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–Spesifikasjoner—
MODELL

CUB 10

Målinger

US

Metrisk

Maksimal arbeidshøyde

15.74'

4,97 m

Høyde - Oppbevart
Plattformhøyden - Oppbevart
Lengde
Akselavstand

70.9"
26.85"
47.64"
39.76"

Høyde på tåbrett

6"
9.74'
44.9"
21.8"

1,8 m
0,682 m
1,21 m
1,01 m
0,152 m
2,97 m
1,14 m
0,55 m

28"
22.8"
2.1"

0,71 m
0,58 m
0,54 m

43.3"

1,1 m

Maksimal plattformhøyde
Plattformlengde - Utside
Skinner trukket
tilbake
Cassis bredde
Plattformbredde - utenfor
I Bakkeklaring - senter
Høyde på rekkverk

Produktivitet
Maksimal plattformkapasitet
Løftekapasitet
Økt hastighet

1
OEV

14 sekunder
24 sekunder

Lavere hastighet
Dekk

227 kg

8"

20 cm

Kraft
Strømkilde

12V, 100Ah

Vekt
ANSI
CE

806 pund
365 kg

Oppfyller gjeldende krav til ANSI / SAIA A92.20-2018 *Arbeidshøyden legger 2 m (6 fot) til plattformhøyden.
**Vekten kan øke med visse alternativer.
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Introduksjon

Introduksjon
Denne bruksanvisningen er utformet for å gi deg, eieren, brukeren eller operatøren, instruksjoner og driftsprosedyrer som er
nødvendige for å kunne bruke din GMG-arbeidsplattform på en forsvarlig og sikker måte for posisjonering av personell, sammen
med nødvendige verktøy og materialer, til indirekte arbeidssteder.
)$5(

Brukerhåndboken må leses og forstås før du bruker GMG-arbeidsplattformen.
Brukeren/operatøren må ikke påta seg driftsansvaret før han/hun har lest og forstår brukerhåndboken
samt har operert GMG-arbeidsplattformen under tilsyn autorisert, opplært og kvalifisert operatør.
Det er viktig at operatøren av arbeidsplattformen ikke er alene på arbeidsplassen under drift.
Modifikasjoner av denne maskinen fra den opprinnelige designen og spesifikasjoner uten skriftlig
tillatelse fra GMG er strengt forbudt. En modifikasjon kan kompromittere maskinens sikkerhet, og utsette
operatøren(e) for alvorlig skade eller død.
Din GMG Aerial Work Platform er designet, bygget og testet for å gi sikker, pålitelig
service. Kun autorisert, opplært og kvalifisert personell skal få lov til å betjene eller
vedlikeholde maskinen.
GMG, som produsent, har ingen direkte kontroll over maskinapplikasjon og drift. Riktig
sikkerhetspraksis er eierens, brukerens og operatørens ansvar.
Hvis det er et spørsmål om søknad og/eller operasjonskontakt:

Global Machinery Group
Global Machinery Group, Inc.
3428 Bullock Lane
San Luis Obispo, CA 93401 USA
Tlf: +1.805.303.2066
Gratis nummer: (USA/Canada): 800.303.0499
www.goGMG.com
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Sikkerhet
IKKE bruk denne maskinen før du har lest og forstått denne håndboken, har utført arbeidsplassinspeksjon, inspeksjon før
start og rutinemessig vedlikehold, og har fullført alle operasjonene som er beskrevet i avsnittet Bruksanvisning.
Unnlatelse av å lese, forstå og følge alle sikkerhetsregler, advarsler og instruksjoner kan føre til alvorlig skade eller død. Av
sikkerhetsmessige årsaker og sikkerheten til de rundt deg må du bruke maskinen som beskrevet i denne håndboken.
GMG designer arbeidsplattformer for å trygt og pålitelig posisjonere personell, sammen med deres nødvendige verktøy og
materialer, på overhead arbeidssteder. Eieren/brukeren/operatøren av maskinen må ikke ta ansvar for at maskinen fungerer som
den skal, med mindre de er riktig opplært.
ANSI og andre gjeldende standarder identifiserer krav fra alle parter som kan være involvert i selvgående forhøyede
arbeidsplattformer. ANSI/SAIA A92. 22-2018 Ansvarshåndbok regnes som en del av denne maskinen og finnes i det manuelle rommet,
som ligger ved plattformkontrollstasjonen. For å sikre sikker bruk av maskin, inspeksjoner og opplæring spesifisert i ANSI/SAIA
A92. 22-2018 må utføres med angitte intervaller som foreskrevet.

California-forslag 65 Advarsel
Dette produktet inneholder kjemikalier kjent for staten California for å forårsake kreft og/eller
fødselsskader eller annen reproduktiv skade.

Symboler for sikkerhetsvarsel
GMG-håndbøker og dekaler bruker symboler og farger for å hjelpe deg med å gjenkjenne viktig informasjon om sikkerhet, drift og
vedlikehold.
)$5(

RØD – Indikerer en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller
alvorlig skade.
ADVARSEL

ORANSJE – Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller
alvorlig skade.
FORSIKTIGHET

GULT med varselsymbol – Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan
føre til mindre eller moderate skader.
FORSIKTIGHET

GULT uten varselsymbol – Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan
føre til skade på eiendom.
LEGGE MERKE TIL

GRØNN – Angir operasjons- eller vedlikeholdsinformasjon.
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Fallsikring
Operatørene må overholde arbeidsgiver-, jobbsteds- og statlige regler for bruk av personlig
verneutstyr.
Hvis arbeidsgiveren eller jobbstedet krever det, må du bruke3HUVRQOLJIDOOVLNULQJVXWVW\U
PFPE (Personal Fall Protection Equipment) når du bruker denne maskinen.
Alle PFPE må overholde gjeldende statlige forskrifter, og må inspiseres og brukes i samsvar
med PFPE-produsentens instruksjoner.
13301

Fallsikringen må festes riktig til et angitt forankringspunkt når maskinen tas i bruk. Fest
bare ett fallbeherskelse til hvert forankringspunkt.

