschakelaar op de bedieningskast van 0 naar I, 
2. Druk nu op de groene startknop en de zweefmolen zal beginnen met 

draaien. 

Let op! 

Nadat de hoofdschakelaar aan de zijkant van de bedieningskast is 
aangezet gaat de verlichting op de verlichtingsbalken automatisch aan en 

zal de blower voor het opblaasbare dak beginnen te blazen. 



  
 
 

 

 

 

Let op! 

De zweefmolen mag alleen worden aangezet wanneer iedere deelnemer 
op het stoeltje is vastgezet met het kettinkje. 

 

Let op! 
De draaisnelheid kan worden geregeld met de draaiknop op het 

bedieningspaneel zowel voordat de zweefmolen start als tijdens het 
draaien. 

 

Om de zweefmolen te laten stoppen moet men op de stopknop drukken. 
 

• Begeleiders die even bij de zweefmolen weggaan moeten: 

1. De zweefmolen stoppen door op de stopknop te drukken, 
2. De hoofdschakelaar aan de zijkant van de bedieningskast van I naar 0 

draaien. 

 
2. Functioneren van de attractie 
Nadat de kabels zijn aangesloten is de attractie klaar voor gebruik.  
Om de zweefmolen in beweging te zetten moet de start knop (1) worden ingedrukt 

om de stroom door te laten naar de frequentieregelaar. De frequentieregelaar zal de 
1 fase stroom omzetten in 3 fase stroom en deze direct doorlaten naar de motor. De 
beweging die in de motor wordt geproduceerd wordt dor middel van een ketting 

overgebracht op het tandwiel dat aan de as van de zweefmolen zit. Hierdoor wordt de 

complete kolom met armen en stoeltjes in beweging gezet.  
De snelheid van de zweefmolen kan worden ingesteld met de draaiknop (2) op de 

bedieningskast die de frequentieregelaar aanstuurt. De frequentieregelaar bepaald 

dan het werkgebied van de motor.     
Met de tijdsknop (3) kan in worden gesteld na hoeveel tijd de zweefmolen 

automatisch stopt met draaien.  
De stopknop (4) kan tussentijds worden gebruikt wanneer er eerder gestopt moet 

worden. 

Wanneer u de noodstop (5) indrukt, wordt de stopknop ingeschakeld en stroom valt 
pas na enkele seconden uit, waardoor de carrousel remt op de motor. Om de 

noodstop eraf te halen, draait u deze naar rechts. Dan komt de knop weer omhoog 

en is de noodstop eraf. 
 

 

 



  
 
 

 

 

Testdraaien 

Let op! 

Nadat de zweefmolen is opgebouwd moet er altijd eerst test worden 
gedraaid.    

 

Let op! 
Het is absoluut verboden te draaien met deelnemers zonder dat er test is 

gedraaid. 
 

Na het opbouwen van de zweefmolen moet de begeleider de volgende punten 

checken: 
• De werking van de snelheidsregelaar boven op de bedieningskast, 

• De knoppen voor het starten en stoppen van de zweefmolen, 

• De werking van de noodstop, 
• De werking van de hoofdschakelaar op het bedieningspaneel, 

• De conditie van het opblaasbare dak, 

• Of de beweegbare delen van de armen goed zijn vergrendeld met de 
pinnen en de splitpennen, 

• Of de verlichtingsbalken goed zijn bevestigd aan de mast door middel van 
de pinnen en de splitpennen, 

• De conditie van de klittenbandstrips waarmee het opblaasbare dak aan de 
armen vastzit, 

• De conditie en werking van de kettinkjes en haken waarmee de stoeltjes 

kunnen worden vergrendeld zodat de deelnemers niet uit hun stoeltje 

kunnen glijden. 
• De windkracht controleren. Deze mag niet harder zijn dan 8 op de schaal 

van Beaufort (17,8 meter per seconde = 64,08 km per uur, stormachtig); 

 
3. Uitleg aan de gebruiker 
Voor gebruik moeten de gebruikers worden geïnformeerd over: 

• Het maximale gewicht van 40 KG dat is toegestaan in de stoeltjes, 

• Het stoeltje waar ze plaats moeten nemen zodat het gewicht goed verdeelt 

is, 
Let op! 

