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—Specifikationer —
MODELLER

2669

3369

4069

C

Målinger

US

Metrisk US

Metrisk

US

Metrisk

Maksimal arbejdshøjde

32’

10 m

39’

12 m

46’

14.2 m

A Maksimal

26’

8.0 m

32’ 9”

10 m

40’

12.2 m

B Platformens højde - stuvet platformgulv 43”

1.1 m

48”

1.23 m

53”

1.36 m

9’ 2”
14’ 2”

2.79 m
4.32 m

9’ 2”
14’ 2”

2.79 m
4.32 m

9’ 2”
14’ 2”

2.79 m
4.32 m

Skub ud platformforlængelsesdæk

59”

1.5 m

59”

1.5 m

59”

1.5 m

H

D Platformbredde

63”

1.6 m

63”

1.6 m

63”

1.6 m

F

6”

0.15 m

6”

0.15 m

6”

0.15 m

94”
66”

2.38 m
1.68 m

102”
76”

2.6 m
1.93 m

108’
78.5”

2.75 m
1.99 m

F Længde stuvet medudriggerplatform
udvidet

10’ 2”
12’ 2
14’ 7”

3.12 m
3.7 m
4.5 m

10’ 2”
12’ 2
14’ 7”

3.12 m
3.7 m
4.5 m

10’ 2”
12’ 2
14’ 7”

3.12 m
3.7 m
4.5 m

G Bredde

69”

1.75 m

69”

1.75 m

69”

1.75 m

H Akselafstand

90”

2.29 m

90”

2.29 m

90”

2.29 m

I Jordhøjde

10”

25 cm

10”

25 cm

10”

25 cm

C

platformhøjde

Platform Længde
retracted-extended
- udenfor

Højde på tavlen
E Højde - stuvet

skinner sænket

- center

B

D

E

Produktivitet
Maksimal belægning af platforme ***

3

3

3

Løftekapacitet

1,500 lbs

680 kg

1,000 lbs

454 kg

0 lbs

3 kg

Udvidelsesdæk kapacitet

300 lbs

136 kg

300 lbs

136 kg

300 lbs

136 kg

Drevhøjde

fulGK¡MGH

Kørehastighed - stuvet

3.8 mph / 6.1 km/h

Kørehastighed - hævet

0.5 mph / 0.8 km/h

Gradabilitet - stuvet

45%

40%

Maksimal nivellering af udrigger
foran/bak
side/side

40%

6.6°
10.6°
60” / 1.52 m
144” / 3.68 m

Drejningsradius - indeni
Drejningsradius - udenfor
Hæv fart
Sænk fart

I
G

30 sekunder
40 sekunder

Kontrol

40 sekunder
43 sekunder

50 sekunder
47 sekunder

fuldt
proportionalt

A

firehjul

Køre

Kraft
Strømkilde

Kubota D1105

Brændstoftankkapacitet

15 gal / 57 L

Hydraulisk systems kapacitet

18 gal / 68 L

Vægt
Standard

7,315 lbs

3318 kg

7,955 lbs

3608 kg

10,255 lbs

4651 kg

Med udriggere

8,190 lbs

3715 kg

8,830 lbs

4005 kg

11,130 lbs

5048 kg

*Arbejdshøjde tilføjer 2 fod (2 m) til platformens højde.
** Vægten kan stige med visse indstillinger.
*** Udendørs brug eller vindmærket brug sænker platformen for 2 personer

2669-RT / 3369-RT / 4069RT

Introdution

Introduktion
Denne brugsanvisning er blevet designet til at give dig, den ejer, bruger eller operatør, med de instruktioner og operationelle
procedurer essentielle for korrekt og sikker drift af din GMG LIFTPLATFORM til positionering personale, sammen med deres
nødvendige værktøjer og materialer, til overliggende arbejdssteder.

Betjeningsvejledningen skal læses og forstås, inden du bruger din GMG Aerial Work Platform.
Brugeren / operatøren bør ikke acceptere driftsansvar, før han / hun har læst og forstår
brugervejledningen samt har betjent GMG Aerial Work Platform under opsyn af en autoriseret,
uddannet og kvalificeret operatør.
Det er vigtigt, at operatøren af arbejdsplatformen ikke er alene på arbejdspladsen under drift.
Ændringer af denne maskine fra det originale design og specifikationer uden skriftlig tilladelse
fra GMG er strengt forbudt. En ændring kan kompromittere maskinens sikkerhed og udsætte
operatøren (e) for alvorlig personskade eller død.
Din GMG Aerial Work Platform er designet, bygget og testet for at levere en sikker, pålidelig
service. Kun autoriseret, uddannet og kvalificeret personale må have tilladelse til at betjene eller
servicere maskinen.
GMG har som producent ingen direkte kontrol over maskinens anvendelse og betjening. Korrekt
sikkerhedspraksis er ejeren, brugerens og operatørens ansvar.
Hvis der er et spørgsmål om ansøgning og / eller betjening, kontakt:

Global Machinery Group
Global Machinery Group, Inc.
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Global Machinery Group, Inc.
3428 Bullock Lane
San Luis Obispo, CA 93401 USA
Telefon: +1.805.303.2066
Toll Free (USA/Canada): 800.303.0499
www.goGMG.com
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Sikkerhed
IKKE betjene denne maskine ,
indtil du har læst og forstået denne manual, har udført den Arbejdsplads Inspektion, PreStart Inspektion og Rutinemæssig vedligeholdelse, og har afsluttet alle de test operationer beskrevet i den Betje
ningsinstruktioner sektion.

Undladelse
af at læse, forstå og følge alle sikkerhedsregler , advarsler og instruktioner kan resultere i alvorlig personskade eller
død. For din sikkerhed og den sikkerhed for dem omkring dig, du skal betjene din maskine som anvist i denne man
ual.
GMG designs aerial arbejde platforme til sikkert og pålideligt posit ion personale, sammen med deres nødvendige v
ærktøjer og materialer, ved overhead- arbejde lokationer. Den ejer / bruger /
operatør af den maskine bør ikke acceptere ansvaret for at driften af den maskine medmindre ordentligt uddannet.

Sikkerhed Alert Symboler
GMG- manualer og -mærkater bruger symboler og farver til at hjælpe dig med at genkende vigtige sikkerheds-, betjeningsog vedligeholdelsesoplysninger .

RØD - Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis
den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

ORANGE–Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i
død eller alvorlig personskade.

GUL - med alarm symbol Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis ikke undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

GUL uden alarm symbol Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis ikke undgås, kan resultere i ejendom ska
der.

GRØNN - Angiver betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger..
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Faldbeskyttelse
Operatører skal overholde arbejdsgiver-, arbejdsplads- og regeringsregler
vedrørende brug af personligt beskyttelsesudstyr.
Hvis der
kræves af din arbejdsgiver eller job site, bruge personlige falde beskyttelse udstyr (
PFPE) når betjening af denne maskine.
Alle PFPE skal overholde gældende statslige forskrifter og skal inspiceres og bruges
i overensstemmelse med PFPE-producentens instruktioner.
13301

Faldsikring skal være korrekt fastgjort til et angivet forankringspunkt, når du
kører eller betjener maskinen. Fastgør kun en faldsikring til hvert
forankringspunkt.

