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MODELLER 2669 3369 4069

M tt US Meter US Meter US Meter
Högsta arbetshöjd 32’ 10 m 39’ 12 m 46’ 14.2 m

26’ 8.0 m 32’ 9” 10 m 40’ 12.2 m

plattformsgolv
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

Utskjutningsbar förlägning av 
plattformens däck

59” 1.5 m 59” 1.5 m 59” 1.5 m

63” 1.6 m 63” 1.6 m 63” 1.6 m
Fotlisthöjd 6” 0.15 m 6” 0.15 m 6” 0.15 m

skenor sänkta
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

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

69” 1.75 m 69” 1.75 m 69” 1.75 m
90” 2.29 m 90” 2.29 m 90” 2.29 m

10” 25 cm 10” 25 cm 10” 25 cm

Produktivitet
Maximal närvaro på plattformen *** 3 3 3
Lyftkapacitet 1,500 Ibs 680 kg 1,000 Ibs 454 kg 760 Ibs 345 kg
Kapacitet för expandionsdäck 300 Ibs 136 kg 300 Ibs 136 kg 300 Ibs 136 kg
Drivhöjd full höjd
Körhastighet-belastad 3.8 mph / 6.1 km / h
Kör hastighet - upphöjd 0.5 h / 0,8 km/h
Ihopfällningsförmåga - stuvad 45% 40% 40%
Maximal stödbensanvändning

Fram / 
baksida / 
sida

6.6°
10.6°

Vändradie - inomhus 
vändradie-utomhus

60" / 1.52 m
144" / 3.68 m

Höj hastighet 
Sänk hastighet

30 sekunder
40 sekunder

40 sekunder
43 sekunder

50 sekunder
47 sekunder

Kontroller helt proportionell

Köra fyra hjul

Str m
Strömkälla Kubota D1105
Bränsletank kapacitet 15 gal / 57 L
Hydraulisk systemkapacitet 18 gal / 68 L
Vikt
Standard 7,315 Ibs 3318 kg 7,955 Ibs 3608 kg 10,255 Ibs 4651 kg
Med stödben 8,190 Ibs 3715 kg 8,830 Ibs 4005 kg 11,130 Ibs 5048 kg

.
*** Utomhusbruk eller vindklassad användning sänker plattformsbelastningen till 2 personer
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Introduktion

Denna manual har utformats för att ge dig, ägaren, användaren eller operatören, de instruktioner och driftsrutiner som är 
nödvändiga för att korrekt och säkert kunna använda din GMG Antennplattform för positionering av personal, tillsammans med 
nödvändiga verktyg och material, till arbetsplatser på hög höjd.

Din GMG Antennplattform har utformats, byggts och testats för att ge säker, pålitlig service. 
Endast auktoriserad, utbildad och kvalificerad personal får använda eller sköta maskinen.

GMG, som tillverkare, har ingen direkt kontroll över maskinens tillämpning och drift. 
Lämpliga säkerhetsrutiner är ägarens, användarens och operatörens ansvar.

Om det finns en fråga om användning och/eller operation kontakta:

Global Machinery Group
Global Machinery Group, 
Inc. 3428 Bullock Lane
San Luis Obispo, CA 93401, 
USA Telefon:
+1.805.303.2066
Avgiftsfritt (USA/Kanada): 800.303.0499
www.goGMG.com

Global Machinery Group, Inc.
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Säkerhet 

Underlåtenhet att läsa, förstå och följa alla säkerhetsregler, varningar och instruktioner kan leda till allvarliga personskador 
eller dödsfall. För din säkerhet och säkerheten hos dem omkring dig måste du använda maskinen enligt instruktionerna i denna 
manual.

GMG designar antennplattformar för att på ett säkert och tillförlitligt sätt placera personal, tillsammans med sina 
nödvändiga verktyg och material, på arbetsplatser på hög höjd. Maskinens ägare/användare/operatör bör inte ta ansvar för 
maskinens funktion om den inte är ordentligt utbildad.

Säkerhetsvarningar Symboler

GMG manualer och dekaler använder symboler och färger för att hjälpa dig att känna igen viktig information om säkerhet, drift och 
underhåll.

Röd-indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till 
dödsfall eller allvarlig skada.

ORANGE-indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till 
dödsfall eller allvarlig skada.

Gul med varningssymbol-indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan 
leda till mindre eller måttliga skador.

Gul utan varningssymbol-indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan 
leda till materiella skador.

GRÖNT Indikerar drift eller underhåll.
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Sp nning

Fas till fas

Observera Minsta S kra Avst nd.

Fot Meter

0 till 300 Volt Undvik Kontakt

Över 300V till 50kv 10 3,1

Över 50KV till 200KV 15 4,6

Över 200KV till 350KV 20 6.1

Över 350KV till 500KV 25 7,6

Över 500KV till 750KV 35 10,7

Över 750KV till 1000KV 45 13,7

13303

Fallskydd

13301

Operatörerna måste följa arbetsgivar-, arbetsplats- och statliga regler för användning av 
personlig skyddsutrustning.

Använd personlig skyddsutrustning (pfpe) vid användning av maskinen om det krävs av din 
arbetsgivare eller arbetsplats.

Alla PFPE måste följa gällande statliga föreskrifter och måste inspekteras och användas i 
enlighet med PFPE-tillverkarens instruktioner.

Fallstöd måste vara ordentligt fastsatt vid en anvisad förankringspunkt vid körning eller 
användning av maskinen. Fäst endast en fasthållningsanordning vid varje förankringspunkt.

Elektrisk ara

ELEKTRISK FARA! DENNA MASKIN ÄR INTE ISOLERAD!