Fare for elektrisk støt
)$5(

FARE FOR ELEKTROSJOKK! DENNE MASKINEN ER IKKE ISOLERT!
DØD ELLER ALVORLIG SKADE vil skyldes kontakt med eller utilstrekkelig klaring fra elektrisk ladede
ledere.
Du må opprettholde en KLARING PÅ MINST 3,05 m mellom en hvilken som helst del av maskinen,
eller dens belastning, og enhver elektrisk ledning eller apparat som bærer over 300 volt opptil 50 000
volt. En fot (30,5 cm) ekstra klaring kreves for hver ekstra 30.000 Volt.
Vær oppmerksom på minimum sikker tilnærmingsavstand.
Denne maskinen er ikke elektrisk isolert og vil ikke gi beskyttelse mot kontakt med eller
nærhet til elektrisk strøm.
Hold trygge avstander fra elektriske kraftledninger og apparater i samsvar med gjeldende
myndighetsbestemmelser og følgende tegn:
Minste distanse for lagringstilnærming
Spenning

Minimum sikker tilnærmingsavstand

Fase til fase

Feet

Meter

0 til 300 volt

Unngå 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

Tillat plattformbevegelse, elektrisk linjesvaie eller sag og pass opp for sterk eller vind.
Holdes unna maskinen hvis den kommer i kontakt med strømledninger. Personell på bakken
eller i plattformen må ikke berøre eller betjene maskinen før strømledninger er slått av.
Ikke bruk maskinen som jording for sveising.
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sĞůƚĞĨĂƌĞƌ
IKKE overskrid den maksimale plattformkapasiteten. Vekten av alternativer og tilbehør vil
redusere den nominelle plattformkapasiteten og må tas med i den totale
plattformbelastningen. Se dekalene på alternativene.
IKKE løft plattformen når maskinen er på en overflate som er myk og/eller i en skråning.
IKKE vær avhengig av vippealarmen som en nivåindikator. STOPP hvis vippealarmen
utløses og det røde lyset lyser når plattformen heves. Vær svært forsiktig med å senke
plattformen. Flytt maskinen til en solid, jevn overflate.
IKKE OVERBELAST

50 lbs (
IKKE bruk plattformkontrollene til å frigjøre en plattform som er fanget, snappet eller på
annen måte forhindret fra normal bevegelse av en tilstøtende struktur.
IKKE øk overflaten på plattformen (dvs. dekk skinnene med presenning eller kryssfiner).
Økt overflateareal utsatt for vinden vil redusere maskinens stabilitet.
IKKE fest overliggende last eller bruk maskinen som kran. IKKE plasser last utenfor
IKKE KJØR PÅ
UREGELMESSIG ELLER
USTABIL OVERFLATE

plattformperimeteren.
Transportverktøy og materialer må ALDRI transporteres med mindre de er godt festet. Sikre alle
verktøy og løse materialer.
Aldri endre eller deaktiver noen maskinkomponenter.
Bytt ALDRI ut noen del av maskinen med gjenstander av forskjellig vekt eller
spesifikasjon. Aldri endre eller endre arbeidsplattformen uten skriftlig tillatelse fra
GMG.
Plasser ALDRI stiger eller stillaser i plattformen eller mot noen del av maskinen. Bruk

IKKE SKYV ELLER TREKK
GJENSTANDER UTENFOR
PLATTFORMEN

ALDRI maskinen på et bevegelig eller mobilt underlag eller kjøretøy.
IKKE bruk maskinen med kabinettskuffene åpne.
IKKE endre eller deaktiver grensebryterne eller maskinkomponentene som på noen måte
påvirker sikkerhet og stabilitet.
IKKE erstatt gjenstander som er kritiske for maskinstabilitet, med gjenstander av forskjellig
vekt eller spesifikasjon. IKKE endre eller endre denne maskinen uten skriftlig tillatelse fra
produsenten på forhånd.
IKKE bruk batterier som veier mindre enn originalutstyret. Hvert batteri må veie
36 kg. Batteriene må veie minst 36 kg.

SKAL IKKE BRUKES SOM
KRAN
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Fall farer

IKKE sitt, stå eller klatre på plattformvernskinnene. Hold et godt fotfeste på
plattformgulvet til enhver tid.
GJØRE IKKE utgang den plattform når
forhøyet.
Beholde plattformetasje klar for rusk.
IKKE KLATRE PÅ
SKINNER

IKKE fest en fallsikringsline til en tilstøtende struktur.
Kontroller at alle portene er ordentlig lukket og sikret før maskinen tas i bruk.
Operatørene må overholde arbeidsgiver- og jobbstedsregler og statlige forskrifter om
bruk av personlig verneutstyr.