Risiko Ved Elektrocution
ELEKTROKUTIONSFARE! Denne maskine er ikke isoleret!
DØD ELLER ALVORLIG SKADE skyldes kontakt med eller utilstrækkelig afstand fra enhver elektrisk
ladet leder.
Du skal opretholde en RENGØRING VED MINST 10 FODER (3,05 m) mellem enhver del af maskinen
eller dens belastning og enhver elektrisk ledning eller apparat, der fører over 300 volt op til 50.000
volt. En ekstra fod (30,5 cm) ekstra plads kræves for hver yderligere 30.000 volt.
Overhold minimum afstande for sikker tilgang.
Denne maskine er ikke elektrisk isoleret og giver ikke beskyttelse mod kontakt med eller
nærhed til elektrisk strøm.
Opret sikre afstande fra elektriske strømledninger og apparater i overensstemmelse med
gældende statslige forskrifter og det følgende diagram:
Minimum Sikker Tilgang Til Afstand
13302

Spænding

Minimum Sikker Tilgang Til Afstand

Fase til Fase

Feet

Meter

0 til 300 Volts

13303

Undgå kontakt

Over 300V til 50kv

10

3.1

Over 50KV til 200KV

15

4.6

Over 200KV til 350KV

20

6.1

Over 350KV til 500KV

25

7.6

Over 500KV til 750KV

35

10.7

Over 750KV til 1000KV

45

13.7

Tillad platformbevægelse, elektrisk ledning eller svævning, og pas på for stærk eller gusty vind.
Hold væk fra maskinen, hvis den kommer i kontakt med strømforsyede ledninger. Personale på jorden
eller i platformen må ikke røre ved eller betjene maskinen, før de strømførende kraftledninger er
slukket. Brug ikke maskinen som jord til svejsning..

e 4

1OP69 – Januarȱȱ2018

2669-RT / 3369-RT / 4069RT

S

Væltningsfare
Overskrid IKKE den maksimale platformkapacitet. Vægten af optioner og tilbehør
reducerer den nominelle platformkapacitet og skal indregnes i den samlede
platformbelastning. Se mærkaterne på indstillingerne.
Løft IKKE platformen, når maskinen er på en blød overflade og / eller på en skråning.
Afhæng ikke af vippealarmen som niveauindikator. STOP, hvis vippealarmen lyder, og
det røde lys lyser, når platformen hæves. Vær meget forsigtig for at sænke platformen.
Flyt maskinen til en jævn, jævn overflade.
13304

OVERLAD IKKE

Kørsel: Kør IKKE maskinen i en skråning, der overskrider den maksimale stigning i opeller nedad skråning. Hældningsvurderingen gælder for maskiner i stuet position.
Kørsel i stuet position: Vær meget forsigtig og reducer hastigheden, når du kører over
ujævnt terræn, snavs, ustabile eller glatte overflader og i nærheden af huller eller dropoffs.
Kørsel med forhøjet platform: Kør IKKE på eller i nærheden af ujævnt terræn, ustabile
overflader, kantstener, drop-offs eller andre farlige forhold.

13305

KØR IKKE PÅ UREGULÆR ELLER
USTABIL OVERFLADE

Skub IKKE o eller træk mod nogen genstand uden for platformen. Skub IKKE maskinen
eller andre genstande med platformen. Kontakt IKKE tilstødende strukturer med
platformen. Bind IKKE platformen til tilstødende strukturer..
Maksimal tilladelig sidekræft

50 lbs (222 N) per person
Brug IKKE platformkontrollerne til at frigøre en platform, der er fanget, fastgjort eller
på anden måde forhindret i normal bevægelse af en tilstødende struktur.

13306

SKUS IKKE ELLER PULLMÅL
UDENFOR PLATFORM

For maskiner med udendørs klassificering må du IKKE hæve platformen, når
vindhastighederne overstiger 28 m.p.h. (12,5 m / s). Hvis vindhastighederne overstiger
28 m.p.h. (12,5 m / s), når platformen er hævet, skal du sænke forsigtigt platformen og
afbryde driften.
Forøg IKKE platformens overfladeareal (dvs. dæk skinnerne med presenning eller
krydsfiner). Forøget overfladeareal, der udsættes for vinden, reducerer maskinens
stabilitet.
Fastgør IKKE overhængende belastninger, eller brug maskinen som kran. Anbring
IKKE belastninger uden for periferien på perronen.
Transport ALDRIG værktøjer og materialer, medmindre de er ordentligt fastgjort.
Fastgør alt værktøj og løse materialer.
Ændre eller deaktiver ALDRIG maskinkomponenter.

13307

UNDERSØG IKKE I VINDIGE
BETINGELSER

Udskift ALDRIG nogen del af maskinen med genstande med forskellig vægt eller
specifikation. Ændre eller ændre ALDRIG arbejdsplatformen uden skriftlig tilladelse
fra GMG. Anbring ALDRIG stiger eller stilladser i platformen eller mod nogen del af
maskinen. Brug aldrig maskinen på en bevægelig eller mobil overflade eller et køretøj.
Sørg for, at alle dæk er i god stand, og at lugmøtrikkerne er korrekt drejede. Brug IKKE
maskinen med chassisbakkerne åbne.
Ændre eller deaktiver IKKE grænsekontakter eller maskinkomponenter, der på nogen
måde påvirker sikkerhed og stabilitet.
Udskift IKKE genstande, der er kritiske for maskinens stabilitet, med genstande med
forskellig vægt eller specifikation. IKKE modificer eller ændre denne maskine uden
forudgående skriftlig tilladelse fra producenten.

13308

BRUG IKKE SOM KRAN

1OP69 – Januar 2018

Brug IKKE batterier, der vejer mindre end det originale udstyr. Hvert batteri skal veje
25 kg. Batterierne skal veje mindst 50 kg.
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Nedstyrtningsfare
SID IKKE, stå eller klatre på platformskærmene. Hold altid fast underlag på
platformbundet.
Gå ikke ud af platformen, når den er hævet. Hold platformgulvet fri for affald.
Fastgør IKKE et faldsikringsbånd til en tilstødende struktur.
Sørg for, at alle porte er ordentligt lukket og sikret, før du betjener maskinen.
13309

Operatører skal overholde reglerne for arbejdsgivere og arbejdspladser og statslige
regler vedrørende brug af personligt beskyttelsesudstyr.

KLUDG IKKE PÅ
JERNBANE

13310

FORLAG IKKE PLATFORM,
NÅR DEN ER
OPVÆRET

Kollisionsfarer
Kontroller for udstyr, materialer eller andre forhindringer, før du flytter. Kontroller for
forhindringer, før de bevæger sig.
Kontroller for knusningsfare, når du holder på platformskinnen, inden du flytter. Vær
opmærksom på begrænset synafstand og blinde pletter under kørsel eller betjening. Vær
opmærksom på den / de udvidede platformsposition (er), når du flytter maskinen.
13311

Reducer kørehastigheden, når du bevæger maskinen på skråninger, når du er i nærheden
af personale og forhindringer, eller når overfladeforholdene er våde, glatte eller på anden
måde begrænsende.
Kør IKKE i stien på nogen kran, medmindre kranens betjeninger er låst ud og / eller der er
truffet forholdsregler for at forhindre eventuel kollision.
Stuntkørsel og hesteplads er forbudt.

13312

Vær opmærksom på personale og forhindringer under platformen, når platformen sænkes
ned. Hold hænder og lemmer ude af saks.
Brug sund fornuft og planlægning, når du betjener maskinen med controlleren fra
jorden. Hold sikre afstande mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

13313

e 6

1OP69 – Januar 2018

2669-RT / 3369-RT / 4069RT

S

Yderligere Sikkerhed Farer
Eksplosion og brand farer
IKKE betjene den maskine i farlige steder eller steder , hvor potentielt brændbare eller
eksplosive gasser eller partikler kan være til stede.

Beskadigede maskinfarer
Gennemføre en grundig prestarten inspektion af den maskine og teste alle funktioner før hver arbejde skift at k ontrollere for
skader, funktionsfejl og uautoriseret modifikation. Tag og fjern en beskadiget, funktionsdygtig eller
modificeret maskine fra service. Brug IKKE en beskadiget, funktionsdygtig eller modificeret maskine.
Routi ne vedligeholdelse skal være udført af den operatør før hver arbejde skift. Pl anlagt
vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret servicetekniker med planlagte intervaller. Tag og fjern
fra service enhver maskine, der ikke har udført planlagt forebyggende vedligeholdelse .
Kontroller, at alle sikkerheds- og instruktionsmærkater er på plads og beskadiges.
Kontroller, at operatørens, sikkerheds- og ansvarshåndbøger findes i opbevaringsbeholderen på
platformen. Alle manualer skal være komplette, uskadede og læsbare.