Denna maskin elektriskt isolerad och att ge skydd mot kontakt med
eller närhet till elektrisk ström.

Upprätthåll säkra avstånd från elektriska kraftledningar och apparater i enlighet med 
tillämpliga statliga föreskrifter och följande diagram:

Minsta Spara Strategi Avst nd

Tillåt plattformsrörelse, elektrisk gungande lina eller lutning och akta dig för starka eller byiga vindar.

Håll dig borta från maskinen om den kommer i kontakt med strömförande kraftledningar. 
Personal på marken eller på plattformen får inte vidröra eller använda maskinen förrän 
strömförande ledningar är avstängda.

Använd inte maskinen som grund för svetsning.

13302
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13304

13305

13306

13307

13308

50 Ibs (222 N) per person

Maximal Till ten Sidokraft

Vältning Faror

VERBELASTA INTE

K R INTE P OREGELBUNDNA 
ELLER OSTADIGA YTOR

TRYCK INTE P ELLER DRA 
INGA F REM L UTANF R 

PLATTFORMEN

H J INTE I BL SIGA
F RH LLANDEN

ANV ND INTE SOM KRAN

Överskrid INTE den maximala plattformskapaciteten. Vikten av alternativ och tillbehör 
kommer att minska den nominella plattformskapaciteten och måste vägas in i den totala 
plattformsbelastningen. Se dekalerna på alternativen.

Höj INTE plattformen när maskinen är på en yta som är mjuk och/eller i en sluttning.

Förlita dig INTE på lutningsalarmet som en nivåindikator. STANNA om lutningsalarmet 
ljuder och det röda ljuset tänds när plattformen lyfts upp. Var extremt försiktig för att 
sänka plattformen. Flytta maskinen till en rm, jämn yta.

KÖR INTE maskinen i en sluttning som överstiger den maximala lutningen
uppåt eller nedåt. Lutningsgrad gäller för maskiner i belestat läge.

använd extrem försiktighet och minska hastigheten när du
kör över ojämn terräng, skärp, instabila eller hala ytor och nära hål eller kanter.

KÖR INTE på eller i närheten av ojämn terräng,
instabila ytor, kanter eller andra farliga förhållanden.

Tryck INTE eller skjut mot något föremål utanför plattformen. Skjut INTE maskinen eller 
andra föremål med plattformen. Berör INTE intilliggande strukturer med plattformen. Bind 
INTE plattformen till intilliggande strukturer.

Använd INTE plattformskontrollerna för att frigöra en plattform som sitter fast, river i 
eller på annat sätt förhindras från normal rörelse av en intilliggande struktur.

För utomhusanpassade maskiner, höj INTE plattformen när vindhastigheterna överstiger 28 
m. p.h. (12,5 m/s). Om vindhastigheterna överstiger 28 m.p.h. (12,5 m/s) när plattformen är
upphöjd, sänk försiktigt plattformen och avbryt driften.

Utöka INTE plattformens yta (d.v. s. täcka skenorna med presenning eller plywood). 
UTökad yta som utsätts för vind kommer att minska maskinens stabilitet.

Fäst INTE överhängande last eller använd maskinen som kran. Placera INTE last utanför 

plattformens omkrets.

Transportera ALDRIG verktyg och material om de inte är ordentligt fastsatta. Säkra alla 
verktyg och lösa material.

Ändra eller inaktivera ALDRIG maskinkomponenter.

Byt ALDRIG ut någon del av maskinen mot föremål av olika vikt eller specifikation. 

Ändra ALDRIG eller modifiera arbetsplattformen utan skriftligt tillstånd från GMG. 

Placera ALDRIG stegar eller ställningar på plattformen eller mot någon del av 

maskinen. Använd ALDRIG maskinen på en rörlig eller mobil yta eller ett fordon.

Se till att alla däck är i gott skick och muttrarna är ordentligt åtskruvade. 

Använd INTE maskinen med chassifacken öppna.

Ändra eller inaktivera INTE gränsbrytarna eller maskinkomponenterna som på något sätt 
påverkar säkerhet och stabilitet.

Byt INTE ut objekt som är kritiska för maskinens stabilitet mot föremål av olika vikt eller 
specifikation. Modifiera eller ändra INTE maskinen utan föregående skriftligt tillstånd från 
tillverkaren.

Använd INTE batterier som väger mindre än originalutrustningen. Varje batteri måste väga 
55 lbs/25 kg. Batterierna måste väga minst 110 lbs/50 kg.
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13311

13312

Fallfaror

KL TTRA INTE P
RELINGEN

Sitt INTE, stå eller klättra på plattformskenorna. Håll en fast fot på plattformsgolvet 
hela tiden.

Lämna INTE plattformen när den är upphöjd, 

håll plattformsgolvet fritt från skräp.

Fäst INTE en fasthållningsanordning för fall till en intilliggande struktur.

Se till att alla portar är ordentligt stängda och säkrade innan du använder maskinen.

Operatörerna måste följa arbetsgivar- och arbetsplatsregler och statliga föreskrifter om 
användning av personlig skyddsutrustning.

L MNA INTE PLATTFORMEN 
N R DEN 
UPPH JTS

Kollisionsfaror

Kontrollera utrustning, material eller andra hinder innan du flyttar 

maskinen. Kontrollera om överliggande hinder föreligger innan du 

flyttar maskinen.

Kontrollera om det finns risk för krossning när du håller i plattformskenan 

innan du flyttar den. Var medveten om begränsad sikt på avstånd och blinda 

fläckar vid körning eller drift. Var medveten om utökade 

plattformsposition(er) när du flyttar maskinen.

