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I.

SPECIFICATIES

II.

1930ED

2632ED

SPECIFICATIES

2646ED

HOOGTES

3346ED

4046ED

4646ED

Werkhoogte

12,00 m

13,90 m

15,90 m

Platformhoogte

10,00 m

11,89 m

13,90 m

HOOGTES

Werkhoogte

7,80 m

10,00 m

10,00 m

Platformhoogte

5,80 m

8,00 m

8,00 m

Ingeschoven:

Ingeschoven:

Veiligheidsleuning

2,16 m

2,29 m

2,25 m

Veiligheidsleuning

2,44 m

2,55 m

2,69 m

Zonder Veiligheidsleuning

1,79 m

1,80 m

1,69 m

Zonder Veiligheidsleuning

1,76 m

1,88 m

2,00 m

Platform Vloer

1,03 m

1,17 m

1,04 m

Platform Vloer

1,31 m

1,34 m

1,60 m

Veiligheidsleuning

1,10 m

1,10 m

1,10 m

Veiligheidsleuning

1,10 m

1,10 m

1,10 m

Schoprand

0,15 m

0,15 m

0,15 m

Schoprand

0,17 m

0,17 m

0,17 m

AFMETINGEN

AFMETINGEN

Lengte

Lengte

Met Trap

1,82 m

Trap Verwijderd
Breedte
Bodemvrijheid

2,45 m

2,46 m

Met trap

2,46 m

2,46 m

2,46 m

Trap Verwijderd

2,32 m

2,32 m

2,32 m

1,17 m

1,17 m

1,17 m

10 cm

10 cm

10 cm

1,66 m

2,26 m

2,32 m

0,76 m

0,80 m

1,17 m

5 cm

10 cm

10 cm

Platform Lengte

Breedte
Bodemvrijheid
Platform lengte

Uitgeschoven

2,55 m

3,24 m

3,32 m

Uitgeschoven

3,32 m

3,32 m

3,32 m

Ingeschoven

1,64 m

2,25 m

2,31 m

Ingeschoven

2,31 m

2,31 m

2,31 m

1,15 m

Platform Breedte

1,15 m

1,15 m

1,15 m

Platform Breedte

0,74 m

0,80 m

PRESTATIE - ALGEMENE SPECIFICATIES

PRESTATIE - ALGEMENE SPECIFICATIES

Hefcapaciteit Platform

230 kg

230 kg

450 kg

Hefcapaciteit Platform

350 kg

350 kg

230 kg

Hefcapaciteit uitschuifdeck

120 kg

120 kg

120 kg

Hefcapaciteit Uitschuifdeck

120 kg

120 kg

120 kg

Draaicirkel - Buiten

1,56 m

1,74 m

2,00 m

Draaicirkel - Buiten

2,00 m

2,00 m

2,30 m

Energiebron

Batteries 24V/ 224 Ah

Energiebron

Direct electric drive

Rijsysteem

Direct Electric Drive

Rijsysteem

24v, 225 Ah batteries

Rijsnelheid

Rijsnelheid

Ingeschoven

Ingeschoven

4,02 km/h
0,70 km/h

Uitgeschoven
Wielen

Uitgeschoven

14 x 4,5 inch

Klimvermogen

16 x 5 inch

30 %

Gewicht

1490 kg

Max. Toelaatbare Rijhoogte
Max. Toelaatbare Windsnelheid

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
December 2018 #940400-1-NL

5,80 m
0 m/s

2000 kg
8,00 m
0 m/s

Wiel Grootte

2535 kg
8,00 m
12,5 m/s

3,4 km/h

16 x 5 inch
25 %

Remmen

Multiple disc

3,8 km/h
0,7 km/h

Klimvermogen

25 %

Remmen

3,8 km/h

Multiple disc

Gewicht

2950 kg

3225 kg

3400 kg

Max. Toelaatbare Rijhoogte

10,00 m

11,89 m

10,00 m

Max. Toelaatbare Windsnelheid

12,5 m/s

0 m/s

0m/s
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1.

INTRODUCTIE

Deze gebruikershandleiding is samengesteld om u, als gebruiker, te voorzien van essentiële instructies en
bedieningsvoorschriften om, op een correcte en veilige wijze, de GMG hoogwerkers te bedienen. Met als doel om
personen, met benodigd gereedschap en materiaal, toegang tot hoger gelegen werkplekken te geven.

Deze gebruikershandleiding dient door de gebruiker gelezen en begrepen
worden alvorens u met deze GMG hoogwerker kunt gaan werken.
De gebruiker/bediener van de machine dient pas verantwoording voor
bediening te nemen nadat deze de handleiding gelezen en begrepen heeft,
de in deze handleiding vermelde verantwoordelijkheden begrijpt en de
hoogwerker bedient heeft onder toeziend oog van een geautoriseerde en
getrainde instructeur.
Het is ten strengste verboden om op enige manier wijzigingen aan de
machine aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Een aangebrachte wijziging kan de veiligheid van de machine beïnvloeden
en leiden tot ernstige verwondingen of de dood van de gebruikers.

Global Machinery Group, Inc.

GMG hoogwerkers zijn ontworpen, gebouwd en getest om veilig te opereren. Enkel
geautoriseerd en getraind personeel is bevoegd om te werken met de GMG
hoogwerkers.
GMG, als producent, heeft geen directe controle over toepassing en gebruik van de
machine. Degelijke Veiligheidsprocedures zijn de verantwoordelijkheid van de
gebruiker(s) en alle personen die deze machine bedienen.
Bij vragen over toepassing en/of bediening, contact opnemen met:

Global Machinery Group
USA office
Global Machinery Group, Inc.
3428 Bullock Lane
San Luis Obispo, CA 93401 USA
Phone: +1.805.303.2066
www.goGMG.com

Europe office
Leemidden 21
2678 ME De Lier
Tel.: +31 174 525 990
info@gogmg.eu

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
December 2018 #940400-1-NL
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2.

