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CE-Markering. 

Deze machine is voorzien van de CE-markering. Dit houdt in dat de 
Broedmachine type 1 voldoet aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. 
In de bijgeleverde Verklaring van Overeenstemming is aangegeven welke 
richtlijnen dat zijn.  
 

Gebruik de installatie alleen volgens de voorschriften en de instructies uit deze 
handleiding. Raadpleeg MS Broedmachines bij twijfel over het gebruik. 
 

Wij gaan er vanuit dat u, uw werknemers en anderen die gebruik maken of in 
aanraking komen met de machine op de hoogte zijn hoe met de machine 
omgegaan dient te worden. Hieronder valt het correcte gebruik, onderhoud en 
reparatie van de machine zoals die zijn omschreven in deze gebruikershandleiding. 
Dit houdt ook in dat de werknemers bekend zijn met het gebruik van machines 
door middel van opleiding of ervaring.  

 
Disclaimers: 
 

MS Broedmachines sluit aansprakelijkheid uit voor onveilige situaties, ongevallen 
en schades die het gevolg zijn van: 

• Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de 
Broedmachine type 1 of in deze documentatie. 

• Gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan 
aangegeven in deze documentatie. 

• Wijzigingen aan de Broedmachine type 1. Hieronder valt ook het toepassen 
van andere dan originele vervangingsonderdelen. 

• Onvoldoende onderhoud. 

• Het ongeoorloofd verwijderen van veiligheidskappen en/of beveiligingen. 

• Het ondeskundig toepassen van de machine. 

• Aanpassingen en/of veranderingen die invloed hebben op de veiligheid van 
de machine mogen niet zonder toestemming van MS Broedmachines. worden 
uitgevoerd en liggen niet binnen de verantwoordelijkheid van MS 
Broedmachines, maar zijn volledig de verantwoording van degene die de aan-
passingen aanbrengt. De garantie komt te vervallen zodra aanpassingen en/of 
veranderingen worden aangebracht. 

• Na 10 jaar dient de Broedmachine type 1 volledig gecontroleerd te worden  
door MS Broedmachines, omdat anders de aanspraak op service vervalt. 

 
MS Broedmachines is niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij storingen aan de 
Broedmachine type 1 (bijvoorbeeld schade aan producten, 
bedrijfsonderbrekingen). 
 

 

© MS Broedmachines  
Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook 
zonder toestemming van MS Broedmachines. 
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Het gebruik van deze documentatie. 
 
Deze documentatie is speciaal geschreven voor de mensen die de Broedmachine 
type 1 gebruiken. Dit zijn alleen volwassen personen. 

MS Broedmachines heeft een technisch constructie dossier van de Broedmachine 
type 1. Dit dossier omvat de volgende onderdelen: 

• Een risicoanalyse van de Broedmachine type 1 met een omschrijving van de 
noodzakelijk toe te passen maatregelen. 

• De technische documentatie van de componenten die onderdeel uitmaken van 
de Broedmachine type 1.   

 

De tekstgedeeltes die van belang zijn voor de veiligheid van personen zijn in Italics 
gedrukt. 
 
Belangrijke tips of verwijzingen zijn voorzien met nevenstaand pictogram 
en dik gedrukt zoals deze tekst. 

 

 

Foto’s kunnen in detail afwijken van de geleverde Broedmachine type 1. 
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1 INLEIDING 

1.1 Functionele omschrijving Broedmachine type 1  

De Broedmachine type 1 is bedoeld voor het uitbroeden van eieren onder 
gecontroleerde omstandigheden. 
 
De Broedmachine type 1 bestaat uit de volgende functionele componenten. Zie 
ook foto 1 t/m foto 3. 
 

 

foto 1: Overzicht Broedmachine type 1 

1 

2 

3 
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foto 2: Overzicht 2 

 

foto 3: Overzicht 3 

 
Legenda foto 1 t/m foto 3. 