Minska körhastigheten när du flyttar maskinen i sluttningar, i närheten av personal och 
hinder, eller när ytförhållandena är våta, hala eller på annat sätt begränsande.

Kör INTE i krans spår om inte kranens manöverorgan har låsts ut och/eller 
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra eventuell kollision.

Stuntkörning och lekar är FÖRBJUDNA.

Titta efter personal och hinder under plattformen när du sänker plattformen. Håll händer 

och lemmar ute ur saxen.

Använd sunt förnuft och planering när du använder maskinen med regulatorn från marken. 
Håll säkra avstånd mellan operatören, maskinen och fasta föremål.

13310

13309
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Ytterligare Säkerhets Faror

Explosions-och brandrisk

Använd INTE maskinen på farliga platser eller platser där potentiellt brandfarliga 
eller explosiva gaser eller partiklar kan förekomma.

Skador På Maskinen

Utför en grundlig pre-start inspektion av maskinen och testa alla funktioner före varje 
arbetsskift för att kontrollera skador, fel och obehörig modifiering. Märk och ta bort en 
skadad, felaktig eller modifierad maskin från service. Använd INTE en skadad, felaktig 
eller modifierad maskin.

Rutinunderhåll måste utföras av operatören före varje arbetsskift. Schemalagt underhåll 
måste utföras av en kvalificerad servicetekniker med schemalagda intervall. Märk och ta 
bort alla maskiner som inte har schemalagt förebyggande underhåll utfört från tjänsten.

Kontrollera att alla säkerhets-och instruktionsdekaler är på plats och oskadade.

Kontrollera att instruktionsböcker, säkerhets-och ansvarshandböcker finns i 
förvaringsbehållaren på plattformen. Alla handböcker måste vara kompletta, oskadade och 
läsbara.

Kroppsskador Faror

Använd INTE maskinen när det finns en hydraulisk vätska eller luftläckage. Hydraulvätska 
eller luft under tryck kan tränga in och/eller bränna huden.

Alla fack måste vara stängda och säkra under maskinens drift. Felaktig kontakt med 
komponenter under något lock kommer att orsaka allvarliga skador. Endast utbildad 
underhållspersonal bör få tillträde till fack. Operatören bör endast komma åt ett fack när du 
utför pre-start inspektion.

Svetslinje till Plattformssäkerhet (om den är utrustad)

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som medföljer svetsmaskinen.

Anslut inte svetskablar eller svetskablar om inte svetsaggregatet är avstängt vid 
plattformskontrollerna.

Använd INTE svetskablarna om de inte är ordentligt anslutna. 

Anslut INTE jordledningen till plattformen.

Batterier Säkerhet

Brännskador

Explosionsrisk

Elektrisk fara

Batterier innehåller syra. Använd alltid skyddskläder och ögonskydd när du arbetar med 
batterier.

Undvik att spilla eller komma i kontakt med batterisyra. Neutralisera batterisyraspill med 
bakpulver och vatten.

Håll gnistor, lågor och tänd tobak borta från batterier. Batterier avger explosiv gas. Lämna 
batterifacket öppet under laddning för att undvika gasuppbyggnad.

Undvik kontakt med elektriska kontakter.
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Kontroller & Komponenter

Komponentplatser

Plattfor

Ingångsgrind

Plattform

Förlängni

Chassi

Batteri Frånkopplings
trömbrytae

Nedre Kontroller

Lyftcylindrar

Automatisk 
utjämning 
stödben

Automatisk utjämning 
stödben



OP69

2 7

1

2

8

9

10

3 11

4
12

5
13

6
14

Plattformskontroller 

Var ALLTID medveten om maskinens position och omgivningen innan du aktiverar någon 
kontrollfunktion.

KONTR BESKRIVNING

1 Automa Stödbensbrytare
(Förlänga/Fälla) 

Flytta växelströmbrytaren nedåt för att förlänga stödbenen. 
. Flytta växelströmbrytaren uppåt för att fälla tillbaka stödbenen.

2 Manuell Stödbensbrytare
(Förlänga/Fälla)

Flytta växelströmbrytaren nedåt för att förlänga ett enskilt stödben. Flytta växla UPP
för att fälla tillbaka stödben.

3 Hastighetsväljare Flytta omkopplaren till UPP pos on för höghastighetsdrift. Flytta omkopplaren nedåt
position för lågartskörning. 

4 Flytta brytaren till UPP position för att aktivera l unktion. Flytta omkopplaren till NED
position för att aktivera funktion.

5 Startabrytare Flytta brytaren till UPP position för att starta motorn. 
6 ornknapp
7 Strömlampa Om den lyser har maskinen ström.
8 Momentväljare Flytta brytaren till UPP position till motorn för att koppla in högt vridmoment. Flytta omkopplaren 

till NED position för lågvridningskörning. 
9 Glöd .

10 Generator (Alte nativ) .
11 Nödstoppsknapp . Dra ut

brytaren för att återställa. 
12 Aktiveringslist Kläm åt handtaget för att aktivera KÖR, STYRA, och LYFT funktionerna från joys ck.
13 Styra Växlar Använd din tumme, tryck och håll ned rocker brytaren för att styra vänster eller höger 
14 Styrhandtag KÖRA Propor n ll  kontroller Framåt och Bakåt.
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2 3 4

1

5 6 7 8 9

Nedre Kontroller

Var ALLTID medveten om maskinens position och omgivningen innan du aktiverar någon 
kontrollfunktion.

KONTR BESKRIVNING

1 Kretsbrytare Resor när det finns överdriven elektrisk belastning. Tryck för att återställa.
2 Omkopplare För 

Höghastighetsväljare
Flytta brytaren till UPP position för att aktivera höghastighetsläge. 