VEILIGHEID

Het niet opvolgen van de veiligheidsregels, waarschuwingen en instructies, zal gebruikers en omstanders onnodig
blootstellen aan gevaarlijke situaties. De gebruiker dient, voor eigen veiligheid en die van omstanders, de machine te
bedienen zoals in deze handleiding is beschreven.
GMG ontwerpt hoogwerkers die veilig en betrouwbaar zijn, samen met de benodigde gereedschappen en materialen.
De eigenaar/gebruiker van de machine moet geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van de machine,
tenzij deze getraind is.

2.1 VEILIGHEIDSSYMBOLEN
GMG handleidingen en stickers zijn aangeduid met symbolen en kleuren om de veiligheid, operatie en
onderhoudsinformatie te verduidelijken:

ROOD - Geeft een directe gevaarlijke situatie aan, waarbij, indien genegeerd,
doden of zwaargewonden kunnen vallen.
ORANJE - Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan waarbij, indien
genegeerd, doden of zwaargewonden kunnen vallen.
GEEL met alert symbool – Geeft een potentiële gevaarlijke situatie aan,
waarbij, indien genegeerd, ernstige gewonden kunnen vallen.

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
December 2018 #940400-1-NL
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2.2

VAL BEVEILIGING

2.4

OMVAL GEVAAR
Overschrijdt NOOIT de maximale platform belasting van de hoogwerker.
Raadpleeg bij twijfel de specificaties van de hoogwerker in deze handleiding.

De bediener dient de voorschriften van de werkgever, opdrachtgever en eventuele
lokale veiligheidsvoorschriften te volgen. Indien er gewezen wordt op het gebruik van
valbeveiliging, gebruik enkel persoonlijke veiligheidsmiddelen (PFPE) die volstaan aan
de daarvoor geldende regelgeving.

Hef het platform NOOIT indien de machine is opgesteld op een ondergrond die
niet draagkrachtig is, buiten de toelaatbare scheefstand van machines is of zacht
is. Indien het scheefstand alarm klinkt, dient eerst het uitschuifdeck ingeschoven
te worden om vervolgens het platform voorzichtig te laten zakken. Hef de
machine pas wanneer deze op een vlakke, solide ondergrond staat.

De valbeveiliging moet goed worden aangesloten op een aangewezen
verankeringspunt alvorens er gereden of gewerkt wordt met de hoogwerker. Bevestig
één valbeveiliging per verankeringspunt.
13301

13304

NIET OVERBELASTEN

2.3

Rijden:

ELEKTROCUTIE GEVAAR

Rijden met de hoogwerker is niet toegestaan op hellingen waarvan de
hellingshoek buiten de toegestane specificaties valt.

ELECTROCUTIE GEVAAR! DEZE MACHINE IS NIET GEÏSOLEERD!
Indien er onvoldoende afstand van spanningsbronnen gehouden wordt
kunnen er DODEN of ZWAARGEWONDEN vallen.
Er dient een minimale afstand van TEN MINSTE 10 m gehouden te worden
tussen enig onderdeel van machine (of de lading) en elk object waar
spanningen op staan van 300 Volt tot 50.000 Volt. Indien deze spanning
hoger is dan 50.000 Volt dient er voor elke 30.000 Volt extra, een extra
afstand van 1 m bij deze 10 m geteld te worden.

13305

NIET RIJDEN OP ONGELIJKE
ONDERGRONDEN

DUW EN TREK NIET AAN
OBJECTEN BUITEN HET
PLATFORM

Minimale veilige afstand
Volt
0 tot 300 Volt

13303

Vermijd contact

> 300V tot 50kV

3,10 m

> 50kV tot 200kV

4,60 m

> 200kV tot 350 kV

6,10 m

> 350kV tot 500kV

7,60 m

> 500kV tot 750 kV

10,7 m

> 750kV tot 1000kV

13,7 m

Rijden met ingeschoven platform: Wees uiterst voorzichtig en verminder de
snelheid wanneer er op oneffen terrein, puin, onstabiele of oppervlakten gereden
wordt.

Maximale toelaatbare zijdelingse
13306

Houdt veilig afstand van spanningsbronnen en apparaten door middel van de
onderstaande tabel:

Rijden - Platform laagste stand:
Ga niet rijden indien de ondergrond oneffen is, er veel puin en vuil
aanwezig is, glad of onstabiel is, en nabij gaten of kuilen in het weg

Rijden met uitgeschoven platform: Rijdt NOOIT op of naast oneffen terrein,
onstabiele oppervlakten, stoepranden of andere gevaarlijke omstandigheden.

Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en zal u niet beschermen tegen gevaar of
beschadigingen.

13302

STOP alle werkzaamheden indien het alarm klinkt en/of de rode lamp op het
bedieningspaneel brand.