Kropslig SkadeFarer
IKKE betjene den Machin e når der er en hydraulisk væske eller luft lækage. Hydra ulisk væske eller
luft under tryk kan trænge ind og / eller brænde huden.
Alle rum skal være lukkede og sikre under
maskindrift. Forkert kontakt med komponenter under ethvert dæksel vil forårsage alvorlig
personskade. Kun uddannet vedligeholdelsespersonale skal få adgang
til rum. Den Operatøren bør kun adgang et compart t når udfører pre-starten inspektion.

Svejselinje til platformsikkerhed (hvis udstyret)
Læs, forstå og følg alle advarsler og instruktioner, leveres med den svejsning magt enhed.
Må ikke forbinde svejse ledninger eller kabler, medmindre den svejsning magt enheden er tændt
slukket på de platformens kontrol.
DO IKKE opererer med mindre de svejse kabler er korrekt tilsluttet.
MÅ IKKE forbinde den jorden fører til den platform.

Batteri Sikkerhed
Burn Fare
ȱȱ¢ǯȱȱ®ȱ¢ȱèȱȱèȱǰȱ
ªȱȱȱǯ
ªȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱ¢ȱȱȱȱȱǯ

Eksplosionsfare
Hold gnister, ild og oplyst tobak væk fra batterier. Batterier udsender eksplosiv gas. Lad batteribakken
være åben, mens den oplades, for at undgå ophobning af gasǯ

Electrocution Hazard
Undgå kontakt med elektriske klemmer.

1OP69 – Januarȱȱ2018
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Betjeningselementer og komponenter
Komponentplaceringer

Platform
Kontroll
Indgangsport

Platform
Nødhåndtag

Extension
Deck

Afbrydelse af batteri
Indgangsstige

Chassis
Lavere kontrol

Løft cylindre

Automatiske
nivelleringsu
dliggere

ȱŞȱ

Auto
nivelleringsudliggere
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ĞƚũĞŶŝŶŐƐĞůĞŵĞŶƚĞƌŽŐ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌ

Platformkontroller
2

7
8

1

9

2

10

11

3

4

12

5
13
6
14
Vær altid opmærksom på maskinens position og dine omgivelser, før du aktiverer en ny kontrolfunktion.
STYRING
AutomaƚŝƐŬ^ƚƆƚƚĞďĞŶŬŽŶƚĂŬƚ
;ĨŽƌůčŶŐĞƐ͕ƚƌčŬŬĞƐƚŝůďĂŐĞͿ

BESKRIVELSE
Flyt vippekontakten NED for at udvide ƐƚƆƚƚĞďĞŶ͘ &ŽƌƚƐčƚŝŶĞĚĂĚƐƚŝůůŝŶŐ͕ŝŶĚƚŝůƐƚƆƚƚĞďĞŶĞŶĞ
ĞƌŚĞůƚŝŶĚƐĂƚ͘ &ůǇƚǀŝƉƉĞŬŽŶƚĂŬƚĞŶKWĨŽƌĂƚƚƌčŬŬĞƐƚƆƚƚĞďĞŶĞŶĞƚŝůďĂŐĞ͘

3

DĂŶƵĞů^ƚƆƚƚĞďĞŶŬŽŶƚĂŬƚ
;ĨŽƌůčŶŐĞƐ͕ƚƌčŬŬĞƐƚŝůďĂŐĞͿ
,ĂƐƚŝŐŚĞĚƐǀčůŐĞƌŬŽŶƚĂŬƚ

&ůǇƚǀŝƉƉĞŬŽŶƚĂŬƚĞŶEĨŽƌĂƚƵĚǀŝĚĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐƚƆƚƚĞďĞŶ͘&ůǇƚǀŝƉƉĞŬŽŶƚĂŬƚĞŶ
KWĨŽƌĂƚƚƌčŬŬĞƐƚƆƚƚĞďĞŶĞƚƚŝůďĂŐĞ͘
&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůŽƉͲƐƚŝůůŝŶŐĨŽƌŚƆũŚĂƐƚŝŐŚĞĚƐĚƌĞǀ͘&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůŶĞĚƉŽƐŝƚŝŽŶĨŽƌ
ŬƆƌƐĞůŵĞĚůĂǀŚĂƐƚŝŐŚĞĚ͘

4

sčůŐĞƌĂĨďƌǇĚĞƌ͕ůƆĨƚŽŐĚƌĞǀ

5

^ƚĂƌƚŬŽŶƚĂŬƚ

&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůŽƉͲƐƚŝůůŝŶŐĨŽƌĂƚĂŬƚŝǀĞƌĞůŝĨƚĨƵŶŬƚŝŽŶĞŶ͘
&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůŶĞĚͲƐƚŝůůŝŶŐĨŽƌĂƚĂŬƚŝǀĞƌĞĚƌĞǀĨƵŶŬƚŝŽŶĞŶ͘
&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶŽƉĨŽƌĂƚƐƚĂƌƚĞŵŽƚŽƌĞŶ͘

6

,ŽƌŶͲŬŶĂƉ

dƌǇŬƉĊŬŶĂƉƉĞŶĨŽƌĂƚůǇĚĞŚŽƌŶĞƚ͘

7

,ǀŝƐĚĞŶĞƌŽƉůǇƐƚ͕ŚĂƌŵĂƐŬŝŶĞŶƐƚƌƆŵ͘

8

^ƚƌƆŵůǇƐ
DŽŵĞŶƚǀčůŐĞƌŬŽŶƚĂŬƚ

9

'ůƆĚĞƌ

&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůŽƉͲƐƚŝůůŝŶŐĨŽƌĂƚŬƆƌĞŝŚƆũƚĚƌĞũŶŝŶŐƐŵŽŵĞŶƚ͘&ůǇƚĚĞŶŶĞĂĨďƌǇĚĞƌƚŝů
ŶĞĚƉŽƐŝƚŝŽŶĨŽƌŬƆƌƐĞůŵĞĚůĂǀƚĚƌĞũŶŝŶŐƐŵŽŵĞŶƚ͘
ƌďĞũĚǀĞĚƐƚĂƌƚŝŬŽůĚĞƐƚĂƌƚĨŽƌŚŽůĚ.

10

'ĞŶĞƌĂƚŽƌ;ǀĂůŐĨƌŝͿ

^ƚĂƌƚĞƌŽŐƐƚŽƉƉĞƌǀĂůŐĨƌŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌ͘

11

EƆĚƐƚŽƉŬŽŶƚĂŬƚ

12

ŬƚŝǀĠƌďũčůŬĞ

dƌǇŬƉĊŶƆĚƐƚŽƉŬŽŶƚĂŬƚĞŶŶĊƌƐŽŵŚĞůƐƚĨŽƌĂƚƐƚŽƉƉĞĂůůĞŵĂƐŬŝŶĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ͘
dƌčŬĂĨďƌǇĚĞƌĞŶĨŽƌĂƚŶƵůƐƚŝůůĞ͘
<ůĞŵŚĊŶĚƚĂŐĞƚĨŽƌĂƚĂŬƚŝǀĞƌĞĚƌĞǀ͕ƐƚǇƌĞŽŐůƆĨƚĞĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌĨƌĂũŽǇƐƚŝĐŬĞƚ͘

13

^ƚǇƌĞŬŽŶƚĂŬƚ

dƌǇŬŽŐŚŽůĚǀŝƉƉĞŬŽŶƚĂŬƚĞŶŵĞĚƚŽŵŵĞůĨŝŶŐĞƌĞŶĨŽƌĂƚƐƚǇƌĞƚŝůǀĞŶƐƚƌĞĞůůĞƌŚƆũƌĞ͘

14

<ŽŶƚƌŽůŚĊŶĚƚĂŐ

<ƆƌĞ

WƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƚƐƚǇƌĞƌĨƌĞŵĂĚŐĊĞŶĚĞŽŐďĂŐƵĚŐĊĞŶĚĞŬƆƌƐĞů͘

>ƆĨƚĞ

WƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƚƐƚǇƌĞƌůŝĨƚͲŽŐƐčŶŬĞĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ͘

1
2
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ĞƚũĞŶŝŶŐƐĞůĞŵĞŶƚĞƌŽŐ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌ

Lavere kontrol
2

4

3

1

5

6

7

8

9

Vær ALTID opmærksom på maskinens position og dine omgivelser, før du aktiverer nogen
kontrolfunktion.