3 UPP Position .
NED Position .

4 Strömlampa Om den lyser har maskinen ström.
5 Timmätare .
6 Startabrytare Flytta brytaren till UPP position för att starta motorn. 
7 Aktivera/Glöd Brytare Flytta brytaren till UPP position för att .
8 Nödstoppsknapp Tryck på NÖDSTOPP när somhelst för att stanna alla maskinens funktioner. Dra ut 

brytaren för att återställa. 
9 Momentväljare PLATTFORM Välj att styra från plattformens kontrollpanel. 

BAS Välj för att styra från basens kontrollpanel.
AV
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Arbetsplatsinspektion

Inspektera arbetsplatsen och avgöra om arbetsplatsen är lämplig för säker maskindrift. Gör detta innan du flyttar 
maskinen till arbetsplatsen.

Se till att hissen är rätt maskin för jobbet. 

Var medveten om arbetsplatsförhållandena och fortsätt att titta efter faror när du använder maskinen. 

Arbetsplatsinspektion

Innan du använder maskinen, kontrollera arbetsplatsen för alla möjliga faror, 
inklusive men inte begränsat till: 

• kanter eller hål, inklusive de som döljs av vatten, is, lera etc.
• sluttande, instabila eller hala ytor
• gupp, ythinder och skräp
• överliggande hinder och elektriska ledare
• andra föremål eller annan utrustning
• farliga platser och atmosfärer
• otillräcklig yta och stöd för att klara alla lastkrafter som ställs in av maskinen
• vind och väderförhållanden
• förekomsten av obehörig personal
• andra möjliga osäkra förhållanden
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Användaranvisningar & Funktions Tester

Detta avsnitt innehåller instruktioner och tester för varje funktion av maskinens drift. Följ alla säkerhetsregler och instruktioner. 
Operatören måste utföra inspektioner och ett funktionstest av maskinen före varje arbetsskift för att kontrollera att alla
maskinsystem fungerar korrekt. 

Testa maskinen på en fast plan yta utan skräp, kanter, gropar eller överliggande hinder. Utför varje steg som beskrivs i det här 
avsnittet.

Denna maskin får endast användas av utbildad och auktoriserad personal. Om flera operatörer använder den här maskinen måste 
alla vara utbildade, kvalificerade och auktoriserade att använda den. Nya operatörer måste utföra en kontroll före Start och 
funktionstest innan maskinen används. 

Operatörerna måste följa arbetsgivar- och arbetsplatsregler och statliga föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning. 

Använd INTE en maskin som inte fungerar riktigt. Om någon funktion inte fungerar som beskrivs, märk maskinen och ta bort den 
för reparation av en kvalificerad servicetekniker. När reparationen är klar måste en kontroll av Pre-Start och funktionstest utföras 
innan maskinen används. 

• Utför Pre-start Inspektion(se sida 27).

• Kontrollera nödstopp-brytaren på både basen och
plattformskontrollerna – .

• Kontrollera Batteribrytaren utanför kontrollmodulen. Måste
vara i PÅ läge.

Av 

På
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Starta otorn från edre ontrollpanelen

Se till att de övre och nedre NÖDSTOPPSBRYTARNA återställs.

• Vrid nyckelbrytaren till BASEN.

• Tryck och håll in START-knappen -släpp knappen när motorn startar.
• tryck ned och håll in GLÖD-knappen som anges i Förvärmningstabellen.
• Med GLÖD-knappen hålld, tryck och håll startknappen intryckt tills motorn startar.
• Släpp båda knapparna när motorn startar.

Omgivningstemperatur d

Över 50°F (10°C) 5 sekunder

50°c till 23°F (10°C till -5°C) 10 sekunder

Under 50°F (-5°C) 20 sekunder

20 sekunder = gräns för kontinuerlig användning

• För att skydda startmotorn kommer strömmen att stängas av till startkretsen när
startmotorn har kört kontinuerligt i cirka 15 sekunder utan att starta motorn.
Startkretsens avbrytare indikatorlampan tänds och strömmen till startkretsen kommer
att bryta i 30 sekunder.
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Starta otorn från vre ontrollboxen

Se till att de övre och nedre NÖDSTOPPSBRYTARNA återställs.

• vrid nyckelbrytaren till PLATTFORM.

• vrid Motorstartbrytaren till START - släpp när motorn startar.

• lyft och håll i GLÖD-omkopplaren enligt anvisningarna i Förvärmningstabellen.
• Med GLÖD-omkopplaren intryckt, vrid startknappen tills motorn startar.
• Släpp båda omkopplarna när motorn startar.

Omgivningstemperatur

Över 50°F (10°C) 5 sekunder

50°c till 23°F (10°C till -5°C) 10 sekunder

Under 50°F (-5°C) 20 sekunder

20 sekunder = gräns för kontinuerlig användning

• För att skydda startmotorn kommer strömmen att stängas av till startkretsen när
startmotorn har kört kontinuerligt i cirka 15 sekunder utan att starta motorn.
Startkretsens avbrytare indikatorlampan tänds och strömmen till startkretsen
kommer att bryta i 30 sekunder.
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Kontrollera området ovanför och runt maskinen för hinder innan du använder maskinen. Maskinen 
måste ha utrymme för att möjliggöra full höjd av plattformen.

N dstopp

• Tryck på nödstoppsknappen när som helst för att stoppa alla
maskinfunktioner.

• .

V lj BASDRIFT

• Vrid väljarknappen till BASEN.
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Lyft/Sänk

Var försiktig vid plattformssänkning för att undvika kollision med personal 
eller föremål.

• Tryck och håll ned Lyftknappen på basens kontrollpanel för att lyfta plattformen.
• Tryck och håll ned den nedre knappen på basens kontrollpanel för

att sänka plattformen.