IKKE GÅ AV
PLATTFORM EN NÅR
DEN ER FORHØYET

Kollisjonsfarer
Se etter utstyr, materialer eller andre hindringer før du flytter.
Kontroller om det er overhead hindringer før du beveger deg.
Kontroller om det er fare for knusing når du holder plattformskinnen før du
beveger deg. Vær oppmerksom på begrenset synsavstand og blinde flekker
når du kjører eller bruker. Vær oppmerksom på forlenget
plattformposisjon(er) når du flytter maskinen.
IKKE operere i den sti av enhver kran hvis ikke den kontroller av den kran ha vært låst ut
og/eller forholdsregler ha vært tatt for å forebygge enhver mulig kollisjon.
All form for lek er FORBUDT.
Se etter personell og hindringer under plattformen når du senker plattformen. Hold
hender og lemmer unna saks.
Bruk sunn fornuft og planlegging når du bruker maskinen med kontrolleren fra bakken.
Hold sikre avstander mellom operatøren, maskinen og faste gjenstander.
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Ytterligere sikkerhetsrisikoer
Eksplosjons- og brannfare
IKKE bruk maskinen på farlige steder eller steder der potensielt brannfarlige eller
eksplosive gasser eller partikler kan være til stede.

Skadede maskinfarer
Utfør en grundig forhåndsstartinspeksjon av maskinen og test alle funksjoner før hvert
arbeidsskift for å se etter skade, funksjonsfeil og uautorisert modifikasjon. Merk og fjern en
skadet, defekt eller modifisert maskin fra tjenesten. IKKE bruk en skadet, defekt eller
modifisert maskin.
Rutinemessig vedlikehold må utføres av operatøren før hvert arbeidsskift. Planlagt
vedlikehold må utføres av en kvalifisert servicetekniker med planlagte intervaller. Merk og
fjern fra service enhver maskin som ikke har hatt planlagt forebyggende vedlikehold utført.
Kontroller at alle sikkerhets- og instruksjonsdekaler er på plass og uskadd.
Kontroller at operatørens, sikkerhets- og ansvarshåndbøker finnes i oppbevaringsbeholderen
på plattformen. Alle håndbøker må være komplette, uskadede og lesbare.

Fare for kroppsskade
IKKE bruk maskinen når det er en hydraulikkvæske eller luftlekkasje. Hydraulikkvæske
eller luft under trykk kan trenge inn og/eller brenne huden.
Alle rom må være lukket og sikre under maskindrift. Feil kontakt med komponenter under et
deksel vil forårsake alvorlig skade. Kun opplært vedlikeholdspersonell skal ha tilgang til
rom. Operatøren skal kun ha tilgang til et rom når det utføres prestartinspeksjon.

Sveiselinje til plattformsikkerhet (hvis utstyrt)
Les, forstå og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med sveisekraftenheten.
Ikke koble til sveiseledninger eller kabler med mindre sveisekraftenheten er slått av ved
plattformkontrollene.
MÅ IKKE brukes med mindre sveisekablene er ordentlig tilkoblet.
IKKE koble jordledningen til plattformen.

Batterisikkerh et
Brannfarer
Batterier inneholder syre. Bruk alltid verneklær og øyebeskyttelse når du arbeider med batterier.
Unngå å søle eller kontakte batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med natron og vann.

Eksplosjonsfare
Hold gnister, flammer og tent tobakk unna batterier. Batterier avgir eksplosiv gass. La
batteriskuffen stå åpen under lading for å unngå gassoppbygging.

Fare for elektrisk støt
Unngå kontakt med elektriske terminaler.
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Kontroller og komponenter
Plassering av komponenter
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Kontroller og komponenter

Plattformkontroller

ADVARSEL

Vær ALLTID oppmerksom på maskinens posisjon og omgivelsene dine
før du aktiverer en kontrollfunksjon.
KONTR
OLL

1

Side 8

2

Stoppknapp for
nødstilfelle
Opp-knappen

3

Ned-knapp

BESKRIVELSE

Trykk når som helst på NØDSTOPP-bryteren for å stoppe alle
maskinfunksjoner. Drei bryteren med klokken for å tilbakestille.
Trykk på denne knappen og hold nede for å heve maskinen. Slipp knapp
for å stoppe bevegelse
Trykk på denne knappen og hold nede for å senke maskinen. Slipp
knappen for å stoppe bevegelse

CUB 10

Kontroller & Komponenter

Nedre kontroller

ADVARSEL

Vær ALLTID oppmerksom på maskinens posisjon og omgivelsene før du
aktiverer noen kontrollfunksjon.

KONTR2//

BESKRIVELSE

1

Bryter for nødstopp Trykk når som helst på NØDSTOPP-bryteren for å stoppe alle
maskinfunksjoner. Drei bryteren med klokken for å tilbakestille.

2

Plattformløft / nedre Med nøkkelbryteren i BASE-posisjon flytter du denne bryteren opp for å
bryter
løfte plattformen eller ned for å senke plattformen.
Bryter for nøkkel
PLATTFORM Øvre posisjon. Velg for å betjene fra plattformens
kontrollpanel.
Drei med klokken og hold for å betjene fra
BASE
basekontrollpanelet.
AV
Velg for å stoppe operasjonen fra et av kontrollpanelene.

3

4

Batteri indikator

Angir tilstanden til batterikapasiteten.

5

Strømbryter

Trykk På For å tilbakestille hvis Strømbryter er aktivert.

Side 9

CUB 10

Inspeksjon på arbeidsplassen

Inspeksjon på arbeidsplassen
IKKE bruk denne maskinen før du har lest og forstått denne håndboken, har utført arbeidsplassinspeksjon, inspeksjon før
start og rutinemessig vedlikehold, og har fullført alle operasjonene som er beskrevet i avsnittet Bruksanvisning.
Inspiser arbeidsplassen og finn ut om arbeidsplassen er egnet for sikker maskindrift. Gjør dette før du flytter maskinen til
arbeidsplassen.
Pass på at heisen er riktig maskin for jobben.
Vær oppmerksom på forholdene på arbeidsplassen, og fortsett å se etter farer mens du bruker maskinen.