1. Bedieningskast 

2. Omkasting met afsluitbare deur 

3. Thermometer 

4. Verwarmingselement 

5. Ventilator 

6. Eierrek met keerinrichting (hand bediend of automatisch (optie)) 

7. Waterreservoir 

8. Uitkomstlade 

4 

6 

5 

7 

8 

9 

10 

11 
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9. Hygrometer 

10. Regelbaar ventilatierooster 

11. Regelbaar ventilatiepijpje 

1.2 Noodzakelijke toebehoren 

De volgende toegevoegde onderdelen horen bij de Broedmachine type 1. 

• Gebruikersdocumentatie “Broedmachine type 1” (deze leest u nu) 
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2 VEILIGHEID 

2.1 Inleiding 

De Broedmachine type 1 is zodanig ontworpen en gebouwd dat ze veilig gebruikt 
en onderhouden kan worden. Dit geldt voor de toepassing, de omstandigheden  
en de voorschriften zoals in deze documentatie beschreven. Het lezen van deze 
documentatie en het opvolgen van de instructies zijn dus noodzakelijk voor iedereen 
die bevoegd is aan de Broedmachine type 1 te werken. De werkzaamheden vermeld 
onder de bedieningsvoorschriften kunnen door het service personeel uitgevoerd 
worden.  
Werkzaamheden die niet in de bedieningsvoorschriften omschreven staan, mogen 
alleen uitgevoerd worden door ter zake deskundig personeel. Sleutels of speciaal 
gereedschap welke zijn bijgeleverd om de toegang tot bepaalde gedeeltes of functies te 
beperken mogen niet op de machine achterblijven. Alleen personen met de vereiste 
kennis of instructies mogen hierover beschikken. 

2.2 Algemene veiligheidsregels 

• De Broedmachine type 1 alleen in de laagste stand verplaatsen of verrijden. 

• Schroef de bedieningskast niet open er bestaat een risico op een elektrische 
shock. 

• Plaats de Broedmachine type 1 op een stabiele trilvrije ondergrond. 

• Zorg voor voldoende omgevingsverlichting tijdens schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden. 
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2.3 Waarschuwingen op de machine 

Op de Broedmachine type 1 zijn waarschuwingsteksten/pictogrammen toegepast, 
hiervoor gelden de volgende regels: 

• Deze teksten mogen niet verwijderd of beschadigd worden. De bediener moet 
dit met regelmaat controleren. 

• De bediener is verantwoordelijk dat de teksten altijd duidelijk zichtbaar en 
leesbaar zijn en blijven.  

 
Hieronder zijn de toegepaste pictogrammen/ borden weergegeven: 
 
 

• Verder wordt er voor het aanwezige gevaar van de ventilator gewaarschuwd 
door middel van het waarschuwingspictogram van figuur 1. Zie ook foto 5. 

 

figuur 1: PIC 337 Opgelet voor verwondingen aan de hand 

 

• Er blijft verbrandingsgevaar voor de handen, dit kan door de werking niet 
voorkomen worden, daarom wordt voor dit aanwezige gevaar gewaarschuwd 
door middel van het waarschuwingspictogram van figuur 2. Zie ook foto 2 en 
foto 5. 

 

 

figuur 2: PIC 315 Warm oppervlak 

De Broedmachine type  1 is voorzien van een scharnierbare deur. Indien deze 
geopend wordt, dient men eerst de motor van de ventilator uit te zetten. Hiervoor 
is de waarschuwingstekst van figuur 3 aangebracht Zie ook foto 5. 

  

figuur 3: Waarschuwings tekst 
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foto 4: Overzicht waarschuwingspictogram PIC 315 

 

• De bediener moet er op gewezen worden dat deze de installatie alleen mag 
bedienen na het lezen van de gebruikershandleiding. Hiervoor wordt 
gewaarschuwd door middel van het gebodspictogram van Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden., deze is aangebracht t.p.v. het 
bedieningspaneel. Zie ook foto 5. 