Testf rfarande
• Höj plattformen tills den stannar. Plattformen ska lyftas till full höjd.
• Höj plattformen tills den stannar. Saxmonteringen ska stängas helt.
• Att släppa strömbrytaren stoppar funktionen lyft/sänk.
• Att trycka på nödstoppsknappen stoppar funktionen lyft/sänk.

Drift och rovning av Plattformskontroll

Beträda lattformen
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Plattformens Kontrollpanel

-innan du flyttar, kontrollera att resvägen som ska tas är fri från personer, hinder, skräp, hål och
avhopp, och kan

Test av lattformsmanövrering

N dstopp

• Tryck på nödstoppsknappen när som helst för att stoppa alla
maskinfunktioner.

• Dra ut brytaren för att återställa.

Aktivering av NÖDSTOPPSBRYTAREN kommer att slå på bromsarna omedelbart. Detta kan 
orsaka oväntade plattformsrörelser när maskinen plötsligt stannar. Spänn fast dig och säkra 
föremål på plattformen under drift av maskinen.

V lj PLATTFORMSDRIFT

•  vrid väljaren till PLATTFORM.
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Man vrera fr n lattform

• Gå in i plattformen genom personalinmatningsgrinden. Stäng och säkra
ingången.

• Starta motorn enligt tidigare Beskrivning (Se sidan 14).

• Tryck på Signalhornsknappen (om den är utrustad) för att kontrollera att den fungerar
korrekt.
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Driftreglage

Framåt/Sänk
• Funktionshastigheten är proportionell och styrs av styrspakens rörelse.
• Ju längre den flyttas från neutral (mittläge) desto snabbare blir hastigheten.
• Kontrollspaken återgår till neutralläge (mittläge) när den frigörs.

Höj inte plattformen om inte skyddsräcken är installerade och 
säkra .
O

Höj Plattform

• Ställ LÄGESVÄLJAREN i LYFT läget.
• Tryck på Aktiveralisten och flytta kontrollspaken mot dig.

Testförfarande
• Lyfthastigheten är proportionell och är beroende av läget för styrspaken.
• Höj till maximal höjd.
• Om du släpper aktivationslisten eller kontrollspaken stannar höjd.
• Att trycka på NÖDSTOPPSKNAPPEN stoppar höjningen.

Sänk Plattform

• Ställ LÄGESVÄLJAREN i LYFT läget. Kontrollera att inga personer eller
hinder befinner sig i vägen för den nedåtgående plattformen.

• Flytta kontrollspaken bort från dig.

Testförfarande
• Nedstigningshastigheten är fast-plattformen sänker i samma takt oavsett

handtagsposition.
• Att trycka på NÖDSTOPPSKNAPPEN stoppar nedstigningen.

Kontrollera att vägen är fri från personer, hinder, skräp, hål och avhopp och kan stötta 
maskinen.

-Kontrollera alltid framhjulsdriften innan du kör.

Styrning
• Ställ LÄGESVÄLJAREN i KÖR läget.
• Tryck på Aktivationslisten.
• Tryck på styrknappen med tummen för att styra åt vänster eller höger.

Testförfarande
• Frigör aktivationslisten eller Styrbrytare kommer att stoppa styrfunktionen.
• Styrhjulen centrerar inte automatiskt efter en sväng. Styrhjulen måste

återföras till rakt fram med styrströmbrytaren.

Styra

Backa/Lyft

Aktiverings
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Körhastighetskontroll

Hastighet Välj Läge

Vridmoment Välj 
Läge

Körhastigheten kan väljas tills plattformen är upphöjd över 3 m. När plattformen är upphöjd 
är maskinen som standard kryphastighet och omkopplaren är låst (fungerar inte).
• HÖG HASTIGHET: tillåter högre körhastigheter för resor över platt mark.
• LÅNGSAM HASTIGHET: används för måttliga backar.

Vridmoment Läge Kontroll
• HÖGT VRIDMOMENT: använd för att driva upp eller ner en brant sluttning eller för

noggrann placering av maskinen.

Kör framåt

• Ställ LÄGESVÄLJAREN i KÖR läget.
• Tryck på Aktivationslisten och flytta kontrollspaken bort från dig.

Testförfarande
• Körhastigheten är proportionell och är beroende av läget för styrspaken.
• Om man släpper aktivationslisten eller returnerar manöverspaken till

mittläget stannar manöverdonet.
• Att trycka på NÖDSTOPPSKNAPPEN stoppar körningen.

Kör Bakåt

• Ställ LÄGESVÄLJAREN i KÖR läget.
• Tryck på Aktiveralisten och flytta kontrollspaken mot dig.

Testförfarande
• Körhastigheten är proportionell och är beroende av läget för styrspaken.
• Om man släpper aktivationslisten eller returnerar manöverspaken till

mittläget stannar manöverdonet.
• Att trycka på NÖDSTOPPSKNAPPEN stoppar körningen.

Avstängning

Broms

• För parkering anbringas bromsen automatiskt när manöverspaken är placerad i
neutralläge (mittläge).

• När du är klar med maskinen, placera plattformen i stuvat läge.
• Parkera maskinen på en plan yta.
• Vrid omkopplaren till läget OFF och ta bort nyckeln för att förhindra

obehörig användning.
• Lämna försiktigt plattformen med en konstant tre (3) punkt demontering/grepp.
• Ställ alltid strömbrytaren i avstängt läge när du lämnar maskinen i slutet

av arbetsdagen.
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Plattformsförlägning

KONTROLLERA ATT DET FINNS UTRYMME UNDER DÄCKOMRÅDET INNAN DU SÄNKER PLATTFORMEN OM 
UTRULLNINGSDÄCKET ÄR FÖRLÄNGT.