Inspeksjon på arbeidsplassen
Før maskinen tas i bruk, må du kontrollere om det finnes mulige farer på arbeidsplassen,
inkludert, men ikke begrenset til:
• avleveringer eller hull, inkludert de som er skjult av vann, is, gjørme, osv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Side 10

skrånende, ustabile eller glatte overflater
støt, overflateobstruksjoner og rusk
overhead hindringer og elektriske ledere
andre gjenstander eller utstyr
farlige steder og atmosfærer
utilstrekkelig overflate og støtte for å motstå alle belastningskrefter pålagt av
maskinen
vind- og værforhold
Tilstedeværelsen av uautorisert personell
andre mulige usikre forhold
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Bruksanvisning og funksjonstester
IKKE bruk denne maskinen før du har lest og forstått denne håndboken, har utført Bruksanvisning og funksjonstester, og har
fullført alle operasjonene som er beskrevet i avsnittet Bruksanvisning.
Denne delen inneholder instruksjoner og tester for hver funksjon av maskindrift. Følg alle sikkerhetsregler og instruksjoner.
Operatøren må foreta inspeksjoner og en funksjonstest av maskinen før hvert arbeidsskift for å kontrollere at alle maskinsystemer
fungerer som de skal.
Test maskinen på et fast nivå uten rusk, avleveringer, hull eller overhead hindringer. Utfør hvert trinn som er beskrevet i denne
delen.
Denne maskinen skal kun brukes av opplært og autorisert personell. Hvis flere operatører bruker denne maskinen, må alle være
opplært, kvalifisert og autorisert til å bruke den. Nye operatører må utføre en pre-start inspeksjons- og funksjonstest før maskinen
tas i bruk.
Operatørene må overholde alle arbeidsgiver- og jobbstedsregler og statlige forskrifter om bruk av personlig verneutstyr.
IKKE bruk en maskin som ikke fungerer som den skal. Hvis en funksjon ikke fungerer som beskrevet, må du merke maskinen og
fjerne den for reparasjon av en kvalifisert servicetekniker. Når reparasjonene er fullført, må det utføres en inspeksjons før start og
funksjonstest før maskinen tas i bruk.

Forhåndsinnføring
• Utfør prestartinspeksjon (se side 25).
• Kontroller nødstoppbryterne både ved base- og plattformkontrollene

– vri med klokken for å tilbakestille.

ϭϯϯϭ

NØDSTOPPBRYTER

Test av funksjoner
1 Velg et testområde som er fast, jevnt og uten hindringer.
2 Kontroller at batteripakken er koblet til.

Ved jordkontrollene
3 Sett den røde nødstoppknappen med klokken på på-posisjonen ved både
jordings- og plattformkontrollene.
4 Hold nøkkelbryteren i jordingskontrollposisjonen

Test nødstopp
5 Trykk inn den jordede røde nødstoppknappen til av-stilling.
• Resultat: Ingen funksjoner skal fungere.
6 Vri den røde nødstoppknappen med klokken til PÅ-stilling.
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Teste opp/ned-funksjoner
ADVARSEL

Kontroller området over og rundt maskinen for hindringer og elektriske ledninger før
bruk av maskinen.
En buzzer med forskjellig lydfrekvens styres av sentralsystemet. Nedstigningsalarmen høres
på 80 pip per minutt. Alarmen som går når maskinen ikke er i vater, høres en kontinuerlig
alarm
7

Slå tastebryteren av eller plattformposisjonen på stasjonen for nedre kontroller.

8 Trykk opp og hold plattformen opp/ned-bryteren på nedre kontrollstasjon.
• Resultat: Ingen funksjon skal fungere.
9 Hold nøkkelbryteren i bakkekontrollposisjon.
10 Trykk opp og hold inne Plattform opp-bryteren på stasjonen for nedre kontroller.
• Resultat: Plattformen skal heves.
11 Trykk ned og hold inne plattform ned-bryteren.
• Resultat: Plattformen skal senkes til slutten. Nedstigningsalarmen skal utløses
mens plattformen senkes. Denne alarmen er en periodisk alarm

Teste nødsenkingen
12 Aktiver opp-funksjonen og hev plattformen ca. 2 fot / 60 cm.
13 Trekk i nødsenkende knott.
• Resultat: Plattformen skal senkes. Nedstigningsalarmen vil ikke høres.

Ved plattformkontrollene
14 Vri nøkkelbryteren til plattformkontrollen.

Test nødstopp
15 Trykk inn den røde nødstoppknappen på plattformen til av-stilling.
• Resultat: Ingen funksjoner skal fungere.
16 Trekk eller vri den røde nødstoppknappen med klokken til på-posisjon.
• Resultat: Maskinen kan heve og senke.
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Aktiver og opp/ned-funksjoner for testfunksjonen
ADVARSEL

Kontroller området over og rundt maskinen for hindringer og elektriske ledninger før
bruk av maskinen.

17 Trykk og hold inne knappen med "OPP"-pilen
• Resultat: Plattformen skal heves.

18 Slutt å trykke, slipp knappen.
• Resultat: Plattformen skal slutte å heve.

19 Trykk og hold inne knappen med "NED"-pilen
• Resultat: Plattformen skal senkes. Nedstigningsalarmen skal utløses

mens plattformen senkes.

Test funksjon rekkverk interlock
20 Trykk både skinnestempler og skyv skinner til midtenavpunktet.
• Resultat: Den gule LED-lampen på plattformen skal lyse.