 

 

figuur 4: PIC 616 Gebruikershandleiding in acht nemen 
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foto 5: Overzicht pictogrammen en waarschuwingstekst 
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3 SPECIFICATIES 

3.1 Fysische gebruiksomstandigheden 

Hiervoor gelden de volgende fysische omstandigheden: 
 
Tijdens transport/opslag              :  +0 tot 55 graden Celsius 

Omgevingstemperatuur, werkend : +10 tot 25 graden Celsius 

Relatieve luchtvochtigheid (RH) : 40% tot 70%  

Verlichting                                      : normale omgevingsverlichting 

Hoogte                                           : luchtdruk tot 1000m boven de zeespiegel 

  

 
De Broedmachine type 1 is niet bestemd voor gebruik in openlucht. 
De Broedmachine type 1 is niet geschikt voor explosie gevaarlijke omgeving. 
 

3.2 Toegepaste richtlijnen en normen 

Zie de Verklaring van Overeenstemming. 
 

3.3 Specificaties  

• De Broedmachine type 1 is nader gespecificeerd op bijgeleverde verklaring 
van overeenstemming. 
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4 BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 

4.1 Algemeen 

Lees ook het hoofdstuk veiligheid. 

4.1.1 Bedieners 

De Broedmachine type 1 kan bediend worden door een volwassen persoon die 
kennis heeft genomen van de onderdelen bedieningsvoorschriften en veiligheid, 
zoals deze in de bijbehorende gebruikersdocumentatie is omschreven.  

4.1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

Voor de bediening van de Broedmachine type 1 is de bediener verplicht aan de 
volgende persoonlijke veiligheidsvoorschriften en persoonlijke 
beschermingsmiddelen te voldoen: 

• Draag geen loshangende kleding, kettingen, ringen, armbanden e.d. 

 
Bij twijfel, over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij bepaalde 
werkzaamheden, altijd navraag doen bij een in zake zijnde deskundige. 
 

4.2 Overzicht bedieningsknoppen 

 
 
 
 

 

foto 6: Overzicht symbolen bedieningsknoppen 

Legenda foto 6:  
A: Temperatuurregelaar en temperatuuraanduiding 
B: Aan- uitschakelaar 
C: Aan- uitschakelaar automatische keer inrichting 
D: Aan- uitschakelaar lamp 

1         �     

 0         0        0 

A B C D 
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De temperatuur instelling kunnen gewijzigd worden via het display (A) 

• Druk ca. 3 seconden op de "P", de ingestelde temperatuur zal nu worden 
weergegeven 

• Wijzig de ingestelde temperatuur met de pijltjes toetsen (afleesbaar op het 
display in graden Celsius) 

• Druk nogmaals op "P", de ingestelde temperatuur is nu vast gelegd 

• Het display zal hierna weer de gemeten temperatuur aangeven 

4.3 De bediening van de Broedmachine type 1  

Als men de Broedmachine type 1 wil opstarten dient men zich strikt aan 
onderstaande procedure houden, zodat de persoonlijke veiligheid gewaarborgd is. 

De installatie mag alleen ingeschakeld worden indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

• Men dient zicht te houden aan alle veiligheidsregels van paragraaf 2.2. 

• Alle veiligheidsvoorzieningen functioneren en er zijn geen storingen. 

4.3.1 Opstarten machine 

Controleer voor het aansluiten op de netspanning: 
� Het broedlokaal voldoet aan de eisen van sub paragraaf 4.3.2. 
� Alle schakelaars (B, C en D) uit staan  ( letters tussen haakjes verwijzen naar 

de legenda foto 6) 
� Het rek is goed in de machine geplaatst, eieren juist geplaatst, zie hiervoor sub 

paragraaf 4.3.4. 
� Het vochtreservoir  voorzien van water (indien nodig) 
� De deur gesloten is  

 
1. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact (netspanning 230 volt 50Hz).  

2. Zet de machine aan d.m.v. schakelaar B, de ventilator gaat draaien en de 
verwarming gaat aan. 

3. Via het display (A) kan men de gewenste temperatuur instellen. Zie hiervoor 
paragraaf 4.2. 

4. M.b.v. schakelaar (D) kunt u de binnenverlichting aan- en uitschakelen.  

5. Zet de keerrichting aan m.b.v. schakelaar (C), de eieren worden nu 
automatisch 1 maal per uur gekeerd.  
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4.3.2 Het Broedlokaal 

De broedmachine staat in een gunstige omgeving indien de luchtvochtigheid in 
het broedlokaal tussen de 40 en 70 % schommelt. De temperatuur in het 
broedlokaal moet meer dan 10 °C en minder dan 25 °C bedragen. 
Zorg ervoor dat de machine op een stevige ondergrond staat. Trillingen hebben 
namelijk een ongunstige invloed op de ontwikkeling van de embryo’s. Het meest 
geschikt is een tafel, welke los van de muur wordt geplaatst opdat trillingen van 
buitenaf zoveel mogelijk worden voorkomen. Het spreekt voor zich dat de 
bediening door een en dezelfde persoon de beste resultaten zullen geven. 

