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Een juiste installatie is een bepalende factor voor de levensduur van de leidingonderbreker. Het is van groot be-
lang dat het montagevoorschrift van Arthur Flury (versie 06.2018) nauwkeurig wordt gevolgd en is leidend. Deze 
Toelichting op de montagehandleiding is ter ondersteuning. Zowel de Montagehandleiding als de Toelichting op 
de montagehandleiding zijn onderdeel van de levering van een leidingonderbreker. Deze documenten zijn ook te 
downloaden op www.railtechbv.nl.

Het gebruik van een momentsleutel bij de installatie van de leidingonderbreker is 
noodzakelijk.

Het is VERBODEN om een ACCUTOL of PERSTOL te gebruiken. Gebruik van automatisch 
gereedschap kan ernstige schade aan schroefdraad en klemmen veroorzaken.



Inhoud

Algemeen
Speciaal gereedschappen
Standaard gereedschappen
Extra materialen en voorbereidende werkzaamheden

4

Stap 1 - Vaststellen verkanting
Stap 2 - Gebruik van de JIG

Stap 3 - Monteren van het frame van de leidingonderbreker

Stap 4 - Aandraaien bouten en moeren
Aandraai-volgorde van de bouten

Stap 5 - Knikken Kloppen
Stap 6 - Grove afstelling leidingonderbreker

Stap 7 - Instellen Kattenrug

Stap 8 - Plaatsen van de JIG (1)
Stap 9 - Plaatsen van de JIG (2)

5

6

7

8

9

10

Stap 10 - Bevestigen van de glijschaatsen (1) 11

Stap 11 - Bevestigen van de glijschaatsen (2)
Stap 12 - Controleer de ligging van de leidingonderbreker

12

Stap 13 -  Controleer de kattenrug
Stap 14 - Eindcontrole

13



4

Montagehandleiding leidingonderbreker Arthur Flury | Versie 3.0

Algemeen
Leidingonderbreker Arthur Flury

Extra materialen en voorbereidende werkzaamheden

Extra materialen
• 2 st. V-draad voorbewerkt 
• 6 st. Hangdraden voorbewerkt
• Isolatiekousen en kerfen voor hang- en V-draden

Voorbereidende werkzaamheden
• V-draden aan bovenzijde klaar maken
• Hangdraden aan bovenzijde klaar maken
• Rijdraadklem aan één korte en één lange schaats monteren (dit 2x uitvoeren), zie stap 9

Type     HSD 3
Railtech artikelnummer   RTL655500056

Bedrijfsspanning    max. 3,6 kV
Gewicht     ca.  18 kg
Aantal rijdraden    2  (AC 100)
Minimale breuklast   120 kN
Max toegestane rijsnelheid (NL)  160 km/uur
Afstand tussen vonkenhoorns  55 mm
Onderhoud/inspectie schaatsen  na ca. 200.000 tot 300.000 stroomafnemer-passages
Totale lengte leidingonderbreker  2600 mm

Speciaal gereedschappen

•  Montagewagen 
• Laser tbv meten hoogte rijdraad 
• Thermometer (optioneel)
• Meetlat / duimstok
• Ring / steek 17 /24
 Momentsleutel met VERLENGDE DOP 17
• IJzerzaag (rijdraad zagen) 
• Hamer (koper of kunststof)  + knikkenblok

Standaard gereedschappen

Voor een juiste montage van de FLURY leidingonderbreker zijn, minimaal de volgende speciale 
gereedschappen (buiten de standaard gereedschappen) nodig:

•  1 st. Installatie-unit “JIG”   RTL655540006
•  1 st.  Veerunster     RTL655181000
•  1 st.  Instelbare Libelle (waterpas)  RTL655141000
•  1 st.  Geïsoleerde spoorlat (optioneel) RTL696016010 (voor het instellen van waterpas en “JIG”)

Deze speciale gereedschappen dienen extra besteld te worden!

• 2 st. Lapijzer
• Knipschaar voor knippen V-draad / hangdraad
• Kerftang 
• Combinatietang
• Kettingratel 3 ton + strop
• 1 st. Dubbele rol of 2 st. enkele rol
• 4 st. Patentklemmen of kikkers

LET OP: Bij VERVANGING van een LO, dienen aan beide zijden van de LO, 3 st. nieuwe hangdraden geplaatst te worden 
De spanwartels van de FLURY LO zijn onlosmakelijk verbonden met de LO. De draadkabelisolator, draagkabelklemmen, V-draden en 
hangdraden zijn geen onderdeel van de LO en dienen apart besteld te worden. 
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Meet als eerst de rijdraadhoogte aan beide zijden van de leidingonderbreker. 
Leidt de nominale rijdraadhoogte ter plaats van de leidingonderbreker daarvan. Plaats een (geïsoleerde) spoorlat om de verkanting 
ter hoogte van de leidingonderbreker vast te stellen. 