13307

NIET HEFFEN BIJ HOGE
WINDSNELHEDEN

Vermijdt contact met de hoogwerker indien deze in contact is met hoogspanningskabels. Raak GEEN enkel deel van
de hoogwerker aan alvorens hoogspanningskabel vrij is van voeding.

belasting: 200 Newton per persoon

Gebruik de boven bediening NOOIT om een bekneld platform te bevrijden.
Hoogwerkers voor buiten gebruik mag het platform NOOIT geheven worden
wanneer de windsnelheid hoger is dan 12,5 m/s. Wanneer de windsnelheid stijgt
terwijl het platform geheven is, laat het platform langzaam dalen en stop de
werkzaamheden. Wanneer het platform verder geheven wordt, wordt de stabiliteit
van de hoogwerker verminderd.
Gebruik de machine NOOIT als kraan en hang er geen extra vracht aan.
Vervoer NOOIT gereedschap en materialen tenzij deze goed vastgezet zijn.
Wijzig en schakel NOOIT machine onderdelen uit.
Vervang NOOIT onderdelen van de machine met andere specificaties of een
ander gewicht.
Wijzig het platform NOOIT zonder schriftelijke toestemming van GMG.
Plaats NOOIT ladders op of tegen de hoogwerker aan.
Gebruik de hoogwerker NOOIT op bewegende platformen of voertuigen. Zorg
ervoor dat alle banden in goede conditie zijn.
NOOIT werken met open chassis-trays.
Wijzig NOOIT schakelaars of andere onderdelen die invloed hebben op de
veiligheid en stabiliteit van de hoogwerker.
Vervang NOOIT onderdelen die andere specificaties of gewicht hebben.
Gebruik NOOIT accu’s die minder wegen dan de originele accu’s. Elke accu
moet 25 kg wegen.

13308

NIET GEBRUIKEN ALS
KRAAN
Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
December 2018 #940400-1-NL
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2.5

VAL GEVAAR

2.7
Ga NOOIT op het leuningswerk staan of zitten, zorg dat u met beide benen te allen tijde
op het platform staat.
Het leuningwerk rondom het platform is een valbeveiliging systeem. Het is verboden om
met deze hoogwerker te werken, indien er een deel van het leuningwerk ontbreekt of niet
op de juiste manier bevestigd is.

13309

KLIM NIET OP DE RAILS

Verlaat het platform NOOIT in geheven toestand. Houd de werkvloer vrij van losse
rommel en vuil.

EXTRA VEILIGHEIDSRISICO’S

2.7.1 EXPLOSIE- EN BRANDGEVAAR
Gebruik de hoogwerker NOOIT op gevaarlijke locaties of locaties waar mogelijk brandbare en explosieve gassen
aanwezig kunnen zijn.

2.7.2 GEVAAR BIJ BESCHADIGING

Bevestig NOOIT een val lijn aan een object buiten het platform.

Voer een grondige Pre-start inspectie uit om de machine te testen op alle functies, zoals schade, defecten en
ongeoorloofde wijzigingen, alvorens u met de hoogwerker gaat werken.
Gebruik NOOIT een beschadigde, defecte of ongeoorloofde gewijzigde machine.

Zorg dat alle toegangshekken en borgpennen van het leuningwerk deugdelijk vast zitten
en geborgen zijn.

Routine onderhoud moet uitgevoerd worden door de gebruiker alvorens er met de machine gewerkt wordt. Gepland
onderhoud moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
Controleer of alle veiligheid- en instructie stickers op de juiste plaats zitten en onbeschadigd zijn.
Controleer of de gebruikers- en veiligheidshandleidingen aanwezig zijn in de daarvoor bedoelde opslag. Alle
handleidingen moeten leesbaar, compleet en onbeschadigd zijn.

13310

VERLAAT HET PLATFORM
NIET IN GEHEVEN
TOESTAND

2.7.3 GEVAAR BIJ LICHAAMLIJK LETSEL
Gebruik de machine NOOIT wanneer er hydraulische vloeistof of lucht lekt. Hydraulische olie of lucht dat onder druk
staat kan door de huid dringen en/of de huid verbranden.

2.6

AANRIJD GEVAAR
Controleer op materialen en andere obstakels alvorens u met de hoogwerker gaat rijden.
Controleer op knel gevaren alvorens u met de hoogwerker gaat rijden.
Wees bewust van beperkt zicht en dode hoeken alvorens u met de hoogwerker gaat
rijden of werken.

Lees, begrijp en volg alle waarschuwingen en instructies die bij de lasmachine horen.
Sluit NOOIT laskabels aan tenzij de lasmachine uitgeschakeld is.
Begin NOOIT met werken alvorens de laskabels netjes zijn aangesloten.
Bevestig de laskabels NOOIT aan de constructie van de machine.

Verminder de snelheid wanneer er op hellingen, naast personen en obstakels gereden
wordt.

2.7.5 ACCU VEILIGHEID

Werk NIET in het pad van een kraan tenzij alle besturingselementen zijn vergrendeld en
er voorzorgsmaatregelen genomen zijn om mogelijke botsingen te voorkomen.

Brand Gevaar

Stuntend- en gevaarlijk rijden is VERBODEN.
Kijk uit voor personen en obstructies onder het platform alvorens u het platform laat
dalen. Houdt handen en ledematen weg bij de scharen.

13313

2.7.4 LAS WERKZAAMHEDEN

Wees bewust van het uitgeschoven platform alvorens u de hoogwerker verplaatst.

13311

13312

Alle compartimenten moeten veilig afgesloten zijn tijdens het werken met de machine. Ongepast contact met de
componenten kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Alleen gekwalificeerde service monteuren hebben toegang
tot de compartimenten wanneer zij de Pre-start inspectie uitvoeren.

Gebruik uw gezonde verstand en houdt te allen tijde een veilige afstand tussen de
gebruiker en de hoogwerker.

Accu’s bevatten zuur. Draag ALTIJD beschermende kleding en oog bescherming alvorens u met batterijen gaat
werken. VOORKOM het lekken van batterij zuur. Neutraliseer batterij zuur met soda en water.