4.3.3 Broedeieren 

De kwaliteit van ieder broedei moet goed zijn, willen we succesvol fokken; 
broedeieren van vogels die slecht gehuisvest zijn en die matig worden 
verzorgd, zullen steeds van dubieuze kwaliteit zijn. Bewaar broedeieren niet te 
lang, maximaal 14 dagen, en bewaar ze op een koele plaats, ook tijdens de bewaar 
periode dagelijks keren. 
 
Vorm van het broedei. Broedeieren van gemiddelde afmeting leveren doorgaans 
de beste broedresultaten op; eieren met een abnormale vorm of afmeting zijn 
geen broedeieren. 
 
Bevuild ei. Vuil met een mesje voorzichtig verwijderen, niet afwassen . 
 
Kleurafwijkend broedei. De kleur van de eierschaal heeft geen betekenis voor de 
kwaliteit van het broedei. 
 
Schouwen van de broedeieren. Ieder broedei dient voor bebroeding te worden 
geschouwd met een schouwlamp; met behulp van de lamp 
is na te gaan of er scheurtjes in de schaal zitten en of de dooier centraal ligt. 
 
Luchtkamer in het broedei. 
Aan de luchtblaas in ieder ei is te zien of we met een goed broedei te maken 
hebben of niet; een goed broedei toont een zeer kleine luchtblaas, 
de luchtblaas is tijdens het broeden ook het middel om de juiste wijze van 
broeden en dus de gunstige ontwikkeling van het embryo in het ei te 
controleren. U moet daarom iedere 4 dagen met behulp van de schouwlamp de 
grens van de luchtblaas bepalen, en met een potlood op het ei aantekenen. 
 

• Groeit de lucht blaas te langzaam; dan is de machine te vochtig. Ventilatie 
rooster en pijpje verder openen. 

• Groeit de luchtblaas te snel; dan is de machine te droog. Ventilatie rooster en 
pijpje verder sluiten. 
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4.3.4 Inleggen van de broedeieren 

Alvorens over te gaan tot het inleggen van de eieren verdient het aanbeveling om 
de machine eerst een dag te laten draaien, waarbij u de temperatuur afstelt tussen 
de 99 en 100 graden Fahrenheit (37,5 tot 38 graden Celsius). Ook is het nuttig om 
de broedeieren, alvorens ze in de machine te plaatsen, gedurende enkele uren in 
een verwarmde ruimte te plaatsen, dit om een temperatuur shock te voorkomen. 
Houdt met volgende 3 punten rekening met het plaatsen: 
1. Broedeieren worden met de punt naar beneden in de korven geplaatst zodat 

de luchtblaas zich aan de bovenzijde bevind.  

2. Let erop dat eieren voldoende vast in de korven zitten.  

3. Plaats nooit te grote eieren in een te kleine korf. 

 
Omdat tegen het einde van het broedproces de lucht vochtigheid moet worden 
opgevoerd verdiend het aanbeveling niet vaker dan een maal in de zeven dagen in 
te leggen. Als u vaker in legt dan verblijven de laatste eieren gedurende een langere 
periode in een te vochtige omgeving, waardoor de luchtblaas te klein zal blijven. 
Dit zal duidelijk merkbaar zijn bij de uitkomst resultaten. Enkele dagen in een  
(te) hoge vochtigheid hoeft niet ongunstig te zijn voor het resultaat. Na iedere 
broedcyclus moet u wel direct zorgen dat het vocht gehalte wordt terug gebracht 
naar 35 a 45%. 
 