Stap 1 - Vaststellen verkanting

Met behulp van de JIG wordt de verkanting van het spoor overgenomen op de leidingonderbreker. De JIG is daarvoor voorzien van 
een rode en gele sticker met pijl. De kleur correspondeert met een zelf te kiezen installatierichting van het spoor. De gekozen richting 
dient consequent doorgevoerd te worden tijdens de gehele installatie.  

Spoorligging/verkanting overnemen met behulp van de JIG. Kies ROOD voor de eerste te kiezen installatierichting en voer dit 
consequent door tot aan einde installatie van de leidingonderbreker. De libelle met de RODE sticker zo instellen dat deze waterpas 
aangeeft. 

Stap 2 - Gebruik van de JIG

Draai de JIG 180 graden.  Kies GEEL voor de andere installatierichting en voer dit consequent door tot aan einde installatie van de 
leidingonderbreker. De libelle met de GELE sticker zo instellen dat deze waterpas aangeeft. 

Verkanting van het spoor vaststellen met instelbare waterpas (libelle).
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Stap 3 - Monteren van het frame van de leidingonderbreker

Geïsoleerde frame van de LO

Let op! De inbouwmaat van de FLURY leidingonderbreker is gelijk aan de inbouwmaat van de RIBE leidingonderbreker. Bij vervanging 
van een RIBE voor een ARTHUR FLURY hoeft de lengte van de rijdraad NIET te worden aangepast. Voor montage, de rijdraaduitein-
den richten zodat deze eenvoudig in de klemmen van het frame ingevoerd kunnen worden. 

Schroef de bouten van de rijdraadklemmen los en monteer het frame van de leidingonderbreker op de rijdraden. De bouten van de 
rijdraadklemmen NOOIT uit de klemmen verwijderen. De bouten minimaal losdraaien om de rijdraad in te kunnen voeren.

Richten van de rijdraad

De buitenste bouten van de rijdraadklem zijn om de rijdraad elk afzonderlijk in te kunnen voeren en te fixeren zodat deze niet uit de 
klem kan raken. Draai, als de rijdraad in de juiste positie in de klem is gemanoeuvreerd deze buitenste bout aan. Controleer of de 
rijdraad over de gehele lengte van de klem goed klemt!

LET OP!
De bouten NIET uit het RVS FRAME draaien!
Mogelijkheid bestaat dat, bij het opnieuw indraaien, deze vast komen te zitten en de schroefdraad van het RVS frame ernstig 
beschadigd. Zorg vóór het indraaien van de bouten er eerst voor dat het frame in lijn ligt met de rijdraadklem (bijv. middels een 
lijmtang) zodat de bouten soepel in het frame/rijdraadklemmen gedraaid kunnen worden. 
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Aandraai-volgorde van de bouten

Stap 4 - Aandraaien bouten en moeren.
Stel de momentsleutel in op 50 Nm. 

LET OP: Indien de bouten en moeren niet conform voorschrift worden aangedraaid is de kans zéér groot dat de 
bouten/moeren lostrillen en de glijschaatsen zakken en onder de rijdraad komen!!!!
UITSLUITEND een momentsleutel gebruiken, GEEN accu-perstol !! 

1

2

3

4

Als beide rijdraden zijn ingeklemd draai de overige 4 bouten één voor één in de voorgeschreven volgorde vast met 50 Nm. 
Dit herhaal je twee keer; in dezelfde volgorde. Het herhalen van het moment aanbrengen is nodig omdat de rijdraad zachter is dan 
de klemmen en in het begin iets vervormt. 

Draai vervolgens alle borgmoeren vast met 50 Nm. Daarbij moet je voor-
komen dat de bouten meedraaien, waardoor het aanhaalmoment van de 
bout vermindert. Houd daarom de bout met een ringsleutel in de juiste 
positie. Eén keer aanhalen is in dit geval voldoende.

Het driemaal vastdraaien zorgt ervoor dat de volledige 
klemkracht op de rijdraad wordt uitgeoefend.
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Rijdraad na de klem licht naar boven ombuigen zodra de klem volledig is gemonteerd. (Volgens ISV00026 versie 4, dienen de rijdra-
den aan het eind van de klem afgezaagd en rond afgewerkt te worden.)

Stap 5 - Knikken kloppen
Ná het verwijderen van de kettingratel de rijdraden knikken kloppen. 

Voor het monteren van de rijdraad aan de andere zijde van de leidingonderbreker herhaal STAP 4.

Stap 6 - Grove afstelling leidingonderbreker

 Verwijder de stalen borgdraden en bevestig deze 
aan de beugel zodat die niet verloren gaan!

Draai de spanwartel geheel open waarbij het gat voor 
de borgdraden zichtbaar blijft.