21 Trykk Hev og senk knapp.
• Resultat: Re skal ikke være noen bevegelse av plattformen.

22 Flytt skinner til tilbaketrukket posisjon og hold knappen med "DOWN" eller "UP"
Arrow
• Resultat: Plattformen skal senkes og heves. Den gule låselampen lyser ikke
22 Flytt skinnene til utvidet posisjon og hold knappen med "NED"- eller "OPP"-pilen
• Resultat: Plattformen skal senkes og heves. Den gule låselampen lyser ikke

Stempel på skinne

Led-lampe for låsing

/('O\VIRURYHUEHODVWQLQJ

Tilbaketrukket
VNLQQHOnVEUDNHWW
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Bruksanvisning
ADVARSEL

Kontroller området over og rundt maskinen for hindringer og elektriske ledninger før
bruk av maskinen.

Nødstopp

• Skyv inn den røde
Nødstopp-knappen
til av posisjon i
bakkekontroller
eller den plattform
Kontrollerfor å
stoppe alle maskiner
Funksjoner.
• Hvis en funksjon
fungerer når en av
de røde
nødstoppknappene
trykkes inn, må du
reparere
nødstoppfunksjonen
før du bruker
maskinen.

Bryter for

nødstopp

Senking av nødsituasjoner
ADVARSEL

Hvis kontrollsystemet svikter mens plattformen er forhøyet, bruker du nødsenkende fremgangsmåte for å
senke plattformen på en sikker måte.
Ikke klatre ned sakseenheten eller gå ut av plattformen.
Nødsenkende system brukes til å senke plattformen i tilfelle strømbrudd.
• Trekk i nødsenkende håndtaket på løftesylinderen for

å senke plattformen.
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Drift fra bakken
ADVARSEL

Kontroller området over og rundt maskinen for hindringer og elektriske ledninger før
bruk av maskinen.

1 Hvis du vil bruke jordingskontrollene, må tastebryteren holdes i nedre
kontrollposisjon. Hvis den ikke holdes, vil verken heving eller senkning
av plattformen fungere.
2 Sett den røde nødstoppknappen i på-posisjon ved både jordings- og

plattformkontrollene.
3 Kontroller at batteripakken er koblet til før maskinen tas i bruk.

Til posisjonsplattform fra bakken
Flytt bryteren for opp/ned-bryteren i henhold til markeringene på kontrollpanelet.

Drift fra plattform
ADVARSEL

Kontroller området over og rundt maskinen for hindringer og elektriske ledninger før
bruk av maskinen.
1 Vri nøkkelbryteren til plattformkontrollen.
2 Sett den røde nødstoppknappen i på-posisjon ved både jordings- og

plattformkontrollene.
3 Kontroller at batteripakken er koblet til før maskinen tas i bruk.

Til posisjonsplattform
Oppknappen

1 For å heve plattformen Trykk på "Opp"-knappen
2 For å senke plattformen Trykk på "Ned"-knappen

Ned-knapp
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Utstyrsskuff
ADVARSEL

Utstyrsskuffen må være helt lukket før maskinen tas i bruk

1 Hvis utstyrsskuffen er åpnet på grunn av vedlikehold som utføres, må

denne skuffen være helt lukket før maskinen tas i bruk.
2 For å lukke skuffen, løft de to gule skuffeforlengelsesutløserknottene på
slutten av skuffeforlengelsesstøtten og skyv skuffen helt lukket.

Utløserhåndtak for skuffutvidelse
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Hjulbremser
ADVARSEL

Manuelle hjulbremser må påføres før maskinen tas i bruk

1 De 2 bakhjulene har en manuelt påført brems. Dette må påføres når
maskinen er på plass.
2 Forhjulene har automatisk påførte bremser som griper inn mens
plattformen løfter seg, men det er også viktig å bruke de bakre
manuelle bremsene
3 Hvis den bakre manuelle bremsen ikke påføres, kan maskinen bevege
seg mens du går inn og ut av plattformen, noe som gjør den utrygg for
operatøren.
4 Trykk på for å påføre bremsen og trykk av for å løsne bremsen slik at
maskinen kan skyves rundt når plattformen senkes

Bakhjul - Manuelle bremser
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Drift fra bakken med kontroller
ADVARSEL

Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med kontrolleren fra bakken
Hold sikre avstander mellom operatør, maskin og faste gjenstander.
Vær oppmerksom på hvilken retning maskinen vil bevege seg når du bruker kontrolleren.

Vedlikeholdslås
ADVARSEL

DØD ELLER ALVORLIG SKADEFARE!

Utfør ALDRI arbeid eller inspeksjon på maskinen med plattformen forhøyet uten først å blokkere
sakseenheten med vedlikeholdslåsen.
IKKE koble til vedlikeholdslåsene med mindre plattformen er tom for verktøy og materiale.

1 Hev plattformen ca. 6' eller 2m fra bakken
2 Roter vedlikeholdslåsen(e) og la den/dem henge rett ned.
3 Senk plattformen til vedlikeholdslåsen(e) hviler sikkert på koblingen.
Hold deg unna vedlikeholdslåsen når du senker plattformen.
Sett på vedlikeholdslåsene ved å heve plattformen litt og rotere til stuet posisjon.

Vedlikeholdslås
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Avslutningsprosedyre
• Når du er ferdig med maskinen, plasser plattformen i stuet posisjon.
• Parker maskinen på et jevnt underlag.
• Koble til bakhjulsbremsene
• Sett nøkkelbryteren i AV-stilling og fjern nøkkelen for å

forhindre uautorisert bruk.
• Trykk den røde knappen for hovedstrøm/nedre nødstoppbryter til

AV-stilling når du forlater maskinen på slutten av arbeidsdagen.
• Lad batteriene.