4.3.5 Het keren van de broedeieren 

Als uw machine is uitgerust met een automatische keer inrichting worden de 
eieren automatisch 24 maal per dag gekeerd. Indien u een half automaat heeft 
dient u de eieren minimaal 3 maal daags te keren. Vaker keren is gunstiger doch 
het aantal malen moet oneven zijn om te voorkomen dat de eieren de “lange” 
nacht niet steeds op de zelfde zijde liggen. 
 

4.3.6 De Uitkomst 

Op de 19de dag (kippeneieren) worden de eieren uit de korven genomen en 
voorzichtig in de uitkomst lade gelegd. Vanaf dit moment worden de eieren niet 
meer gekeerd. Om bevuiling van de uitkomst lade te voorkomen kunt u hierin 
eerst een stuk keuken papier leggen. 
Tijdens de laatste broeddag en uitkomst dag dient u het vochtgehalte op te voeren 
tot zo’n 55 a 65%. U kunt dit bereiken door het bijgeleverde bakje met water te 
vullen en de ventilatie klep (en ventilatie pijpje) verder te sluiten totdat het 
gewenste vocht percentage is bereikt. 
Vanaf dit moment dient de machine gesloten te blijven tot na de broedcyclus. 
Zondigen tegen deze regel brengt vaak teleurstellingen met zich mee. 
U hoeft zich geen zorgen te maken over kuikens die misschien al de 20ste dag het 
ei verlieten. Kuikens kunnen het de eerste 24 uur makkelijk stellen zonder eten en 
drinken. Mochten pas uitgekomen kuikens staan te hijgen, dan betekent dit dat ze 
gebrek hebben aan zuurstof. U dient dan de ventilatie roosters verder te openen 
ook al betekent dit dat de vochtigheid omlaag gaat. 
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4.3.7 Enkele nuttige wenken en tips 

• Temperatuur. Tijdens de gehele broedcyclus 100 graden Fahrenheit. (37,8°C) 

• Controleer altijd de juistheid van de broedthermometer, daar deze erg gevoelig 
zijn voor afwijkingen. Dit kunt u doen m.b.v. een koorts thermometer 

• Luchtvochtigheid. Tijdens de eerste 19 dagen 35 tot 45%. Tijdens de laatste 
dagen 55 tot 65%. 

• Schouwen. De eerste schouwing kunt u het beste doen op de 6de of 7de dag 
van het broedproces. 

• Onbevruchte eieren dienen verwijderd te worden. 

• De tweede schouwing vindt plaats op de 19de dag tijdens het omleggen van de 
eieren in de uitkomstlade. 

• Eieren met afgestorven embryo’s worden verwijderd. 

• Uitkomst. Laat uw broedmachine dicht tijdens de laatste broeddag en de 
uitkomstdag. Open hem pas als de gehele cyclus voorbij is. Bij kippen eieren 
dus na de 21ste dag. 

• Kuikenverblijf. Kuikens die goed opgedroogd zijn en de uitkomstlade kunnen 
verlaten worden ondergebracht in een goed afgesloten ruimte, waarboven een 
goede warmtebron hangt. De warmte op de bodem van het verblijf dient de 
eerste dagen ten minste 32°C te bedragen. 

 

4.3.8 Enkele problemen met hun mogelijke oorzaken 

1. Kiem sterft af tussen de 12de en de 19de dag. 
a) Temperatuur in de machine niet goed. 
b) Gebrek aan ventilatie in de machine. 
c) Ziekelijke ouderdieren. 
d) Vitaminegebrek ouderdieren. 

2. Kuiken dood in de dop zonder aanpikken. 
a) Machine geopend tijdens de uitkomst. 
b) Gemiddeld te lage broedtemperatuur. 
c) Te laag vochtgehalte tijdens de uitkomst. 
d) Veel te hoge temperaturen tijdens een korte periode. 