1

STYRING
Afbryder

BESKRIVELSE
<ƆƌĞƐƵĚ͕ŶĊƌĚĞƌĞƌĨŽƌƐƚŽƌĞůĞŬƚƌŝƐŬďĞůĂƐƚŶŝŶŐ͘dƌǇŬĨŽƌĂƚŶƵůƐƚŝůůĞ͘

2

Højhastighedsvælgerkontakt

&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůŽƉͲƉŽƐŝƚŝŽŶĨŽƌĂƚŐĊŝŚƆũŚĂƐƚŝŐŚĞĚƐĨƵŶŬƚŝŽŶ͘

3

WůĂƚĨŽƌŵƐůƆĨƚŽŐŶĞĚĞƌƐƚĞ
ĂĨďƌǇĚĞƌ

OP WŽƐŝƚŝŽŶ

sĞĚĂƚĨůǇƚƚĞŬŽŶƚĂŬƚĞŶŝĚĞŶŶĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ůƆĨƚĞƐƉůĂƚĨŽƌŵĞŶ͘

NED PŽƐŝƚŝŽŶ

sĞĚĂƚĨůǇƚƚĞŬŽŶƚĂŬƚĞŶ i denne position, sænkes plaƚformen.

4

Strømlys

,ǀŝƐĚĞŶĞƌŽƉůǇƐƚ͕ŚĂƌŵĂƐŬŝŶĞŶƐƚƌƆŵ͘

5

Timemåler

ŶŐŝǀĞƌĚĞŶƐĂŵůĞĚĞĨŽƌůƆďŶĞŵĂƐŬŝŶƚŝĚ͘

6

StartŬŽŶƚĂŬƚ

7

Aktivér / gløderŬŽŶƚĂŬƚ

8

EƆĚƐƚŽƉŬŽŶƚĂŬƚ

&ůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶƚŝůƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶŽƉĨŽƌĂƚƐƚĂƌƚĞŵŽƚŽƌĞŶ.
ĨůǇƚŬŽŶƚĂŬƚĞŶŝŽƉͲƉŽƐŝƚŝŽŶĨŽƌĂƚĂŬƚŝǀĞƌĞďĞƚũĞŶŝŶŐ͘
dƌǇŬƉĊŶƆĚƐƚŽƉŬŽŶƚĂŬƚĞŶŶĊƌƐŽŵŚĞůƐƚĨŽƌĂƚƐƚŽƉƉĞĂůůĞŵĂƐŬŝŶĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ͘dƌčŬ
ĂĨďƌǇĚĞƌĞŶĨŽƌĂƚŶƵůƐƚŝůůĞ͘

9

sĂůŐŬŽŶƚĂŬƚ

ȱŗŖ

PLATFORM

Vælg at betjene fra ƉůĂƚĨŽƌŵ-kontrolpanelet.

BAS/^

Vælg at betjene fra basiskontrolpanelet.

&

Vælg at stoppe operaƚŝŽŶ fra begge kontrolpaneler.
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WorkplaceInspection
Safety

Arbejdspladsinspektion
Brug IKKE denne maskine, før du har læst og forstået denne manual, har udført arbejdspladsinspektion, inspektion
før start og rutinemæssig vedligeholdelse og har afsluttet alle testoperationer, der er beskrevet i afsnittet
Betjeningsvejledning.

Inspicér arbejdspladsen, og find ud af, om arbejdspladsen er egnet til sikker maskindrift. Gør dette, før du flytter maskinen til
arbejdspladsen.
Sørg for, at liften er den rigtige maskine til jobbet.
Vær opmærksom på arbejdspladsens forhold, og fortsæt med at holde øje med farer, mens du betjener maskinen.

Arbejdspladsinspektion
• Før du betjener maskinen, skal du kontrollere arbejdspladsen for alle mulige farer, herunder,
men ikke begrænset til:
• drop-offs eller huller, inklusive dem skjult med vand, is, mudder osv.
• skrånende, ustabile eller glatte overflader
• stød, overfladeadministrationer og snavs
• forhindringer og elektriske ledere
• andre genstande eller udstyr
• farlige placeringer og atmosfærer
• utilstrækkelig overflade og støtte til at modstå alle belastningskræfter, der er pålagt af
maskinen
• vind- og vejrforhold
• tilstedeværelse af uautoriseret personale
• andre mulige usikre forhold

1OP69 – Januar 2018
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ȱȱ

Betjeningsvejledning og funktionstest
Brug IKKE denne maskine, før du har læst og forstået denne manual, har udført arbejdspladsinspektion, Prestartinspektion og rutinemæssig vedligeholdelse og har afsluttet alle testoperationer, der er beskrevet i afsnittet
Betjeningsvejledning.

Dette afsnit indeholder instruktioner og test for hver funktion af maskindrift. Følg alle sikkerhedsregler og instruktioner.
Operatøren skal udføre inspektioner og en funktionstest af maskinen inden hvert arbejdsskifte for at kontrollere, at alle
maskinsystemer fungerer korrekt.
Test maskinen på en jævn, plan overflade uden snavs, drop-offs, gryphuller eller overliggende forhindringer. Udfør hvert
trin, der er beskrevet i dette afsnit.
Denne maskine må kun betjenes af uddannet og autoriseret personale. Hvis flere operatører bruger denne maskine, skal
alle være uddannet, kvalificeret og autoriseret til at bruge den. Nye operatører skal udføre en før-start-inspektions- og
funktionstest, før maskinen betjenes.
Operatører skal overholde alle arbejdsgiver- og arbejdsstedets regler og statslige regler vedrørende brug af personligt
beskyttelsesudstyr.
Brug IKKE en maskine, der fungerer korrekt. Hvis en funktion ikke fungerer som beskrevet, skal du mærke maskinen og
fjerne den til reparation af en kvalificeret servicetekniker. Når reparationerne er afsluttet, skal der udføres en inspektion og
funktionstest før start, før maskinen tages i brug.

Pre-starten
• Udfør Prestart-inspektion (se side 27).
• Kontroller nødstopkontakter både på bunden og platformskontrollerne - træk i
kontakten for at nulstille.

Off
On

e 12
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• ^ŬĂůǀčƌĞŝƉĊͲƉŽƐŝƚŝŽŶ͘
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ȱȱ

Start af motor fra nederste kontrolpanel
èȱǰȱȱȱèȱȱȱèȱǯ

• Nederste kontrolboks: Drej nøglekontakten til BASE.

• Tryk på START-knappen og hold den nede - slip knappen, når motoren starter.
• Kold start: tryk på è-knappen og hold den nede som angivet i
forvarmningstabellen.
• Hold è-knappen nede, og hold START-knappen nede, indtil motoren starter.
• Slip begge knapper, når motoren starter.
Forvarm tabel
Omgivelsestemperatur

Forvarmningstid

Over 50°F (10°C)

5 Sekunder

50°F to 23°F (10°C to –5°C) 10 Sekunder
Under 50°F (–5°C)

20 Sekunder

20 sekunder = Begrænsning af kontinuerlig brug
• For at beskytte startmotoren afbrydes strømmen til startkredsløbet, når
startmotoren har kørt kontinuerligt i cirka 15 sekunder uden at starte motoren.
ȱ®ȱ®ǰȱȱèȱ
èȱȱȱřŖȱǯ
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Start af motor fra øvre kontrolboks
Sèȱǰȱȱȱèȱȱȱèȱǯ

• Nederste kontrolboks: Drej nøglekontakten til PLATFORM.