Explosie Gevaar
Houdt vonken, vlammen en sigaretten weg bij accu’s. Batterijen bevatten explosieve gassen. Laat de batterijlade
open tijdens het laden om gas opbouw te voorkomen

Elektrocutie Gevaar
Vermijdt contact met elektrische stations

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
December 2018 #940400-1-NL
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3.

BESTURING & COMPONENTEN

3.1

COMPONENT LOCATIES

Opbergkast
Gebruikershandleiding

Boven
bediening

Veiligheidsleuning

Platform

Uitschuifdeck

Ingang
Platform
Schaarblokkering

Schaarblokkering
Lift cilinder

Sjor-ogen

Chassis

Nooddaling
Beneden
bediening

Aan/uitknop
Noodstop

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
December 2018 #940400-1-NL

Laadpunt
1930ED
T.b.v. Heftruck

Laadpunt
2632ED,
3346ED,
4046ED,
4646ED

Accu
lader

T.b.v. Heftruck
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3.2.A

3.2.B

BOVENBEDIENING (TYPE A)
4

1

2

BOVENBEDIENING (TYPE B)

5

5

3
1

2

6

7

3
8

9

6

7

4

Wees bewust van de positie van de hoogwerker en uw omgeving alvorens u
enige controlefunctie activeert. Vermijdt contact met elektrische
aansluitingen.

Bediening

Beschrijving

1

Dodemansknop

Druk in om de RIJ, STUUR en LIFT functie van de JOYSTICK te activeren.

2

Besturingsschakelaar

3

Wees bewust van de positie van de hoogwerker en uw omgeving alvorens u
enige controlefunctie activeert. Vermijdt contact met elektrische
aansluitingen.

Bediening

Beschrijving

1

Dodemansknop

Druk in om de RIJ, STUUR en LIFT functie van de JOYSTICK te activeren.

Gebruik uw duim om de schakelaar naar links of rechts te bewegen.

2

Besturingsschakelaar

Gebruik uw duim om de schakelaar naar links of rechts te bewegen.

Joystick

RIJ - Proportionele rijbesturing voor- en achteruit
HEF - Proportionele hef- en daalfuncties.

3

Joystick

RIJ - Proportionele rijbesturing voor- en achteruit.
HEF - Proportionele hef- en daalfuncties.

4

Hef/Daal Selectie

Plaats de schakelaar ophoog voor de HEF-FUNCTIES.
Zet de schakelaar omlaag voor RIJ-FUNCTIES

4

Noodstop

Druk de NOODSTOP in om alle machine functies te stoppen.
Draai de NOODSTOP rechtsom om te resetten.

5

Snelheid

Plaats de schakelaar ophoog voor hoge snelheid
Zet de schakelaar omlaag voor lage snelheid

5

Lift Selectie

Druk de knop in om de HEF functie te activeren.

6

Claxon

Druk de knop in om de claxon te activeren.

6

Claxon

Druk de knop in om de claxon te activeren.

7

Noodstop

Druk de NOODSTOP in om alle machine functies te stoppen.
Draai de NOODSTOP rechtsom om te resetten.

7

Rijsnelheid

Licht AAN laat zien dat de langzame rijsnelheid geactiveerd is.
Licht UIT laat zien dat de snelle rijsnelheid geactiveerd is.

8

Rij Selectie

Druk in om de RIJ-Functie te activeren.

9

Diagnose Display

Weergeeft de status van de batterij en diagnostische codes indien nodig.
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4.

3.3 BENEDENBEDIENING
1

2

3

WERKPLAATS INSPECTIE

De gebruikershandleiding dient voor gebruik van de hoogwerker door de gebruiker geheel gelezen en begrepen te
zijn. De gebruiker voert de dagelijkse inspectie voor gebruik uit.
Controleer de werkomgeving en verzeker u zich ervan dat de omgeving geschikt is om de hoogwerker te gebruiken.
Zowel voor als tijdens de werkzaamheden: controleer of er geen gevaarlijke situaties zich kunnen voortdoen

HOURS

4

5

Wees bewust van de positie van de hoogwerker en uw omgeving alvorens u
enige controlefunctie activeert.

4.1

WERKPLAATS INSPECTIE

Controleer de werkomgeving onder andere op:
•

Bediening

Beschrijving

1

Noodstop

Druk de NOODSTOP in om alle machine functies te stoppen.
Draai de NOODSTOP rechtsom om te resetten.

2

Platform hef/daal schakelaar

Met de SLEUTELSCHAKELAAR in the BENEDENBEDIENING, bedien de
HEF/DAAL-schakelaar om het platform te heffen en te dalen.

3

Sleutelschakelaar

BOVEN - Selecteer om te bedienen vanaf de BOVENBEDIENING.
BENEDEN - Selecteer om te bedienen vanaf de BENEDENBEDIENING.
UIT - Selecteer om alle bedieningsfuncties te deactiveren.

4

Uren teller

Geeft de draaiuren weer.

5

Vrijgeven van Remmen

Duw de schakelaar omhoog om te remmen vrij te geven. Geef de schakelaar
vrij nadat de remmen vrijgegeven zijn. Maak NOOIT gebruik van de schakelaar als het platform geheven is, op een helling staat of er een gebruiker zich
op het platform bevindt.

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gaten in het wegdek, niveau verschillen. Ook deze die wellicht door water en/of ijs
gemaskeerd kunnen worden.
Hellingen en onstabiele en gladde oppervlaktes.
Obstakels, vuil en overige rommel.
Obstructies op hoogte en elektrische leidingen.
Overige obstructies.
Gevaarlijke locaties en gevaarlijke atmosfeer.
Windbelasting en overige weersinvloeden.
Aanwezigheid op onbevoegde personen.
Overige mogelijke gevaarlijke situaties.
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5.