Breng de V-draden aan, maar werk deze nog niet af!
Leg de schaatsen op de leidingonderbreker om het 
totaalgewicht van de leidingonderbreker te bepalen!
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Stap 7 - Instellen Kattenrug

Reguleer grof met de V-draden de kattenrug. Kattenrug bij voorkeur 70mm hoger dan de rijdraadhoogte 
instellen. Indien niet mogelijk deze zo hoog mogelijk instellen kattenrug = nominale rijdraadhoogte + 70-150 mm 

Kerf de kerfhulsen en knip de overtollige hangdraad weg.

Zorg ervoor dat beide rijdraden op gelijke hoogte hangen. Middels het stellen van de spanwartels.
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Stap 8 - Plaatsen van de JIG (1)

Plaats de (ingestelde) JIG onder het frame van de leidingonderbreker zodat de  RODE PIJL in de eerst gekozen installatierichting wijst. 
Zoals vastgesteld in STAP 2. Hiertoe dient de ingestelde waterpas van de JIG te worden genomen om het frame van de leidingonder-
breker exact af te stellen.

Fixeer middels het draaimechanisme                … en het koord (moet recht geplaatst worden)

Beide spanwartels, aan één lange zijde van de 
leidingonderbreker de V-draden gelijk opdraaien.

Verwijder de JIG, draai deze 180 graden, en herhaal STAP 8 voor de andere installatierichting. (GEEL) 

Stap 9 - Plaatsen van de JIG (2)
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Stap 10 - Bevestigen van de glijschaatsen (1)

Stel de glijschaatsen (1 st. lange glijschaats en 1 st. korte glijschaats) samen middels de rijdraadklem zoals hieronder getoond. (Indien 
niet gedaan in voorbereidende werkzaamheden).

Plaats de glijschaatsen op de rijdraad en op het frame. Draai de moeren van de rijdraadklem handvast aan. 

Verwijder de JIG, draai deze 180 graden, en herhaal STAP 10 aan de andere, RODE installatierichting, zijde van de 
leidingonderbreker. Plaats de glijschaatsen op de rijdraad en op het frame. Na het aanbrengen van de glijschaats ter hoogte van 
het frame dient de meegeleverde NORD-LOCK ring en moer geplaatst te worden. Draai de bouten en moeren met een 
momentsleutel op 50 Nm aan. 
Verwijder de JIG nogmaals naar de GELE installatierichting en draai de bouten en moeren op 50 Nm aan. 

Stap 11 - Bevestigen van de glijschaatsen (2)

Glijschaats aan het frame gemonteerd. 

NORD-LOCK RING Let op! Zorg ervoor dat de schuine vlakken van de 
Nord-lock ringen goed  op elkaar rusten. 

schuine vlakken/vertanding
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Draai de moeren op de spanwartels aan en bevestig de borgdraden in de spanwartel. 

Overgang van rijdraad naar leidingonderbreker en eventuele oneffenheden (bijvoorbeeld een knik in de rijdraad) worden dan 
zichtbaar. Een soepele overgang is essentieel voor een juiste en veilige werking van de leidingonderbreker. 

Stap 12 - Controleer de ligging van de leidingonderbreker

Controleer dat beide draden van de V-draad mechanisch onder spanning staat. 

Controleer de juiste stand van de V-draden. Bij 10 °C moeten deze loodrecht naar beneden staan

Situatie bij 10 °C
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Controle van de kattenrug uitgaande van de nominale rijdraadhoogte (hoogtemeting van de rijdraad/leidingonderbreker ten opzich-
te van de beginwaarde van de installatie). Kattenrug bij voorkeur > 70 mm dan de rijdraadhoogte instellen. Indien de 
installatielocatie dit niet mogelijk maakt, zo hoog mogelijk plaatsen. 

Stap 13 - Controleer de kattenrug

Aanvullende informatie

Aanbevolen wordt om een aantal weken (ca.3) na montage van de leidingonderbreker, de slijtage van de glijschaatsen 
te controleren. Indien de slijtage gelijkmatig is bij alle 4 de glijschaatsen dan is de leidingonderbreker goed geïnstalleerd. 
Indien de slijtage niet gelijkmatig is verdeeld dan dient de leidingonderbreker opnieuw afgesteld te worden. 

Controleer en pas zo nodig aan:
•  De aanhaalmomenten van alle bouten en moeren 50Nm (bij moeren de bout met sleutel tegen meedraaien borgen) 
•  De regulatie van de eerste drie hangdraden aan weerzijde van de leidingonderbreker. 
•  De rijdraadhoogte bij de zijwaartsen aan weerzijde van de leidingonderbreker. Indien nodig deze aanpassen.
•  De mechanische spanning op de V-draden dienen ongeveer gelijk te zijn.

Stap 14 - Eindcontrole

Met behulp van veerunster, bij de vonkenhoorn van de glijschaats, de pantograaf opdruk controleren (ca. 120 N - 170 N). 
Plaats de unster vlakbij de vonkenhoorn. Zie foto. Indien de hangdraden slap komen te hangen de leidingonderbreker opnieuw 
instellen.   
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