• Øvre kontrolboks: Drej motorstartkontakten til START - slip, når
motoren starter.

• Kold start: løft og hold GLOW-kontakten nede som angivet i forvarmningstabellen.
• Med GLOW-kontakten nede, skal du dreje START-kontakten, indtil motoren starter.
• Slip begge kontakter, når motoren starter.
Forvarm tabel
Omgivelsestemperatur

Forvarmningstid

Over 50°F (10°C)

5 Sekunder

50°F to 23°F (10°C to –5°C) 10 Sekunder
Under 50°F (–5°C)

20 Sekunder

20 Sekunder = Begrænsning af kontinuerlig brug
• For at beskytte startmotoren afbrydes strømmen til startkredsløbet, når
startmotoren har kørt kontinuerligt i cirka 15 sekunder uden at starte motoren.
ȱ®ȱ®ǰȱȱèȱȱ
èȱȱȱřŖȱǯ
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Basiskontrol Betjening og test

Kontroller området over og omkring maskinen for hindringer, før du betjener maskinen. Maskinen skal
have plads for at tillade fuld højde af platformen.

Nødstop
• Tryk på nødstopkontakten når som helst for at stoppe alle
maskinfunktioner.
• Træk kontakten for at nulstille.

9 OJEHWMHQLQJIUDEDVHQ
• Drej valgknappen til BAS .
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Lift/Lavere
Vær opmærksom under platformssænkning for at undgå kollision med personale eller
genstande.
• Tryk og hold Lift-knappen på Base Control Panel nede for at løfte platformen
• Tryk og hold på den nederste knap på Base Control Panel for at
sænke platformen.

Testbetjening
• Løft platformen, indtil den stopper. Platformen skal løftes til fuld højde.
• Sænk platformen, indtil den stopper. Sakseenheden skal lukkes helt.
• Slip af kontakten stopper funktionen Lift / L
• Ved at trykke på nødstopkontakten stopper funktionen til løft / sænkning.

Betjening og test af platformkontrol
Indtastning af platformen
Personale skal kun komme ind og forlade platformen ved
Personaleindgangsporten.
Når du kommer ind eller forlader platformen, skal du bruge
håndholderne og indgangsstigen til at opretholde trepunktskontakt med
maskinen.
Kontroller, at porten er ordentligt fastgjort før drift.

e 16
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Kontrolpanel til platformen

VIGTIGT - Kontroller, inden kørsel, at ruten, der skal køres, er fri for personer, forhindringer, snavs, huller og drop offs og er
i stand til at understøtte maskinen.

Test af platformens drift

Nødstop
• Tryk på èkontakten til enhver tid for at stoppe alle maskinfunktioner.
• ®ȱȱȱȱȱ

Aktivering af NØDSTOP-kontakten vil gælde bremser med det samme. Dette kan forårsage
uventet platformbevægelse, når maskinen pludselig stopper. Afstiv dig selv og sikre genstande på
platformen under betjening af maskinen.

Vælg PLATFORM-operation
• Basiskontroller: Drej valgkontakten til PLATFORM.

1OP69 – Januar 2018
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ȱȱȱ

Kør fra platformen

• Gå ind på platformen gennem personaleindgangen. Luk og sikr
posten.
• Start motoren som tidligere beskrevet (se side 14).

• Tryk på Horn-knappen (hvis udstyret) for at kontrollere korrekt funktion.
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ȱȱȱ

Betjening af betjeningshåndtag
• Funktionshastighed er proportional og styres af betjeningshåndtaget..
• Jo længere det flyttes fra neutralt (centrum), jo hurtigere er hastigheden.
• Betjeningshåndtaget vender tilbage til den neutrale (midterste) position, når den
slippes.

FUHP1HG
St\rH

2PYHQGWO¡IW

Løft ikke platformen, medmindre rækværk er installeret og
sikkert.

$NWLYpUEM ONH

Hvis platformen ikke falder ned, forsøg IKKE at klatre ned i
løfteanordningen. Der kan være alvorlig skade.
Proportional
Joystick

Løft Platform
• ¢ȱ®ȱȱèǯȱȱKontroller, at ingen personer
eller forhindringer er i stien til den faldende platform.
• Flyt betjeningshåndtaget væk fra dig.

Testbetjening
• Løftehastigheden er proportional og afhænger af betjeningshåndtaget.
• Løft til maksimal højde.
• Hvis du slipper aktiveringsbjælken eller betjeningshåndtaget, stoppes højden.
• ¢ȱªȱèȱȱèǯ

Sænke Platform
• ¢ȱ®ȱȱèǯȱȱKontroller, at ingen personer
eller forhindringer er i stien til den faldende platform.
• Flyt betjeningshåndtaget væk fra dig.

Testbetjening
•

Nedstigningshastighed er fast - platformen sænkes i samme hastighed uanset
håndtagets position.

•

¢ȱªȱèȱȱǯ

Kontroller, at ruten er fri for personer, forhindringer, snavs, huller og drop-offs og er i stand til at
understøtte maskinen.
VIGTIGT - Kontroller altid forreste rattets retning, før du kører.

Styretøj
• ¢ȱ®ȱȱ
• Klem på aktiveringslinjen.
• Tryk på styrekontakten med tommelfingeren for at styre til venstre eller højre.

Testbetjening
• ¢ȱ®ȱȱ
• Klem på aktiveringslinjen.
• Tryk på styrekontakten med tommelfingeren for at styre til venstre eller
højre....
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Kør hastighedskontrol
Drevhastighed kan vælges, indtil platformen er hævet over řȱmeter. Når platformen er
hævet, er maskinen standard til krybehastighed, og kontakten er låst (ikke fungerer).
• HØJ HASTIGHED: tillader højere kørehastigheder for kørsel over fladt underlag.
• SLAV HASTIGHED: bruges til moderate skråninger.

ȱ®ȱ

Momenttilstandskontrol
• HØJ TORQUE: bruges til at køre op eller ned ad en stejl hældning eller til
omhyggelig placering af maskinen.

ȱȱ

Kør fremad
• ¢ȱ®ȱȱ
• Klem aktiveringsstangen, og flyt kontrolhåndtaget væk fra dig.

Testbetjening
• Kørehastigheden er proportional og afhænger af kontrolhåndtaget.
• Hvis du frigiver aktiveringsbjælken eller returnerer kontrolhåndtaget til
midterpositionen, standses drevet.
• ¢ȱªȱèȱȱè

Kør omvendt
• ¢ȱ®ȱȱ
• Klem aktiveringsstangen, og flyt kontrolhåndtaget mod dig.

Testbetjening
• Kørehastigheden er proportional og afhænger af kontrolhåndtaget.
• Hvis du frigiver aktiveringsbjælken eller returnerer kontrolhåndtaget til
midterpositionen, standses drevet.
• ¢ȱªȱèȱȱèǯ

Bremse
• Ved parkering indstilles bremsen automatisk, når betjeningshåndtaget er placeret i
neutral (midterste) position.

1HGOXNQLQJVSURFHGXUH
• Når du er færdig med maskinen, skal du placere platformen i stuvet position.
• Parker maskinen på et plant underlag.
• Drej valgknappen til Ȭposition og fjern nøglen for at forhindre uautoriseret
brug.
• Forlad forsigtigt platformen ved hjælp af et konstant tre (3) punkts
demontering / greb.
• Sæt altid kontakten i -position, når du forlader maskinen ved arbejdsdagens
afslutning.
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ȱȱȱ

Dækforlængelse
KONTROLLER FOR RENGØRING UNDER DECKOMRÅDET FØR NEDRE PLATFORM, HVIS ROLL-OUT
DECK FORLENGES.