BEDIENINGSINSTRUCTIES & FUNCTIE TESTEN

De gebruikershandleiding dient voor gebruik van de hoogwerker door de gebruikers geheel gelezen en begrepen te
zijn. De gebruiker heeft voor gebruik de dagelijkse inspectie uitgevoerd..
De bediener dient dagelijks een volledige functie test uit te voeren en daarbij vast te stellen dat alle functies goed
werken alvorens met de hoogwerker te gaan werken.
Test de hoogwerker op een stevige ondergrond. Zorg dat de omgeving vrij is van rommel, kuilen en gaten, obstructies
op hoogte alvorens de test uit te voeren.
Voer de testprocedures uit zoals deze omschreven staan in deze handleiding. Stel de machine buiten gebruik indien
er wordt vastgesteld dat er mankementen zijn.
Nadat de eventuele reparaties uitgevoerd zijn, voer wederom een functietest uit alvorens met de hoogwerker te gaan
werken.
Gebruik NOOIT een hoogwerker dat niet naar behoren functioneert.

5.1

PRE-START
• Voer een Pre-start inspectie uit.
• Controleer de NOODSTOP op de boven- en beneden bediening.
Draai rechtsom om te resetten.

5.1.1 FUNCTIE TEST
1.

Selecteer een omgeving dat vlak is en vrij van obstakels.

2.

Zorg ervoor dat de accu’s aangesloten zijn.

5.1.2 BENEDENBEDIENING
3.

Draai de NOODSTOP rechtsom om te activeren.

4.

Zet de SLEUTEL SCHAKELAAR van de beneden bediening op BENEDEN BEDIENING.

5.1.3 NOODSTOP

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
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5.

Druk de NOODSTOP in om te deactiveren.

6.

Als de NOODSTOP ingedrukt is, zijn alle functies uitgeschakeld - het zwaailicht hoort niet
te knipperen.

7.

Draai de NOODSTOP rechtsom om te activeren.

8.

Wanneer de NOODSTOP geactiveerd is, zijn alle functies ingeschakeld - het zwaailicht
hoort te knipperen.
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5.1.4 TEST HEF/DAAL FUNCTIES

5.2.A TEST DE DODEMANSKNOP EN DE HEF FUNCTIES

Controleer de omgeving boven en rondom de hoogwerker voor obstakels en
hoogspanningskabels alvorens u met de hoogwerker gaat werken.
Een buzzer met verschillende geluidsfrequenties wordt geregeld in het centrale systeem. Het alarm van de daling
piept 80 keer per minuut. Het alarm dat af gaat wanneer de hoogwerker niet levelt, piept 200 keer per minuut.
9.

Op de BENEDENBEDIENING, draai de SLEUTELSCHAKELAAR op OFF of
BOVENBEDIENING.

10.

Op de BENEDENBEDIENING, druk de HEF/DAAL knop in om het platform te heffen of
dalen. Geen enkele functie moet geactiveerd zijn.

11.

Draai de SLEUTELSCHAKELAAR om naar de BENEDENBEDIENING.

12.

Op de BENEDENBEDIENING, duw de SCHAKELAAR omhoog om het platform te heffen.
Platform moet heffen.

13.

Duw de SCHAKELAAR naar beneden om het platform te dalen.
Platform moet volledig dalen. Tijdens de daling hoort het alarm af te gaan.

5.1.5 TEST DE NOODDALING
Machine Rear View

14.

Activeer de HEF functie en hef het platform ongeveer 60 cm.

15.

Trek aan de NOODDALING.
Het platform moet dalen. Het alarm zal niet af gaan.

Controleer de omgeving boven en rondom de hoogwerker voor obstakels en
hoogspanningskabels alvorens u met de hoogwerker gaat werken.
Joystick - vooruit

Joystick - achteruit

20.

Duw de SCHAKELAAR omhoog om de Hef functie te activeren.

21.

Beweeg de JOYSTICK voor- en achteruit - zonder de DODEMANSKNOP ingedrukt te
houden. Geen enkele functie moet geactiveerd zijn.

22.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

23.

Beweeg de JOYSTICK langzaam achteruit.
Het platform moet heffen. Bij het loslaten van de JOYSTICK moet het heffen stoppen.

24.

Druk de DODEMANDSKNOP in. Beweeg de JOYSTICK langzaam vooruit.
Het platform moet dalen. Het alarm moet afgaan tijdens het dalen van het platform.

1RRGGDDO

13318

5.1.6 OP DE BOVENBEDIENING
16.

5.2.B TEST DE DODEMANSKNOP EN DE HEF FUNCTIES
20.

Activeer de hef functie door de HEF FUNCTIE knop in te drukken.
Als deze indrukt is moet het LED licht in de knop branden.

21.

Beweeg de JOYSTICK voor- en achteruit - zonder de DODEMANSKNOP ingedrukt te
den. Geen enkele functie moet geactiveerd zijn.

Draai de SLEUTELSCHAKELAAR om naar de BOVENBEDIENING.

5.1.7 TEST NOODSTOP
17.

Druk de NOODSTOP in op de BOVENBEDIENING.
Geen enkele functie moet geactiveerd zijn.

18.

Trek de NOODSTOP uit of draai de NOODSTOP rechtsom om te resetten.
Het LED licht moet aangaan.

22.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

23.

Beweeg de JOYSTICK langzaam achteruit.
Het platform moet heffen. Bij het loslaten van de JOYSTICK moet het heffen stoppen.

24.