CUB 10

Batterilading

Lading av batteri
ADVARSEL

Ladeoverflaten kan bli varm under bruk. Kontakt med hud eller omkringliggende materialer skal
unngås.
For å redusere risikoen for elektrisk støt, kobles bare til et jordet enfaset (3 lednings) uttak.
Ikke bruk en ekstern lader eller et boosterbatteri.
Lad batteriet i et godt ventilert område.
FORSIKTIGHET

Bruk riktig vekselstrømsspenning for lading som angitt på maskinen.
Bruk kun GMG-autoriserte batterier og ladere.
VIKTIG: Pass på at du kobler laderen fra stikkontakten før du prøver å bruke enheten. Hvis laderen ikke kobles fra, vil ikke
maskinen fungere på grunn av en intern sikkerhetsbryter i laderen
Laderen vil indikere statusen til ladesyklusen.

Plassering av batterilading
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Vedlikehold
IKKE bruk denne maskinen før du har lest og forstått denne håndboken, har utført arbeidsplassinspeksjon, inspeksjon før
start og rutinemessig vedlikehold, og har fullført alle operasjonene som er beskrevet i avsnittet Bruksanvisning.
Operatøren må utføre en inspeksjon før start av maskinen og teste alle funksjoner før hvert arbeidsskift for å se etter skade,
funksjonsfeil og uautorisert modifikasjon. Inspeksjonen er utformet for å finne ut om noe tilsynelatende er galt med en maskin før
operatøren utfører funksjonstestene.
Merk og fjern en skadet, defekt eller modifisert maskin fra tjenesten. IKKE bruk en skadet, defekt eller modifisert maskin.
Bruk forhåndsstartinspeksjonen til å finne ut hvilket rutinemessig vedlikehold som kreves. Operatøren kan bare utføre de
rutinemessige vedlikeholdselementene som er angitt i denne håndboken.
VIKTIG: Sjekklister for planlagt vedlikeholdsinspeksjon er inkludert i denne håndboken for bruk bare av kvalifiserte
serviceteknikere. Kun kvalifiserte serviceteknikere kan utføre reparasjoner på maskinen. Når reparasjonene er
fullført, må operatøren utføre en pre-start inspeksjon før du går videre til funksjonstesten.
)$5(

Hydraulisk væske under trykk kan trenge inn i og brenne huden, skade øynene og kan forårsake
alvorlige
skade, blindhet og død. Reparer lekkasjer umiddelbart. Væskelekkasjer under trykk er kanskje
ikke alltid synlige. Se etter hullekkasjer med et stykke papp, ikke hånden din.
ADVARSEL

Utfør ALDRI arbeid eller inspeksjon på maskinen med plattformen forhøyet uten først å blokkere
sakseenheten med vedlikeholdslåsen (se side 18).
Utfør planlagt vedlikehold med anbefalte intervaller. Unnlatelse av å utføre planlagt
vedlikehold med anbefalte intervaller kan føre til en defekt eller funksjonsfeil i maskinen og
kan føre til skade eller død av operatøren. Hold vedlikeholdsregistrene oppdaterte og
nøyaktige.
Rapporter umiddelbart eventuelle skader, feil, uautoriserte modifikasjoner eller funksjonsfeil
til din overordnede. Eventuelle feil må repareres før fortsatt bruk. IKKE bruk en skadet,
modifisert eller defekt maskin.
FORSIKTIGHET

La aldri hydrauliske komponenter eller slanger stå åpne. Koble til alle slanger og monter umiddelbart
etter
demontering for å beskytte systemet mot forurensning utenfra (inkludert regn).
Åpne aldri et hydraulisk system når det er forurensninger i luften.
Rengjør alltid området rundt før du åpner hydrauliske systemer.
Bruk kun anbefalte smøremidler. Feil smøremidler eller inkompatible smøremidler kan
forårsake så mye skade som ingen smøring.
Se etter provisoriske "rettelser" som kan sette sikkerheten i fare, samt føre til dyrere
reparasjon. Inspeksjon og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell som er kjent med
utstyret.

Side 21

CUB 10

Vedlikehold

Rutinemessig vedlikehold
ADVARSEL

Utfør ALDRI arbeid eller inspeksjon på maskinen med plattformen forhøyet uten først å blokkere
sakseenheten med vedlikeholdslåsen. Se side 18 for instruksjoner.
VIKTIG: Operatøren kan kun utføre vedlikeholdselementer på sjekklisten for inspeksjon før start. Hyppig og årlig vedlikehold må
utføres av kvalifiserte serviceteknikere.

)¡U-Vtart inspeksjon Utfør rutinemessig vedlikehold som identifisert i sjekklisten for inspeksjon før start på side 25.

Hyppig og årlig vedlikehold
Sjekklister for hyppig inspeksjon og årlige inspeksjonsrapporter må fylles ut av kvalifiserte
serviceteknikere som er opplært og autorisert til å utføre vedlikehold på denne maskinen, og
må gjøres i samsvar med prosedyrene som er beskrevet i servicehåndboken. Sjekklister for
planlagt vedlikeholdsinspeksjon er inkludert i denne håndboken for bruk av kvalifiserte
serviceteknikere.
Maskiner som har vært ute av drift i mer enn tre måneder må ha sjekklistene for hyppig
inspeksjon fullført før de går tilbake til service.
VIKTIG – I tillegg til sjekklistene for hyppig inspeksjon og årlig inspeksjon, må 30-dagerstjenesten utføres

etter de første 30 dagene eller 40 timer med førstegangsservice. Se service- og delehåndboken
for spesifikke instruksjoner.