• • Sving håndtaget op bag på forlængelsesdækket for at hæve den
fjederbelastede stift fra den låste position.
• • Når håndtaget er hævet, skal du skubbe eller trække dækket til den ønskede
udvidede længde, og slip håndtaget for den fjederbelastede stift for at låse dem
på plads.
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6W¡WWHEHQ-drift
Kontroller, at alt personale på jorden er fri for maskinen, før udriggerne sættes i brug.
Sænk kun støttebenene, når maskinen er på en fast overflade.
Overfladen skal være i stand til at understøtte det maksimale
jordtryk pr. Hjul / udrigger (se specifikationer).
èer placeret øverst til venstre på den
øverste kontrolboks.

Forlænge
Tryk og hold èkontrolkontakten NED for at forlænge støttebenene.
• Udliggerne forlænger og udjævner maskinen. Når maskinen er jævn og
klar til drift, stopper støttebenene automatisk.

7U NNH7LOEDJH
• ¢ȱȱȱèȱȱȱȱ®ȱèȱǯ
• èȱtrækkes tilbage.

Nødreduktionssystem
Hvis kontrolsystemet mislykkes, mens platformen er hævet, skal du bruge nødssænkesystemet til at
sænke platformen sikkert. Gå ikke ned på sakseaggregatet eller forlade platformen.
Nødreduceringssystem bruges til at sænke
platformen i tilfælde af strømafbrydelse.
For at sænke platformen skal du trække i nød
sænkehåndtaget, placeret til venstre for
indgangsstigen, på den nederste kontrolboks.

e 22

1OP69 – Januarȱȱ2018

2669-RT / 3369-RT / 4069RT



Vedligeholdelse
Brug IKKE denne maskine, før du har læst og forstået denne manual, har udført arbejdspladsinspektion, førstartinspektion og rutinemæssig vedligeholdelse og har afsluttet alle testoperationer, der er beskrevet i afsnittet
Betjeningsvejledning.

Tag og fjern en beskadiget, funktionsdygtig eller modificeret maskine fra service. Brug IKKE en beskadiget, funktionsdygtig eller modificeret
maskine.
Brug inspektionen før start til at bestemme, hvad der kræves rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de
rutinemæssige vedligeholdelsesemner, der er specificeret i denne manual.
VIGTIGT - Tjeklister for planlagt vedligeholdelseskontrol er inkluderet i denne vejledning til brug kun af kvalificerede
serviceteknikere. Kun kvalificerede serviceteknikere må udføre reparationer på maskinen. Når
reparationerne er afsluttet, skal operatøren udføre en før-start-inspektion, inden han fortsætter med
funktionsprøven.
Hydraulikvæske under tryk kan trænge igennem og brænde huden, beskadige øjne og kan
forårsage alvorlig personskade, blindhed og død. Reparer lækager straks. Væskelækager
under tryk er muligvis ikke altid synlige. Kontroller, om der er lækager med pinhuller med et
stykke pap, ikke din hånd.

Udfør ALDRIG arbejde eller inspektion på maskinen med platformen hævet uden først at
blokere saksenheden med vedligeholdelseslåsen (se side 24).
Manglende udførelse af planlagt vedligeholdelse med anbefalede intervaller kan føre til
personskade eller død. Hold vedligeholdelsesregistre aktuelle og nøjagtige.
Rapporter straks enhver skade, mangel, uautoriseret ændring eller funktionsfejl til din
tilsynsførende. Enhver defekt skal repareres inden den fortsatte brug. Brug IKKE en
beskadiget, ændret eller funktionsdygtig maskine.

Lad aldrig hydrauliske komponenter eller slanger være åbne. Tilslut alle slanger og montering straks
efter demontering for at beskytte systemet mod forurening udefra (inklusive regn).
Åbn aldrig et hydraulisk system, når der er forurenende stoffer i luften. Rengør altid det omkringliggende
område, før du åbner hydrauliksystemer.
Brug kun anbefalede smøremidler. Forkert smøremiddel eller inkompatible smøremidler kan forårsage
lige så store skader som ingen smøring.
Pas på for provisoriske “rettelser”, som kan bringe sikkerheden i fare og føre til en dyre
reparation. Inspektion og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale, der er
bekendt med udstyret.
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Rutinemæssig vedligeholdelse
VIGTIGT - Operatøren må kun udføre vedligeholdelsesartikler i kontrollisten før start. Hyppig og årlig vedligeholdelse skal udføres af
kvalificerede serviceteknikere.

Før-start-inspektion Udfør rutinemæssig vedligeholdelse som identificeret i kontrollisten før-startinspektion på side 27.

Hyppig og årlig vedligeholdelse
Hyppige inspektionschecklister og årlige inspektionsrapporter skal udfyldes af
kvalificerede serviceteknikere, der er uddannet og autoriseret til at udføre
vedligeholdelse på denne maskine, og skal udføres i overensstemmelse med
procedurerne beskrevet i servicemanualen. Tjeklister for planlagt
vedligeholdelsesinspektion er inkluderet i denne vejledning til brug af
kvalificerede serviceteknikere.

Vedligeholdelseslås

Maskiner, der har været ude af drift i mere end tre måneder, skal have de
hyppige kontroltjeklister afsluttet, før de vender tilbage til service.

Udfør ALDRIG arbejde eller inspektion på maskinen med platformen hævet uden først at
blokere saksenheden med vedligeholdelseslåsen.
For at indstille vedligeholdelseslåsen skal du hæve platformen nok til, at
vedligeholdelseslåsen kan dreje til lodret. Sænk forsigtigt platformen, indtil
tappen ovenfor hviler sikkert på vedligeholdelseslåsen.
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Smøring
Operatøren må kun udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Smøring, der er angivet som planlagt vedligeholdelse, skal udføres af en
kvalificeret servicetekniker.

'ĞĂƌŶĂǀ

7LOI¡MROLHKHU

1,9($8

)\OGWLOKHU

6P¡ULQJ
No.

1

2

3

VARE

SPECIFIKATION

FREKVENS

Hydraulisk
reservoir

Mobil væske DTE 10, DTE 13 M eller AW32
ȱȱȱ®ǰȱȱȱ
ȱªȱǯȱ

čȱȱ
Kontroller synsmålerens niveau dagligt

Fyld til midten af synsmåleren med platformen i
stuvet position, og støttebenene (hvis udstyret)
trækkes tilbage.
Hydraulisk filter Filterelement
(placeret inde i hydraulisk reservoir)

Knudepunkter

SAE 90 Multipurpose Hypoid Gear Oil
 Ȭ GL5
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ȱȱ
Skift årligt eller hver 600 time, alt efter hvad
der sker først
Planlagt edligeholdelse
Normale forhold
Skift hver sjette måned eller 300 timer, alt efter
hvad der sker først
ȱȱȱȱȱȱȬȱȱƆǰȱ
čȱȱȱčȱȱ

Skift hver tredje måned eller 150 timer,
alt efter hvad der sker først
Planlagt vedligeholdelse
Kontroller hver tredje måned eller 250 timer,
altefter hvad der sker først
Skift årligt eller hver 1000 time, alt efter hvad
der sker først
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Maskininspektioner
Brug IKKE denne maskine, før du har læst og forstået denne manual, har udført arbejdspladsinspektion, inspektion
før start og rutinemæssig vedligeholdelse og har afsluttet alle testoperationer, der er beskrevet i afsnittet
Betjeningsvejledning.