3. Kuikens met veel te groot achterlichaam. 
a) Te laag vocht gehalte tijdens broedproces. 
b) Te lage broedtemperatuur. 

4. Onregelmatige uitkomst. 
a) Eieren met verschillende ouderdom. 
b) Eieren met verschillende afmetingen.  

5. Te late uitkomst. 
a) Gemiddelde broedtemperatuur te laag. 
b) oude broedeieren. 

6. Onbevruchte eieren. 
a) Te vette ouderdieren. 
b) Te veel donspartij bij oudervogels, waardoor  
bevruchting niet mogelijk is (knippen ouder vogel). 
c) Slechte conditie ouderdieren. 
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4.4 Storingen algemeen 

 

Let op! 
Een storing komt altijd ongewenst en vaak wordt geprobeerd de storing zo snel 
mogelijk op te lossen. Verlies hierbij de veiligheid niet uit het oog en neem de 
volgende instructies in acht. 
 

• Alleen personeel dat op de hoogte is van de inhoud van deze 
gebruikersdocumentatie mag handelingen aan de machine verrichten. Deze 
personen moeten voorlichting en instructie krijgen over het productieproces 
en het veilig bedienen van de installatie en alle mogelijke gevaaraspecten 
kennen en weten hoe hiermee omgegaan moet worden. 

• Volg altijd de plaatselijke arbeids- en  
veiligheidswetten en milieuvoorschriften op. 

• Verwijder nooit veiligheidsvoorzieningen terwijl de installatie in bedrijf is. Dit 
kan gevaarlijke situaties met mogelijk onherstelbaar lichamelijk letsel 
veroorzaken. Gebruik overbruggingsgereedschap voor noodzakelijke 
werkzaamheden waarbij de veiligheidsvoorzieningen toch verwijderd moeten 
worden. 

• Gebruik bij vervanging alleen reserveonderdelen die door de fabrikant worden 
geleverd of worden aanbevolen. Houdt genoeg reserveonderdelen in 
voorraad.  

4.5 Schoonmaken 

Na iedere broed ronde machine schoonmaken. 
Bij het schoonmaken van de Broedmachine type 1 dient men, afhankelijk van de 
uit te voeren werkzaamheden, de volgende acties te ondernemen: 

• Zeer belangrijk: Zorg ervoor dat de stekkerverbinding uit het stopcontact is. 
Hiermee wordt voorkomen dat er onverwacht spanning op de Broedmachine 
type 1 komt te staan. 

• Grondige inspectie van alle onderdelen op beschadigingen of defecten, bij 
twijfel onderdelen altijd vervangen of door een ter zake kundige laten 
beoordelen. 

• Maak de Broedmachine type 1 schoon met een vochtige doek. 
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5 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 

5.1 Onderhoudsvoorschriften algemeen 

Onderhoud is van groot belang voor de betrouwbaarheid en levensduur van  
de Broedmachine type 1 en zijn onderdelen. Het is de verantwoording van de 
gebruiker onregelmatigheden in de werking van de machine tijdig te constateren 
en deze te verhelpen. Hierdoor kan overmatige slijtage van de onderdelen en 
beschadiging van de Broedmachine type 1 worden voorkomen. Bij het preventief 
en/of correctief onderhouden van de Broedmachine type 1 dient men, afhankelijk 
van de uit te voeren werkzaamheden, de volgende acties ondernemen: 

• Veel ongelukken met machines gebeuren tijdens onderhoud en reparatie. 
Daarom is het belangrijk dat men de veiligheidseisen in acht neemt. Hieronder 
staan drie belangrijke veiligheidspunten. Deze en de veiligheidspunten uit 
hoofdstuk 2 moeten in acht worden genomen.  

• Zeer belangrijk: Zorg ervoor dat de stekkerverbinding uit het stopcontact is. Hiermee 
wordt voorkomen dat er onverwacht spanning op de Broedmachine type 1 komt te staan. 

• Denk aan je eigen veiligheid en aan de veiligheid van anderen. Doe geen dingen die als 
onveilig beschouwd kunnen worden. 

• Wanneer een beveiliging voor onderhoud verwijderd moet worden, plaats deze dan direct 
na het onderhoud terug. Zonder de noodzakelijke beveiligingen mag de Broedmachine 
type 1 niet ingeschakeld worden. 