Side 22

CUB 10

Vedlikehold

Smøring
Operatøren kan kun utføre rutinemessig vedlikehold. Smøring som er oppført som planlagt vedlikehold, må utføres av en
kvalifisert servicetekniker.

FULL
LEGG TIL
13327

Smøring
Nei.

1

VARE

SPESIFIKASJON

FREKVENS

HydrauliVN
reservoaU

Mobil væske DTE 10, DTE 13M eller AW32

Rutinemessig vedlikehold
Kontroller nivået daglig
Planlagt vedlikehold

Ikke bytt ut andre væsker, da det kan oppstå
pumpeskader.
Fyll til midten av peilepinnen med plattform i
stuet stilling.

Endre årlig eller hver 600 timer,
avhengig av hva som inntreffer først
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Sjekkliste for inspeksjon før start
Operatøren må foreta en pre-start inspeksjon av maskinen før hvert arbeidsskift. IKKE
bruk en skadet eller defekt maskin.
Første

beskrivelse

BBBBBKontroller at brukerhåndboken er komplett, leselig og i oppbevaringsbeholderen på plattformen.
ͺͺͺͺͺPass på at alle dekaler er leselige og på plass.
ͺͺͺͺͺKontroller om det er hydrauliske oljelekkasjer.
ͺͺͺͺͺSe etter batterivæskelekkasjer.

Kontroller følgende komponenter eller områder for skade, feil installerte eller manglende deler og uautoriserte modifikasjoner:
BBBBBElektriske komponenter, ledninger og elektriske kabler
ͺͺͺͺͺBatteritilkoblinger
ͺͺͺͺͺHydrauliske slanger, beslag, sylindere og manifolder
ͺͺͺͺͺBatteripakke og tilkoblinger
ͺͺͺͺͺSkyveblokker/sliteputer
ͺͺͺͺͺHjul
ͺͺͺͺͺGrensebrytere, alarm og lys
ͺͺͺͺͺMuttere, bolter og andre festemidler
ͺͺͺͺͺPlattform inngangsport
BBBBBLamper og alarmer
ͺͺͺͺͺVedlikeholdslås
ͺͺͺͺͺSaksepinner og festemidler
ͺͺͺͺͺPlatform kontroller
BBBBBBremseutløserkomponenter
Sjekk hele maskinen for:
BBBBBSprekker i sveiser eller strukturelle komponenter
ͺͺͺͺͺBulker eller skade på maskinen
ͺͺͺͺͺKontroller at alle strukturelle og andre kritiske komponenter er til stede og at alle tilhørende festemidler og pinner er
SnSODVVRJULNWLJVWUDPPHW
BBBBBKontroller at beskyttelsesskinnene er riktig montert og sikret, og at alle pinner og bolter er ordentlig festet.
BBBBBKontroller at kabinettskuffen er lukket og låst og at batteriene er riktig tilkoblet.

ADVARSEL

Utfør ALDRI arbeid eller inspeksjon på maskinen med plattformen forhøyet uten først å blokkere
sakseenheten med vedlikeholdslåsen. Se side 18 for instruksjoner.

Side 24

CUB 10

Vedlikehold

Sjekkliste for hyppig inspeksjon
ADVARSEL

Denne sjekklisten må brukes med 3-måneders intervaller eller hver 150 timers maskinbruk, avhengig av hva som
inntreffer
første. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til død eller alvorlig skade.
Hyppige vedlikeholdsinspeksjoner må kun utføres av kvalifiserte serviceteknikere. Kopier denne siden for gjenbruk. Hold
inspeksjonspostene oppdatert. Registrer og rapporter alle avvik til din overordnede. Se service- og delehåndboken for spesifikke
instruksjoner.
Serienummer
Første

modellnummer

Timemåleravlesning

beskrivelse

Utfør alle kontroller som er oppført ved forhåndsstartinspeksjon.
Kontroller tilstanden til hydraulikkvæske i reservoaret. Olje skal være en klar og gul i farge.
BBBBBBatterier
BBBBBElektriske ledninger
BBBBBHjul
BBBBBNødstopp
BBBBBTastebryter
BBBBBBremser
BBBBBLåsekomponenter
BBBBBAlle sikringsbrytere

DATO

KONTROLLERT AV
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Årlig inspeksjonsrapport

Årlig Inspeksjon Rapport
pp
Global Machinery Group,
p Inc.

3428 Bullock Lane, San Luis Obispo,
p CA 93401 USA
x 805-293-6211
800-301-0499 • 805-303-2066 • Fax:

Dato
Serienummer
Modellnummer
Dato for siste inspeksjon
Dato plassert i service

Forhandler
Gate
Poststed
Telefon
Kontakt

Kunde
Gate
By/stat/postkode
7elefon
kontakt

• 6MHNNKYHUWHOHPHQWVRPHURSSI¡UWQHGHQIRU
• %UXNULNWLJEUXNHUKnQGERNIRURSHUDW¡U VHUYLFH RJGHOHU IRU VSHVLILNNDVMRQ

RJLQQVWLOOLQ

• +YLV HQ YDUH YLVHU VHJ nY UH 8DNVHSWDEHO JM¡U GHQ¡GYHQGLJH

UHSDUDVMRQHQHRJ PHUNHU DY IRU 5HSDUHUW

Nøkkel: "J" Ja/Akseptabelt r
11HL8DNVHSWDEHO
"R" Reparert
"U" Unødvendig/ Gjelder ikke