Operatøren skal foretage en før-start-inspektion af maskinen og teste alle funktioner inden hvert arbejdsskifte for at
kontrollere for skader, funktionsfejl og uautoriseret ændring.
Tag og fjern en beskadiget, funktionsdygtig eller modificeret maskine fra service. Brug IKKE en beskadiget,
funktionsdygtig eller modificeret maskine.
Brug inspektionen før start til at bestemme, hvad der kræves rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun
udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesemner, der er specificeret i denne manual.
VIGTIGT - Tjeklister for planlagt vedligeholdelseskontrol er inkluderet i denne vejledning til brug kun af kvalificerede
serviceteknikere. Kun kvalificerede serviceteknikere må udføre reparationer på maskinen. Når
reparationerne er afsluttet, skal operatøren udføre en før-start-inspektion, inden han fortsætter med
funktionsprøven.
Hydraulikvæske under tryk kan trænge igennem og brænde huden, beskadige øjne og kan
forårsage alvorlig personskade, blindhed og død. Reparer lækager straks. Væskelækager
under tryk er muligvis ikke altid synlige. Kontroller, om der er lækager med pinhuller med et
stykke pap, ikke din hånd.

Udfør ALDRIG arbejde eller inspektion på maskinen med platformen hævet uden først at
blokere saksenheden med vedligeholdelseslåsen (se side 24).
Udfør planlagt vedligeholdelse med anbefalede intervaller. Manglende udførelse af planlagt
vedligeholdelse med anbefalede intervaller kan resultere i en defekt eller fungerende
maskine og kan føre til personskade eller død. Hold vedligeholdelsesregistre aktuelle og
nøjagtige.
Rapporter straks enhver skade, mangel, uautoriseret ændring eller funktionsfejl til din
vejleder. Enhver defekt skal repareres inden den fortsatte brug. Brug IKKE en beskadiget,
ændret eller funktionsdygtig maskine.

Lad aldrig hydrauliske komponenter eller slanger være åbne. Tilslut alle slanger og montering straks
efter demontering for at beskytte systemet mod forurening udefra (inklusive regn).
Åbn aldrig et hydraulisk system, når der er forurenende stoffer i luften. Rengør altid det
omkringliggende område, før du åbner hydrauliksystemer.
Brug kun anbefalede smøremidler. Forkert smøremiddel eller inkompatible smøremidler kan
forårsage lige så store skader som ingen smøring.
Pas på for provisoriske “rettelser”, som kan bringe sikkerheden i fare og føre til en dyre reparation.
Inspektion og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale, der er bekendt med udstyret.
DATE
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Kontrolliste før start
Operatøren skal foretage en før-start-inspektion af maskinen inden hvert
arbejdsskifte. Brug IKKE en beskadiget eller fungerende maskine.
Initial

Beskrivelse

Kontroller, at brugervejledningen og ansvarsvejledningen findes i opbevaringsbeholderen på platformen.
Udfør en visuel inspektion af alle maskinkomponenter. Se efter manglende dele; revne eller løse slanger; lækker
hydraulisk væske; løse, revne eller frakoblede ledninger; beskadigede dæk; etc.
Kontroller alle konstruktionskomponenter på maskinen for revnet svejsning, korrosion og kollisionskader.
Kontroller alle slanger og kabler for slidte eller skafede områder.
Kontroller platformskinnerne og personaleindgangen for skader eller ændringer. Kontroller, om der mangler
fjederstiftholdere.
Kontroller, at alle advarsels- og instruktionsmærkater er til stede, læsbare og sikre.
Kontroller dæk for skader.
Kontroller dæktrykket (kræves ikke for skumfyldte dæk
Kontroller, at alle konstruktionskomponenter, stifter og fastgørelseselementer er til stede og strammes korrekt.
Kontroller for væskelækager.
Kontroller hydraulikvæskeniveauet (kontroller med platformen helt nedsat).
Kontroller, at batteriet er rent og sikkert. Kontroller terminalerne for korrekt tæthed. Kontroller for korrosion.
Kontroller motorens kølevæskestand i kølevæskeglasflasken.
Kontroller motorolieniveauet.
Fastgør alle dæksler, paneler og beskyttelsesskinner.
Sørg for, at personaleindgangen er korrekt lukket og sikret, før du betjener maskinen.

Se Kubota-motorvejledningen for yderligere oplysninger om andre motorkontrol og skiftintervaller for filtre og væsker.

1OP69 – Januar 2018

e 27

2669-RT / 3369-RT / 4069RT



Hyppig kontrol checkliste
Denne tjekliste skal bruges med 3-måneders intervaller eller hver 150 timers brug af maskinen, alt
efter hvad der sker først. Undladelse af at gøre dette kan resultere i død eller alvorlig personskade.
Hyppig vedligeholdelsesinspektion skal kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. Fotokopiér denne side til genbrug. Hold
inspektionsjournaler ajour. Registrer og rapporter alle uoverensstemmelser til din vejleder.
Model nummer
Initial

Serienummer

Aflæsning af timemåler

Beskrivelse

Udfør alle kontroller, der er anført under Inspektion før start.
Kontroller tilstanden af hydraulisk væske i reservoiret. Olie skal have en klar ravfarve.
Kontroller batteriets elektrolytniveau og tilslutninger.
Kontroller skruerne på hjulklapperne for korrekt moment (se "Maskinspecifikationer").
Kontroller, om dæk hælder ind eller ud.
Undersøg alle strukturer og drejepunkter for tegn på slid og / eller skade.
Kontroller stiftfugene og holderringene for sikkerhed.
Undersøg hele maskinen for tegn på skader, ødelagte svejsninger, løse bolte, forkert eller provisorisk reparation.
Kontroller, at platformen ikke driver ned med fuld belastning.
Kontroller alle ledningsforbindelser for tæthed og korrosion.
Tjek støttebenene (hvis udstyret) for korrekt betjening.
Kontroller driftshastighederne for at sikre, at de er inden for specificerede grænser (se Specifikationer).
Kontroller nødssænkesystemet.
Rengør og smør alle knapafbrydere med tørt smøremiddel, og sørg for, at afbryderne fungerer frit i alle positioner..
Kontroller tætheden på platformrammen og koblingsstifterne.
Kontroller den overordnede platform og sikkerhedsledekomponentens sikkerhed.
Kontroller den elektriske montering og hardwareforbindelser for sikkerhed.
Kontroller styreknapene for overdreven spil.
^Ğ<ƵďŽƚĂͲŵŽƚŽƌǀĞũůĞĚŶŝŶŐĞŶĨŽƌǇĚĞƌůŝŐĞƌĞŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌŽŵĂŶĚƌĞŵŽƚŽƌŬŽŶƚƌŽůŽŐƐŬŝĨƚŝŶƚĞƌǀĂůůĞƌĨŽƌĨŝůƚƌĞŽŐ ®ǯ

Yderligere vedligeholdelseskrav til svære forhold
Hvis maskinen bruges i meget støvede, usædvanligt varme eller usædvanligt kolde forhold,
udskift motorluftfilterelement og hydraulisk filterelement (udskift under normale forhold hver 6. måned eller 300 time, alt efter hvad
der kommer først).
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cUOLJLQVSHNWLRQVUDSSRUW

cUOLJ,QVSHNWLRQVUDSSRUW
*0*

*OREDO0DFKLQHU\*URXS,QF

%XOORFN/DQH 6DQ/XLV2ELVSR&$86$
  )D[

Kunde
Gade
By/Stat/Zip
Telefonnummer
Kontakt

Forhandler
Gade
By/Stat/Zip
Telefonnummer
Kontakt

• Kontroller hvert element, der er anført nedenfor.
• Brug den korrekte brugervejledning til betjening,
service og dele til specifikke oplysninger og indstillinger.
• Hvis det konstateres, at en vare er "Uacceptabel", skal du foretage de
nødvendige reparationer og markere afkrydsningsfeltet "Repareret".
• Når alle elementer er "Acceptable", er enheden klar til service.