 
De preventieve onderhoudsbeurten worden regelmatig uitgevoerd. Na elke 1000 
bedrijfsuren, maar tenminste 1 maal per jaar dienen de volgende werkzaamheden 
worden uitgevoerd: 

• De leesbaarheid van de (eventuele) waarschuwingen, beschadigingen, en/of 
breuk. 

• Controle van alle elektrische kabels en het bedieningspaneel op 
beschadigingen. 

• Grondige inspectie van alle onderdelen op beschadigingen of defecten, bij 
twijfel onderdelen altijd vervangen of door een ter zake kundige laten  
beoordelen. 

• Na het broed seizoen machine in een droge verwarmde ruimte opslaan, en het 
water uit de machine verwijderen. De machine moet elk 10 jaar geretourneerd 
worden naar de fabrikant voor onderhoud. 

 

Alle onderdelen die versleten of zodanig beschadigd zijn dat ze niet veilig meer 
gebruikt kunnen worden, moeten worden vervangen.  
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5.2 Slopen 

 
De sloop mag alleen uitgevoerd worden door ter zake kundige personen.  
 
Indien de Broedmachine type 1 gesloopt wordt dienen de voorschriften voor 
afvalverwerking in acht genomen te worden die gelden op de plaats van en ten 
tijde van de sloop. In de machine zijn algemeen bekende materialen verwerkt. Ten 
tijde van de bouw bestonden afvalsverwerkings mogelijkheden en er zijn risico’s 
bekend voor de personen belast met de sloopwerkzaamheden.  
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6 AANDUIDING OP DE MACHINE 

6.1 Typeplaatje 

Voor de Broedmachine type 1 staan op het typeplaatje de volgende gegevens: 
 
EG-merkteken   : CE  
naam   : MS Broedmachines 
adres     : Margarethastraat 32  6014 AE  Ittervoort 
serienummer  : Zie verklaring van overeenstemming 
bouwjaar   : Zie verklaring van overeenstemming 

6.2 Waarschuwingen 

Zie hoofdstuk 2, Veiligheid.  
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7 RESERVE DELEN 

 
Het vervangen van onderdelen moet efficiënt gebeuren en wel met originele 
vervangingsonderdelen. MS Broedmachines heeft van alle machines een 
constructie dossier waarin alle gegevens van de machine wordt bijgehouden. Volg 
voor een snelle en correcte afwerking van uw bestelling de volgende regels: 
 
Vermeld de volgende gegevens: 

• serienummer 

• welk onderdeel  

• plaats van het onderdeel 

• eventueel welke storing 

• contact persoon bij de eigen firma 

 
Richt uw bestelling aan: 
MS Broedmachines 
Margarethastraat 32 
6014 AE  Ittervoort 
Nederland 
 

Of bestel via onze website: www.broedmachine.nl 
 
Tel. 0475 568099  
Fax. 0475 568155 
E mail: Info@broedmachine.nl 
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8 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

(volgens bijlage II.1.A van de Machinerichtlijn) 
 
 
Betreffende de machinerichtlijn. 
Wij MS Broedmachines 
Margarethastraat 32 
6014 AE  Ittervoort 
Nederland 
 
 
Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid: 
Wij zijn de fabrikant van het product: 
  
De Broedmachine type 1 met Serienummer: 
                              
 
 

Type: 
       
MS35 MS50 MS 80 MS 120 MS 160 MS 350 MS 700 

M [kg] 15 17 17 22 27 35 60 
P [W] 145 145 145 145 275 300 550 
L [cm] 42.5 45 45 41 45 49 62 
B [cm] 40.5 46 46 47 50 57 73 
H [cm] 33 33 33 56 60 69 90 
 
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de 
bepalingen van de volgende richtlijn(en): 
• machinerichtlijn 2006/42/EG 
• laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 
• EMC richtlijn 2004/108/EG 
 
De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast: 
P NEN-EN-ISO 12100 
P NEN-EN 349 
P NEN-EN 953 
P NEN-EN-ISO 13857 
P NEN-EN 60204-1 
 
Plaats: Ittervoort 
Datum : 26-03-2013 
 
Naam: MS Broedmachines 
 
Directeur:  Ing. R.H.M. Rutten 
 

 