• Sväng upp handtaget på baksidan av förlängningsdäcket för att höja den
fjäderbelastade stiftet från det låsta läget.

• Med handtaget upphöjt, tryck eller dra däcket till önskad förlängd längd och släpp
handtaget för den fjäderbelastade stiftet för att låsa i läge.
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Stödbensdrift

Kontrollera att all markpersonal är fri från maskinen innan du sätter i stödbenen.

Sänk endast stödbenen när maskinen är på en fast yta. Ytan måste kunna 
stödja det maximala marktrycket per hjul/stödben (se Specifikationer).

Stödbens kontrollomkopplaren är placerad längst upp till vänster
i den övre kontrollboxen.

F rl nga

Tryck och håll NED stödbens - reglaget för att förlänga stödbenen.
• Stödbenen kommer att förlängaa och nivåjustera maskinen. När maskinen är i

nivå och klar att använda, kommer stödbenen att stanna automatiskt.

Återkalla

Tryck och håll UPP stödbens - reglaget för att återkalla stödbenen.
• Stödbenen kommer att dras tillbaka.

Nödsänkningssystem 

Om styrsystemet misslyckas medan plattformen är upphöjd, använd Nödsänkningssystemet 
för att säkert sänka plattformen.

Nödsänkningssystemet används för att sänka
plattformen vid strömavbrott. 

För att sänka plattformen, dra i handtaget för 
Nödsänkning, som sitter till vänster om 
ingångsstegen, på den nedre kontrollboxen. 
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Underhåll

Märk och ta bort en skadad, felaktig eller modifierad maskin från service. Använd INTE en skadad, felaktig eller modifierad maskin.

Använd Pre-startkontrollen för att bestämma vilket rutinunderhåll som krävs. Operatören får endast utföra de rutinmässiga 
underhållsposter som anges i denna handbok.

checklistor för schemalagt underhåll ingår i denna handbok endast för kvalificerad servicetekniker. Endast
kvalificerade servicetekniker får utföra reparationer på maskinen. Efter att reparationerna har slutförts måste 
operatören utföra en Pre-startkontroll innan man fortsätter till funktionstestet.

Hydraulvätska under tryck kan tränga in och bränna huden, skada ögonen och kan orsaka 
allvarlig skada, blindhet och död. Reparera läckor omedelbart. Vätskeläckage under tryck är 
inte alltid synligt. Kontrollera om pinnhål läcker med en bit kartong, inte din hand.
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Rutinunderhåll

operatören får endast utföra underhåll på checklistan för pre-start. Frekvent och årligt underhåll måste utföras av
kvalificerade

Pre-Start inspektion Utför rutinunderhåll enligt beskrivningen i checklistan Pre-Start inspektion på sidan 27.

Frekvent och årligt underhåll

Underhållslås

Regelbundna Inspektionskontroller och årliga inspektionsrapporter måste fyllas i av 
kvalificerade servicetekniker som är utbildade och auktoriserade att utföra underhåll på 
denna maskin och måste utföras i enlighet med de förfaranden som beskrivs i 
servicehandboken. Checklistor för schemalagt underhåll ingår i denna handbok för 
användning av kvalificerade servicetekniker.

Maskiner som har varit i drift i mer än tre månader måste ha de frekventa 
Kontrollchecklistorna färdiga innan de återvänder till tjänsten.

Utför ALDRIG arbete eller inspektion på maskinen med plattformen upphöjd utan att först 
blockera saxmonteringen med Underhållslåset (se sidan 24).

För att ställa in Underhållslåset, höj plattformen tillräckligt för att Underhållslåset 
ska kunna rotera vertikalt. Sänk försiktigt ner plattformen tills stiftet ovanför vilar 
ordentligt på Underhållslåset.
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Smörjning

Operatören får endast utföra rutinunderhåll. Smörjning som anges som planerat underhåll måste utföras av en kvalificerad 
servicetekniker.

Knutpunkter

Tillsätt Olja Här

NIVÅ

Fyll till hit

Sm rjning

Nej. OBJEKT SPECIFIKATION FREKVENS

1 Hydraulisk 
Behållare

Mobil Vätska DTE 10, DTE 13 M, eller AW32

Fyll i mitten av siktmätaren med plattform i stuvat
läge och stödben (om de är utrustade) infällda.

Kontrollera siktmätarens nivå dagligen

årligen eller var 600: e timme, beroende på 
vilket som inträffar först

2 Hydrauliskt
Filter

Filterelement
(placerad inuti hydraulisk behållare)

Byt var sjätte månad eller 300 timmar, beroende 
på vilket som inträffar först

Byt var sjätte månad eller 300 timmar, 
beroende på vilket som inträffar först

3 NAV SAE 90 Mångsidigt Hypoid Gear Oil API-
Klassificering GL5 Byt var sjätte månad eller 300 timmar, beroende 

på vilket som inträffar först
Schemalagt Underhållsbyte årligen eller var 
1000:e timme, beroende på vilket som 
inträffar först
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Maskininspektioner

Operatören måste genomföra en Pre-startkontroll av maskinen och testa alla funktioner före varje arbetsskifte för att kontrollera 
skador, fel och obehörig modifiering. 

Märk och ta bort en skadad, felaktig eller modifierad maskin från service. Använd INTE en skadad, felaktig eller modifierad maskin. 