Het is belangrijk het gewicht van de deelnemers goed te verdelen, ook 

als niet alle tien de plaatsen bezet zijn. 
 

4. Transport 
Let op! 
Voordat de zweefmolen kan worden afgebroken moet de hoofdschakelaar 

aan de zijkant van de bedieningskast op 0 staan. 

 
Hou voor het afbreken van de zweefmolen de omgekeerde volgorde aan van de in 

punt 1 genoemde opbouw. Zorg ervoor dat tijdens transport de huif op de vier 
hoeken is verankerd met een pin en daardoor een splitpen. Maak het zeil van de huif 

rondom goed vast aan de trailer. 

 
6.  Inspectie en behoud van de zweefmolen 

Om de zweefmolen efficiënt te laten werken is het belangrijk dat de zweefmolen 

voor ieder gebruik wordt getest. De volgende dingen moeten worden 
gecontroleerd: 

• Het starten en stoppen van de zweefmolen door op de daarvoor bestemde 

knoppen te drukken, 
• Het stoppen door middel van de noodstop, 

• Test de werking van de snelheidsregelaar op het controlepaneel, 
• Controleer alle kettinkjes en karabijnhaken waarmee de deelnemer 

vastzitten in hun stoeltje en die voorkomen dat je eruit kunt glijden, 



  
 
 

 

 

• Controleer of de pinnen en splitpennen in de beweegbare delen van de 

armen van de zweefmolen goed vastzitten, 

• Controleer of de pinnen waarmee de lichtbalken aan de mast vastzitten 
goed vastzitten, 

• Controleer ook of de splitpennen die deze pinnen op hun plek moeten 

houden goed door de gaatjes zijn gestoken,  
• Controleer de verbinding tussen de stoeltjes en de kettingen, 

• Controleer alle elektriciteitskabels van de zweefmolen op mogelijke 
scheuren en/of breuken, 

• Controleer minimaal 1x per maand alle klittenbandstroken waarmee het 

opblaasbare dak aan de armen van de zweefmolen vastzitten, 
• Controleer minimaal 1x per maand de werking van de zekering die in de 

bedieningskast zit. 1 persoon dient op het klopje met de tekens ID te 

drukken. Als het goed is klapt de schakelaar dan naar beneden. Zet daarna 
de schakelaar weer omhoog.   

 

7. Opslag van de zweefmolen 
In de herfst en winter moet de complete zweefmolen droog worden opgeslagen. 

Vooral voor de levensduur van het dak en de banners is het belangrijk dat deze 
compleet droog zijn. 

 
Let op! 
De banners en het dak mogen niet langer dan 4 dagen nat of vochtig worden 

opgeslagen. 

Let op! 
Het komt de levensduur van de beschilderingen van het dak en de banners ten 

goede wanneer deze worden ingesmeerd met talkpoeder wanneer de 

zweefmolen voor lange tijd wordt opgeslagen. 
Let op! 

De ruimte waar de banners worden opgeslagen moet vrij zijn van knaagdieren. 
 

8. Externe keuring en controle van de zweefmolen 

De eerste keuring van de zweefmolen (ingebruiknamekeuring) wordt gedaan door 
een door de overheid geaccrediteerde keuringsinstantie (AIB Vincotte) bij 

aanschaf van de zeefmolen. Hierbij wordt gecontroleerd of de zweefmolen voldoet 

aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit 
Attractie- en Speeltoestellen, met als leidraad NEN-EN 13814:2004. 

 

Daarna dient de zweefmolen jaarlijks gekeurd (periodieke keuring) te worden 
door een door de overheid geaccrediteerde keuringsinstantie, of deze nog steeds 

aan de NEN-EN 13814:2004 voldoet. 

 
Na vijf jaar of na 5000 draaiuren moet de schacht niet destructief onderzocht 

worden op vermoeiingsscheurtjes. Daarna dient dit jaarlijks onderzocht te 
worden. 

   