Druk de DODEMANDSKNOP in. Beweeg de JOYSTICK langzaam vooruit.
Het platform moet dalen. Het alarm moet afgaan tijdens het dalen van het platform.

hou-

5.1.8 TEST THE HORN
19.

Druk de CLAXON knop in.
De CLAXON moet klinken.
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5.3.A TEST DE BESTURING
25.

Duw de SCHAKELAAR omlaag om de Rij functie te activeren.

26.
27.
28.

33.

Duw de SCHAKELAAR omhoog om de Hef functie te activeren.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

34.

Druk de DODEMANSKNOP in. Hef het platform 2 m van de grond.

Druk de duim schakelaar op de joystick in de richting zoals de groene, linker pijl aangeeft op
de bediening. De stuurwielen moeten in de richting van de groene, linker pijl draaien.

35.

Duw de SCHAKELAAR omlaag om de Daal functie te activeren.

36.

Druk de DODEMANSKNOP in op de JOYSTICK.

Druk de duim schakelaar op de joystick in de richting zoals de gele, rechter pijl aangeeft op
de bediening. De stuurwielen moeten in de richting van de gele, rechter pijl draaien.

37.

Beweeg de JOYSTICK langzaam vooruit. De maximale rijsnelheid met geheven platform
mag niet sneller zijn dan 30.5 cm/s.

5.3.B TEST DE BESTURING

5.4

5.5.A TEST GELIMITEERDE RIJSNELHEID

5.5.B TEST GELIMITEERDE RIJSNELHEID

25.

Activeer de rijfunctie door de RIJFUNCTIE KNOP in te drukken.
Wanneer deze knop ingedrukt is moet het LED licht in de knop branden.

33.

Activeer de hef functie door de HEF FUNCTIE knop in te drukken.

26.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

34.

Druk de DODEMANSKNOP in. Hef het platform ongeveer 1.3 m.

27.

Druk de duim schakelaar op de joystick in de richting zoals de groene, linker pijl aangeeft op
de bediening. De stuurwielen moeten in de richting van de groene, linker pijl draaien.

35.

Activeer de rijfunctie door de RIJFUNCTIE KNOP in te drukken.

36.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

28.

Druk de duim schakelaar op de joystick in de richting zoals de gele, rechter pijl aangeeft op
de bediening. De stuurwielen moeten in de richting van de gele, rechter pijl draaien.

37.

Beweeg de JOYSTICK langzaam vooruit.
De maximaal haalbare rijsnelheid met uitgeschoven platform mag niet hoger zijn dan
30.5 cm/s.

•

Wanneer de rijsnelheid met geheven platform sneller is dan 30.5 cm/s moet de hoogwerker
direct buiten gebruik gesteld worden.

TEST HET RIJDEN EN REMMEN
29.

Activeer de rijfunctie door de RIJFUNCTIE KNOP in te drukken.
Wanneer deze knop ingedrukt is moet het LED licht in de knop branden.

30.

Beweeg de JOYSTICK voor- en achteruit - zonder de DODEMANSKNOP ingedrukt te
houden. Geen enkele functie moet geactiveerd zijn.

31.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

32.

Beweeg de JOYSTICK langzaam vooruit.
De machine moet vooruit rijden.
Het loslaten van de JOYSTICK zal het rijden stoppen.
Notie: De remmen moeten de machine kunnen houden op iedere helling.
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6.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
Controleer de omgeving boven en rondom de hoogwerker voor obstakels en
hoogspanningskabels alvorens u met de hoogwerker gaat werken.

6.1

NOODSTOP
• Druk de NOODSTOP in op de BENEDENBEDIENING of de BOVENBEDIENING om alle functies te
stoppen.
• Als enige functie geactiveerd is, terwijl de NOODSTOP ingedrukt is, moet de NOODSTOP
gerepareerd worden alvorens er weer met de hoogwerker gewerkt wordt.

6.2

NOODDALING
Als het controlesysteem uitvalt wanneer het platform geheven is, maak dan
gebruik van de NOODDALING om het platform veilig te laten dalen.
Klim NIET langs de schaar naar beneden en verlaat het platform NIET.

De nooddaling is bedoeld om het platform te dalen als de accu uitvalt.
Trek aan de nooddalingshendel om het platform te dalen.
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6.3

BESTURING VANAF BENEDENBEDIENING
Controleer de omgeving boven en rondom de hoogwerker voor obstakels en
hoogspanningskabels alvorens u met de hoogwerker gaat werken.
Rij- en stuur functies zijn niet beschikbaar op de BENEDENBEDIENING.
1.

6.4.2.A BESTURING
1.

Duw de SCHAKELAAR omhoog om de Hef functie te activeren.

2.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

3.

Draai de stuurwielen door middel van De DUIMSCHAKELAAR boven op de JOYSTICK.

Rij- en stuur functies zijn niet beschikbaar op de BENEDENBEDIENING.

6.4.2.B BESTURING
2.

Zet de NOODSTOP aan op de BENEDEN- en BOVENBEDIENING.

3.

Zorg ervoor dat de accu’s aangesloten zijn alvorens er met de hoogwerker gewerkt wordt.

4.

1.

Activeer de rijfunctie door de RIJFUNCTIE KNOP in te drukken. .

2.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

3.

Draai de stuurwielen door middel van De DUIMSCHAKELAAR boven op de JOYSTICK.

Beweeg de schakelaar op- en neer, zoals aangegeven is op het bedieningspaneel.

6.4.3.A RIJDEN
6.4

BEDIENING VANAF DE BOVENBEDIENING
Controleer de omgeving boven en rondom de hoogwerker voor obstakels en
hoogspanningskabels alvorens u met de hoogwerker gaat werken.
1.

Draai de SLEUTELSCHAKELAAR naar de BOVENBEDIENING.