Använd Pre-startkontrollen för att bestämma vilket rutinunderhåll som krävs. Operatören får endast utföra de rutinmässiga 
underhållsposter som anges i denna handbok. 

checklistor för schemalagt underhåll ingår i denna handbok endast för kvalificerad servicetekniker. Endast
kvalificerade servicetekniker får utföra reparationer på maskinen. Efter att reparationerna har slutförts måste 
operatören utföra en Pre-startkontroll innan man fortsätter till funktionstestet.

Hydraulvätska under tryck kan tränga in och bränna huden, skada ögonen och kan 
orsaka allvarlig skada, blindhet och död. Reparera läckor omedelbart. Vätskeläckage 
under tryck är inte alltid synligt. Kontrollera om pinnhål läcker med en bit kartong, 
inte din hand. 
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Checklista  För Pre-startkontroll

Operatören måste före varje arbetsskift inspektera maskinen i förväg. Använd INTE en 

skadad, modifierad eller felaktig maskin.

F rsta Beskrivning

Kontrollera att bruksanvisningen och bruksanvisningen för ansvar finns i förvaringsbehållaren på plattformen.

Utför en visuell inspektion av alla maskinkomponenter. Leta efter saknade delar; rivna eller lösa

slangar; hydrauliska vätskeläckor; lös, rivna eller frånkopplade ledningar; skadade däck; etc. 

Kontrollera alla konstruktionskomponenter i maskinen för spruckna svetsar, korrosion och kollisionsskador.

Kontrollera alla slangar och kablar för slitna eller skavda områden.

Kontrollera att alla varnings-och instruktionsdekaler är närvarande, läsbara och säkra.

Kontrollera däcken för skador.

Kontrollera däcktrycket (krävs inte för skumfyllda däck).

Kontrollera att alla strukturella komponenter, stift och fästelement är närvarande och ordentligt åtdragna.

Kontrollera vätskeläckage.

Kontrollera hydraulvätskenivån (kontrollera med plattformen helt sänkt).

Kontrollera att batteriet är rent och säkert. Kontrollera terminalerna för korrekt täthet. Kontrollera korrosion.

Kontrollera kylvätskenivån i kylvätskeåtervinningsflaskan.

Kontrollera motoroljenivån.

Säkra alla omslag, paneler och skyddsskenor.

Se till att personalingången är ordentligt stängd och säkrad innan du använder maskinen.

Se Kubota motorhandbok för mer information om andra motorkontroller och ändra intervall för filter och vätskor.
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Regelbunden  Inspektionschecklista

Denna checklista ska användas med 3 månaders intervall eller var 150:e timme av 
maskinanvändning, beroende på vilket som inträffar först. Underlåtenhet att göra det kan leda 
till dödsfall eller allvarlig skada.

Täta underhållsinspektioner bör endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Kopiera den här sidan för återanvändning. Håll
inspektionerna uppdaterade. Registrera och rapportera alla avvikelser till din handledare.

Modellnummer Serienummer Timm tare

F rsta Beskrivning

Utför alla kontroller som anges vid pre-Start inspektion.

Kontrollera tillståndet för hydraulvätska i behållaren. Olja ska vara en klar bärnstensfärg.

Kontrollera batteriets elektrolytnivå och anslutningar.

Kontrollera hjulbultarna för korrekt vridmoment (se"Maskinspecifikationer").

Kontrollera om däcken lutar in eller ut.

Inspektera alla struktur-och vridpunkter för tecken på slitage och/eller skada.

Kontrollera pin-fogarna och fästringarna för säkerhet.

Kontrollera att plattformen inte glider ner med full belastning.

Kontrollera alla trådanslutningar för täthet och korrosion.

Kontrollera stödben (om utrustad) för korrekt drift.

Kontrollera drifthastigheterna för att säkerställa att de ligger inom angivna gränser(s Specifikationer).

Kontrollera nödsänkningssystemet.

Rengör och smörj alla tryckknappar med torrt smörjmedel och se till att brytarna fungerar fritt i
alla lägen. 

Kontrollera tätheten på plattformsramen och länkstiften.

Kontrollera den övergripande plattformen och skyddsräcke komponent säkerhet.

Kontrollera de elektriska monterings-och maskinvaruanslutningarna för säkerhet.

Kontrollera styrkungpinnarna för överdriven spel.

Se Kubota motorhandbok för mer information om andra motorkontroller och ändra intervall för filter och vätskor. 

Ytterligare underh llskrav f r sv ra f rh llanden

   Om maskinen används i mycket dammiga, exceptionellt varma eller exceptionellt kalla förhållanden,
byt ut motorns luftfilterelement och hydraulfilterelement (under normala förhållanden byt ut var 6:e månad 
eller 300:e timme, beroende på vilket som inträffar först).
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Kund 
Gata 
Stad/Postnummer 
Telefonnummer  
Kontakt  

Årlig  Inspektionsrapport

rlig Inspektionsrapport
GMG (Global Machinery Group, Inc.)
3428 Bullock Lane • San Luis Obispo, CA 93401 USA
800-301-0499 • 805-303-2066 • Fax: 805-293-6211

• Kontrollera varje punkt nedan.

•
• När alla objekt är "acceptabla" är enheten klar för service.