Y N R U
Mærkater:
Korrekt placering / mængde
Læsbarhed
Korrekt kapacitet bemærket
Skinner:
Alle skinner fastgøres sikkert
Indgangsport / kæde lukkes
korrekt
Manuel / sikkerhedsdata i
boks
Bageste skinnepude på plads
Udvidelsesplatform:
Slides frit
Låse i stuet position
Låse i udvidet position
Jernbanelås fungerer korrekt
Kabelsikring
Platform:

Platform
Overbelastningssystem:
)XQNWLRQHO
.DOLEUHUHW
Trådsseler:
Monteret korrekt
Fysisk fremtoning
19VWLNNRQWDNW
VLNNHUWDUEHMGH
Løfteanordning:
Strålekonstruktioner
svejsninger
Bevaringsringe
Øvre cylinderstifter er sikre
Nederste cylinderstifter er
sikre
Nedre bjælke monteres tæt
Rullerne drejer frit
Vedligeholdelseslåse:
Sikker
Operationel

Dato
Serienummer
Modelnummer
Dato for sidste inspektion
Dato placeret i tjeneste

Nøgle:

<Ja / $cceptabel
"N" Nej / Uacceptabel
"R" Repareret
"U" 8nødvendig / ,kke 5HOHYDQW

Y N R U
Base:
Dækpaneler er sikre
Base Fasteners Stram
Bolte stramme
Forakselophæng (4WD)
Bagakselmontering (4WD)
Foraksel / forhjulssamlinger:

Y N R U
Operation:
Tråde stramme
Skifter sikkert
Alle funktioner operationelle
Nød ned:
Operationel
Slow Speed Limit Switch:
Indstil korrekt

Lug nødder drejede korrekt
Styring af cylinderstifter sikret
Pivot Points lubed

Bagaksel/Baghjulssamlinger:
Bremser operationelle
Hjulmotorer-lækager
Lug nødder drejede korrekt

Komponentområde:
Ventilmanifold (er) sikkert
Slanger stramme / ingen
lækager
D / C Mtr (er) Sikker /
operationel
Kontaktors sikre
Pumpesikker
Batterier:
Sikker
Fuldt opladet
Batterioplader:
Sikker
Operationel
Nødstop:
Breaks All Circuits

Tryk & Hydraulik:
Oliefilter Sikker / Chg
Olieniveau korrekt / Chg
Styretryk sæt
Drive Pressure Set
Løfttryk indstillet
Motor:
Motor monteres tæt
Brændstofledninger er sikre
Brændstoflinjer fri for lækager
Sikker brændstoftanke
Brændstof lukker ventiler Func.
Alle afskærmninger /
afskærmninger på plads
Olieniveau
Oliefilter
Luft filter
Funktioner Operativ:
Timemåler
Batteriindikator
Advarselslys
Advarsel Horn
Generator
Converter

Kommentarer:
0HNDQLVN6LJQDWXU
(MHUEUXJHUV6LJQDWXU

Date:
Date:
315HY
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Fejlfinding
Hvis du oplever uregelmæssig betjening eller bemærker fejl, når du betjener denne maskine, skal du
straks afbryde brugen.
Ring til hjælp og rapporter hændelsen til din vejleder, og brug ikke maskinen, før den er blevet
kontrolleret af en uddannet, kvalificeret mekaniker.

Maskinfunktioner fungerer ikke
• Hovedafbrydelse tændt?
• Batteri korrekt tilsluttet?
• Batteriet er fuldt opladet?
• Tilstrækkelig brændstofniveau?
• Afbryder udløst?
• Funktionskontakt eller aktiveringsbjælken ikke aktiveret?
• Vælger nøglekontakt i korrekt position?
• Begge nødstopkontakter nulstilles?
• Lavt hydraulisk væskestand?
• Åbenbar væskelækage eller beskadiget komponent?
• Ledninger frakoblet, ødelagt eller løs?
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Transport- og løfteanvisninger
Sikkerhedsoplysninger
kker
kk
ker
erhe
hed
Dette afsnit tilvejebringes som reference og erstatter ikke nogen regerings- eller virksomhedspolitik
vedrørende læsning, transport eller løft af GMG-maskiner.
Lastbilchauffører er ansvarlige for indlæsning og sikring af maskiner og skal være uddannet og
autoriseret til at betjene GMG-maskiner. Drivere er også ansvarlige for at vælge den korrekte og
passende trailer i henhold til regeringsregler og virksomhedspolitik. Chauffører skal sikre, at køretøjet
og kæderne er stærke nok til at holde maskinens vægt. Se serienummerpladen for maskinens vægt.

Indlæser
Gratishjulskonfiguration til vinsjning eller bugsering.
)5,58//(1'()$5( 
Efter frigørelse af bremserne er der intet, der forhindrer maskinens kørsel. Maskinen ruller frit på
skråninger. Chock ALLTID hjulene, før manuelt løsner bremserne.
Maskinen kan vinsjes eller slæbes korte afstande ved hastigheder, der ikke må
overstige 8,05 km / t. Før du trækker eller vinsjer maskinen, er det nødvendigt
at løsne bremserne. Nulstil bremserne efter bugsering eller spil.

1OP69 – Januarȱȱ2018
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Kørsel eller spil til eller fra et transportkøretøj
Sæt altid maskinen på en vinsj, når du læsser eller tømmer fra en lastbil eller trailer ved
kørsel. Læs og forstå alle sikkerheds-, kontrol- og betjeningsoplysninger, der findes på
maskinen og i denne vejledning, før du betjener maskinen.
• Sæt maskinen fast i en vinsj.
• Fjern alle maskinbånd. Fjern hjulklemmer.
Kørsel
• Drej basetastkontakten til PLATFORM. Kontroller, at nødstopkontakten er nulstillet ved at
trække kontakten ud.
• Gå ind i platformen, og nulstil platformens nødstop-switch.
• Testplatformens kontrolfunktioner.
• Kør forsigtigt maskinen ud af transportkøretøjet med den monterede vinsj.
Bemærk: Bremserne frigøres automatisk til kørsel og gælder
automatisk, når maskinen stopper.
Hejse
• Frakobl bremser.
• Brug vinsjen forsigtigt for at sænke maskinen ned ad rampen.
• Chock hjulene og sæt bremserne i indgreb.

Sikring til lastbil eller trailer til transport
• Drej nøgleknappen til F og fjern nøglen inden transport.
• Undersøg hele maskinen for løse eller usikrede genstande.
• Brug kæder eller stropper med rigelig belastningskapacitet.
• Brug mindst fire (4) kæder eller stropper.
• Juster rigningen for at forhindre beskadigelse af kæderne og maskinen.

+nQGVYLQJ

/DVWELOELQG
0LQLPXP  N GHU PHG
WLOVWU NNHOLJNDSDFLWHW
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Instruktioner til løftning og bindning
Løfteinstruktioner
Kun kvalificerede riggere skal rigge og løfte maskinen.
Sørg for, at kranen, lasteoverflader, sprederstænger, kabler, kæder og stropper har tilstrækkelig
kapacitet til at modstå maskinens vægt. Se seriepladen for maskinens vægt.
Sænk platformen helt ned. Sørg for, at
dækforlængelsen er trukket tilbage, og at
modulens døre er lukket og sikkert. Fjern alle løse
genstande fra maskinen.
Bestem maskinens tyngdepunkt. Fastgør kun
rigning til de udpegede løftepunkter.
For maskiner, der IKKE er udstyret med støtteben,
skal du bruge to langsgående sprederstænger.
Fastgør rigging til liften /
fastgøringspunkter på chassiset. Rig riggen for at
undgå beskadigelse af rækværkene.
Brug kun slynger til maskiner med rigger. Fastgør
slyngerne til udrigger svejsningerne så tæt på
udriggerne som muligt. Rig riggen som vist for at
undgåȱȱbeskadigelseȱȱafȱȱrækværkene.
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