2.

Zet de NOODSTOP aan op de BENEDEN- en BOVENBEDIENING.

3.

Zorg ervoor dat de accu’s aangesloten zijn alvorens er met de hoogwerker gewerkt wordt.

1.

Toggle this switch to the DOWN position for Drive function.

2.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

•

Snelheid verhogen: Beweeg de JOYSTICK langzaam vooruit.

•

Duw de JOYSTICK vooruit om vooruit te gaan.
Trek de JOYSTICK achteruit om achteruit te gaan.

•

Snelheid verlagen: Beweeg de JOYSTICK langzaam naar het midden.

•

Stop: Breng de JOYSTICK naar het midden of deactiveer de DODEMANSKNOP. Gebruik
de gekleurde pijlen op de BOVENBEDIENING om de rij richting van de hoogwerker te
bepalen.

Rijsnelheid van de hoogwerker is beperkt wanneer het platform geheven is.

6.4.1.A PLATFORM POSITIONERING
1.

Duw de SCHAKELAAR omhoog om de Hef functie te activeren.

2.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

3.

Trek de JOYSTICK voor/achteruit om het platform te heffen.

4.

Duw de JOYSTICK voor/achteruit om het platform te dalen.

6.4.1.B PLATFORM POSITIONERING
1.

Activeer de hef functie door de HEF FUNCTIE knop in te drukken.

2.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

3.

Trek de JOYSTICK voor/achteruit om het platform te heffen.

4.

Duw de JOYSTICK voor/achteruit om het platform te dalen.
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De conditie van de accu kan de prestatie van de hoogwerker beïnvloeden. De Rij- en functie
snelheden worden verlaagd wanneer de accu indicator knippert.

6.4.3.B RIJDEN
1.

Activeer de rijfunctie door de RIJFUNCTIE KNOP in te drukken.

2.

Druk en houdt de DODEMANSKNOP vast op de JOYSTICK.

•

Snelheid verhogen: Beweeg de JOYSTICK langzaam vooruit.

•

Duw de JOYSTICK vooruit om vooruit te gaan.
Trek de JOYSTICK achteruit om achteruit te gaan.

•

Snelheid verlagen: Beweeg de JOYSTICK langzaam naar het midden.

•

Stop: Breng de JOYSTICK naar het midden of deactiveer de DODEMANSKNOP. Gebruik
de gekleurde pijlen op de BOVENBEDIENING om de rij richting van de hoogwerker te
bepalen.

Rijsnelheid van de hoogwerker is beperkt wanneer het platform geheven is.
De conditie van de accu kan de prestatie van de hoogwerker beïnvloeden. De Rij- en functie
snelheden worden verlaagd wanneer de accu indicator knippert.
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6.4.4.A GEREDUCEERDE RIJSNELHEID

6.5.1.A SCHEEFSTAND MELDING

De hoogwerker beschikt over twee verschillende rijsnelheden.

Voorzijde bovenbediennig - type A

Wanneer de SCHAKELAAR op het schildpadden icoon staat, is de langzame rijsnelheid geactiveerd.
Wanneer de SCHAKELAAR op het konijnen icoon staat, is de snelle rijsnelheid geactiveerd.

6.4.4.B GEREDUCEERDE RIJSNELHEID
De hoogwerker beschikt over twee verschillende rijsnelheden.
Wanneer het schildpadden icoon ingedrukt is, is de langzame rijsnelheid geactiveerd.
Wanneer het schildpadden icoon NIET ingedrukt is, is de snelle rijsnelheid geactiveerd.

Indien de rode lamp oplicht (links) registreren de sensoren aan dat er een TILT (scheefstand) situatie
is.
Verdere bewegingen zijn uitgeschakeld.
Laat het platform direct dalen zodra deze rode lamp oplicht. Plaats de hoogwerker op een vlakke
ondergrond.

6.5.2.A PLATFORM OVERBELASTING MELDING
Indien de rope lamp oplicht (rechts) is het platform overbelast. Geen enkele functie zal actief zijn. Het
alarm zal afgaan.
1.

Druk de NOODSTOP in om uit te zetten.

2.

Verwijder het gewicht van het platform.

3.

Trek de NOODSTOP uit om deze te activeren.

6.5.1.B SCHEEFSTAND MELDING
Als één van de DIAGNOSE DISPLAYS de code LL laat zien, registreren de sensoren aan dat er een
TILT (scheefstand) situatie is.
Verdere bewegingen zijn uitgeschakeld.
Laat het platform direct dalen indien het display de code LL laat zien. Plaats de hoogwerker op een
vlakke ondergrond.

6.5.2.B PLATFORM OVERBELASTING MELDING
Als één van de DIAGNOSE DISPLAYS de code OL laat zien, is het platform overbelast. Geen enkele
functie zal actief zijn. Het alarm zal afgaan.
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1.

Druk de NOODSTOP in om uit te zetten.

2.

Verwijder het gewicht van het platform.

3.

Trek de NOODSTOP uit om deze te activeren.
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6.6

IN- EN UITSCHIUVEN VAN HET UITSCHUIFDECK
Foot Pedal

1.

Middels het voetpedaal, druk de ontgrending in.

2.

Duw de veiligheidsleuning van het uitgeschoven platform op de
gewenste plek.

3.

Sta NOOIT op het platform tijdens het in-en uitschuiven van het
platform.

Wanneer het uitschuifdeck uitgeschoven is dient u de ruimte onder het
uitschuifdeck te controleren alvorens u het platform volledig daalt.

6.7
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MACHINE UITSCHAKELEN
1.

Wanneer u klaar bent met de hoogwerker, laat het platform volledig dalen.