Korrekt Placering/Kvantitet Täckpaneler Säkra Trådar Tight
Läsbarhet Bas Fästelement Tätt Växlar Säkra
Korrekt Kapacitet Noteras Bultar Tätt Alla Operativa Funktioner

Framaxelfäste (4WD)
Alla Rälsfästen Säker Framaxelfäste (4WD) Operativ
Ingångsgrind/Kedja Stängs 
Ordentligt
Manual/Säkerhetsdata i boxen Hjulmotorer-Montering Säker Rätt Inställd
Bakre Rälsplatta På Plats Hjulmotorer-Läckage

Hjulmuttrarna Åtdragna 
Ordentligt

Glider Fritt Styrcylinder Stift Säkra
Spärrar i Stuvat Läge Pivotpunkter Lubed
Spärrar i Stuvat Läge
Rälsspärrarna Fungerar Oljefilter säker/Chg
Kabel Säker Oljenivå Korrekt/Chg

Styrning Tryck
Plattformsbultar Tätt Operativa Bromsar Enheten Tryck
Plattform Struktur Hjulmotorer-Montering Säker Hiss Tryck

Hjulmotorer-Läckage

Funktionell Hjulmuttrarna Åtdragna 
Ordentligt

Motor Fästen Täta

Kalibrerad Bränsleledningar Säkra
Bränsleledningar Fria Från Läckage

Monterad Korrekt Bränsletankar Säkra
Utseende Ventilgrenrör säkra Bränsle Avstängningsventiler Func.
110 / 220V Outlet 
säker/fungerar

Slangar Tight / Inga Läckor Alla Sköldar / Skydd På Plats

D / C Mtr(s) säker / Operativ Oljenivå
Strålkonstruktioner Kontaktorer Säkra Oljefilter
Svetsen Pump Säker Luftfilter
Låsring
Styrcylinder Stift Säkra Säkra Timmätare
Styrcylinder Stift Säkra Fulladdat Batteriindikator
Nedre Balk Fästen tätt Varningsljus
Rullarna Vrids Fritt Säkra Signalhorn

Operativ Generator
Säkra Converter
Operativ Bryter Alla Kretsar

Kommentar:  

Signatur /
Signatur / Ägare-Användare:

Datum: 
Datum:

P/N 90728 Rev. 3

Datum
Serienummer
Modellnummer
Datum För Senaste Inspektion  
Datum För Ibruktagande   

Återförsäljare 
Gata 
Stad/Postnummer 
Telefonnummer  
Kontakt   
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Felsökning

Om du upplever oregelbunden drift eller märker något fel när du använder den här 
maskinen, ska du omedelbart sluta använda den.
Ring efter hjälp och rapportera händelsen till din handledare, och använd inte maskinen förrän 
den har kontrollerats av en utbildad, kvalificerad mekaniker.

Maskinfunktionerna ungerar nte 

• Huvudfrånkopplare påslagen?
• Batteri korrekt ansluten?
• Batteriet fulladdat?
• Tillräcklig bränslenivå?
• Kretsbrytare?
• Funktionsväxla eller aktivationslist inte aktiverad?
• Väljarknapp i rätt läge?
• Båda Nödstoppsbrytarna återställda?
• Hydraulisk vätskenivå låg?
• Uppenbar vätskeläcka eller skadad komponent?
• Kablar frånkopplade, trasiga eller lösa?
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Transport-och lyftinstruktioner

Säkerhetsinformation

Lastnin

Free-wheel onfiguration f r inschning eller ogsering.

Maskinen kan vinschas eller bogseras korta avstånd vid hastigheter som inte överstiger 5 MPH 
(8 05 kph). Innan bogsering eller vinschning av maskinen är det nödvändigt att släppa 
bromsarna. Återställ bromsarna efter bogsering eller vinschning. 
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Vin

Körning eller vinschning på eller utanför ett transportfordon

Fäst alltid maskinen på en vinsch vid lastning eller lossning från en lastbil eller släpvagn 
genom att köra. Läs och förstå all säkerhets -, styr-och driftsinformation som finns på 
maskinen och i denna bruksanvisning innan du använder maskinen.

• Fäst maskinen i en vinsch.
• Ta bort alla maskinbindningar. Ta bort hjulklossar.

• Vrid basnyckeln till PLATTFORM. Kontrollera att nödstoppsknappen återställs
genom att dra ut strömbrytaren.

• Stig på plattformen och återställ plattformens nödstoppsbrytare.
• Testplattformskontrollfunktioner.
• Kör försiktigt maskinen från transportfordonet med vinschen fastsatt.

Bromsarna släpps automatiskt för körning och kommer 
automatiskt att gälla när maskinen stannar.

• Lossa bromsarna.
• Använd försiktigt vinschen för att sänka maskinen nerför rampen.
• Lås hjulen och sätt i bromsarna.

Säkring till lastbil eller släpvagn för Transport
• STÄNG AV Nyckelväljaren och ta bort nyckeln före transport.
• Inspektera hela maskinen för lösa eller oprioriterade föremål.
• Använd kedjor eller remmar med riklig lastkapacitet.
• Använd minst fyra (4) kedjor eller band.
• Justera riggningen för att förhindra skador på kedjorna och maskinen.

Lastbil Bind Ner
Minst 4 kedjor med 
tillr cklig kapacitet
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Lyft och inda er nstruktioner 

Lyftinstruktioner

Sänk plattformen helt. Se till att däckförlängningen 
dras in och moduldörrarna är stängda och säkra. Ta 
bort alla lösa föremål från maskinen. 

Bestäm maskinens tyngdpunkt. Fäst endast rigg på de 
angivna lyftpunkterna. 

För maskiner som INTE är utrustade med stödben, 
använd två på längden spridarstänger . Fäst rigg på 
hissen/ bind-ned punkter på chassit. Dra riggen för att
undvika skador på skyddsräcken. 

Fäst
slingorna på de utgående svetsningarna så nära 
stödbenen som möjligt. Dra riggen för att undvika
skador på skyddsräcken. 
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Observera:



3428 Bullock Lane
San Luis Obispo, CA 93401, 
USA Telefon: +1.805.303.2066
Avgiftsfritt (USA/Kanada): 800.303.0499 
www.goGMG.com

Global Machinery Group, Inc.Global Machiner Gro p Inc