• 1nU DOOH YDUHQH HU $NVHSWDEOH HU HQKHWHQ NODU WLO VHUYLFH

J N R U

J N R U
Dekaler:

Base:

J N R U
Operasjon:

Riktig plassering/antall

Dekselpaneler sikre

Tette ledninger

Lesbarheten

Bunnfester tett

Svitsjer sikker

Riktig kapasitet notert

Stramme bolter

Rails:

Alle funksjoner i drift
Nødsituasjon ned:

Aksel-/hjulenheter:

Alle skinnefester sikre

Hjulmontering sikker

Inngangsporten lukkes på riktig
måte
Manuelle/sikkerhetsdata i esken

Styresylindrede pinner sikre
Sjekk / glidemiddel styre åkene

Operativ
Bryter for langsom fartsgrense:
Angi riktig
Hullbarer:
Bruk jevnt
Lås på plass
Grensebrytere justert

Komponentområde:
Ventilmanifold(er) Sikker
Plattform:

Trykk og hydraulikk:
Oljenivå riktig

Slanger Tett/Ingen lekkasjer

Løftetrykksett

Sikker pumpe

Inspiser hydraulikkolje;
Erstatt om nødvendig

Plattform bolter stramt
Plattformstruktur
Batterier:
Sikker
Fulladet
Tråd seler:
Riktig montert
Fysisk utseende
110/220V uttak trygt / i arbeid
Heving av samling:
Bjelke strukturer

Batterilader:
Sikker
Operativ
Nødstopp:
Bryter alle kretser
Vedlikeholdslås:

Sveiser

Sikker

Beholde ringer

Operativ

Sylinder pinner sikker
Sakse lysbildeblokker*

*Se service- og delehåndboken for instruksjoner

Kommentarer:
Signatur/mekaniker:
Signatur/eierbruker:
13328
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Feilsøking
ADVARSEL

Skulle du oppleve uberegnelig drift eller legge merke til funksjonsfeil mens du bruker denne maskinen,
avbryte bruken umiddelbart.
Ring etter assistanse og rapporter hendelsen til din overordnede, og ikke bruk maskinen før
den er sjekket av en opplært, kvalifisert mekaniker.

Maskinfunksjoner vil ikke fungere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er batteriet riktig tilkoblet?
Batteriet er fulladet?
Nøkkelbryter i riktig posisjon?
Begge nødstoppbryterne tilbakestilles?
Circuit Breaker utløst?
Batterilader frakoblet?
Hydraulisk væskenivå lavt?
Åpenbar væskelekkasje eller skadet komponent?
Ledninger frakoblet, ødelagt eller løs?
Utstyrsskuffen er ikke helt lukket?
Maskinoverbelastningsbryter aktivert? Vil ha rød LED i plattformen
Maskinen er ikke på nivåjord
Rekkverk ikke i fullt utvidet eller trukket posisjon? Vil ha gul LED i plattformen
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Transport- og løfteinstruksjoner
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL

Denne delen er gitt for referanse og erstatter ikke noen myndighets- eller selskapspolitikk
lasting, transport eller løfting av GMG-maskiner.
Lastebilsjåfører er ansvarlige for lasting og sikring av maskiner, og bør være riktig opplært og
autorisert til å betjene GMG-maskiner. Sjåførene har også ansvar for å velge riktig og
hensiktsmessig tilhenger i henhold til statlige forskrifter og selskapspolitikk. Førere må sørge
for at kjøretøyet og kjettingene er sterke nok til å holde maskinens vekt (se serienummerskiltet
for maskinvekt).
Under lasting og lossing må transportkjøretøyet parkeres på en jevn overflate og sikres for å
forhindre rulling.
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Lasting på eller av et transportkjøretøy
Løfting av maskinen med en gaffeltruck
• Plasser gaffeltruckgaflene på linje med gaffeltrucklommene.
• Kjør fremover til hele omfanget av gaflene.
• Løft maskinen 6 inn / 15 cm og vipp deretter gaflene litt tilbake for å holde
maskinen sikker.
• Kontroller at maskinen er i vater når du senker gaflene.

Gaffellift lommer

Sikring til lastebil eller tilhenger for transport
•
•
•
•
•
•
•

Vri nøkkelbryteren til AV og ta ut nøkkelen før transport.
Kontroller hele maskinen for løse eller usikrede gjenstander.
Hakk hjulene
Bruk festepunktene på chassiset til å forankre ned til transportoverflaten.
Bruk kjettinger eller stropper med god lastekapasitet.
Bruk minst fire (4) kjettinger eller stropper.
Juster riggen for å unngå skade på kjettingene og maskinen.

30° maksimal
sløyfe ned vinkel
brattere vinkler
kan skade
maskin
30°

Transport og løfting Instruks
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Løfteinstruksjoner
ADVARSEL

Kun kvalifiserte riggere skal rigge og løfte maskinen.
Sørg for at kranen, lasteflatene, sprederstengene, kablene, kjedene og stroppene har
tilstrekkelig kapasitet til å tåle maskinvekten. Se serieplaten for maskinens vekt.
• Senk plattformen helt ned. Kontroller at kontrollene og komponentskuffene er
lukket og sikre. Fjern alle løse gjenstander fra maskinen.
• Bestem tyngdepunktet til maskinen.
• Fest riggen kun til de angitte løftepunktene .
• Juster riggen for å unngå skade på maskinen og for å holde maskinen i vater.
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Notater:

Global Machinery Group, Inc.
3428 Bullock Lane
San Luis Obispo, CA 93401 USA
Tlf: +1.805.303.2066
Gratis nummer: (USA/Canada): 800.303.0499
www.goGMG.com