2.

Parkeer de hoogwerker op een vlakke ondergrond.

3.

Draai de SLEUTELSCHAKELAAR uit en verwijder de sleutel om onbevoegd gebruik
van de hoogwerker te voorkomen.

4.

Druk de NOODSTOP in op de BENEDENBEDIENING en op de BOVENBEDIENING.

5.

Laad de accu’s op.
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9.

ACCU LADEN
De oppervlakte van de lader kan heet worden tijdens het werken met de
hoogwerker.
Ontwijk contact met de huid of andere materialen.
Om het risico van een elektrische schok te verminderen, verbind de accu’s
alleen aan een single-phase (3 wire) outlet.
Maak geen gebruik van een externe lader of accu booster.
Laad de accu’s op in een goed geventileerde omgeving.

Gebruik een AC spanningsbron voor laden.
Gebruik alleen GMG bevoegde accu’s en laders.

BELANGRIJK — Zorg ervoor dat de lader losgekoppeld is alvorens er met de hoogwerker gewerkt
wordt. De lader geeft de status van de accu weer.
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1930-ED

2632-ED, 3346-ED,
4046-ED, 4646-ED
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10. ONDERHOUD
De gebruikershandleiding dient voor gebruik van de hoogwerker door de gebruikers geheel gelezen en begrepen te
zijn. De gebruiker heeft voor gebruik de dagelijkse inspectie uitgevoerd.
Stel de hoogwerker buiten gebruik indien deze beschadigd of defect is.
De bediener mag enkel onderhoud uitvoeren aan de onderdelen die omschreven staan in deze handleiding.

BELANGRIJK - Onderhoudstabellen zijn opgenomen in deze handleiding en dienen enkel gebruikt te worden
door gekwalificeerd personeel. Enkel bevoegd en gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren aan deze
machine. Indien reparaties voltooid zijn, dient de gebruiker inspectie voor aanvang uit te voeren.

Hydraulische vloeistoffen die onder druk staan kunnen de huid penetreren
en verbranden, ogen beschadigen en kunnen zware verwondingen, blindheid
en de dood van de gebruiker veroorzaken. Repareer olie lekken direct.
Lekkende vloeistof is niet altijd zichtbaar. Controleer met een stuk karton,
niet met de hand.

Verricht NOOIT een werkinspectie met geheven platform zonder de schaar te
blokkeren met de schaarblokkering. Voer de onderhoudsinspectie uit op de
aanbevolen intervallen. Het niet uitvoeren van het geplande onderhoud kan
resulteren in een defecte of slecht functionerende hoogwerker en kan leiden
tot ernstige verwondingen en de dood van de gebruiker.
Alle schade, defecten, ongeoorloofde wijzigingen of storingen moeten direct
gemeld en verholpen worden alvorens er weer met de hoogwerker gewerkt
wordt.
Gebruik NOOIT een beschadigde, gewijzigde of slecht functionerende
hoogwerker.

Laat NOOIT hydraulische componenten of slangen open staan. Sluit alle
slangen af direct na demontage van het systeem. Open NOOIT een
hydraulisch systeem als de omgeving niet schoon is. Maak altijd de
omgeving schoon alvorens u het hydraulische systeem opent. Gebruik
ALLEEN aanbevolen vetten. Verkeerde vetten kunnen net zoveel schade aan
de hoogwerker brengen als het niet invetten van de hoogwerker.
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10.1 ROUTINE ONDERHOUD
Voer NOOIT een werkinspectie uit met geheven platform zonder de schaar te
blokkeren.

10.4 SMERING
Gebruiker kan alleen het routine onderhoud uitvoeren. Smering zoals in het onderstaande schema staat. Onderhoud
moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur.

BELANGRIJK— De gebruiker mag alleen een onderhoudsinspectie uitvoeren aan de items die op de pre-start
inspectielijst staan. Frequent en jaarlijks onderhoud moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde service
monteur.

FULL

10.2 PRE-START INSPECTIE

ADD

Voer routine onderhoud uit zoals aangegeven staat in de pre-start inspectielijst.

13327
10.3 FREQUENT- EN JAARLIJKSONDERHOUD
Frequente inspectielijsten en jaarlijkse inspectierapporten moeten ingevuld worden door een gekwalificeerde service
monteur die getraind en bevoegd is om onderhoud uit te voeren aan deze hoogwerker. Geplande
onderhoudsinspectielijsten zijn te vinden in deze handleiding.
Hoogwerkers die langer dan drie maanden buiten gebruik gesteld zijn, moeten de frequente inspectielijst doorlopen
alvorens er weer met deze hoogwerker gewerkt wordt.

10.4.1 TABEL SMERING & VLOEISTOFFEN
NR

ITEM

SPECIFICATIE

FREQUENTIE

1

Hydraulisch
Reservoir

Vloeistof DTE 10, DTE 13M of AW32.

Routine Onderhoud

Gebruik geen andere vloeistof. Deze
kunnen de pomp beschadigen.
Vul tot het midden van de peilstok met
het platform in de ingeschoven positie.

Maintenance Change
Jaarlijks of iedere 600 werkuren

BELANGRIJK— Als toevoeging op de frequente- en jaarlijkse inspectielijsten, de 30 dagen service moet na de
eerste 30 dagen of 40 uur van te voren. Zie de service en onderdelen handleiding voor specifieke instructies.

2

Hydraulische Cap
Lucht Filter
Hydraulisch Filter

Lucht Filter
Hydraulisch Filter Canister

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
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Gepland onderhoud
Normale omstandigheden - Vervang
iedere 6 maanden of 300 werkuren.
Serieuze omstandigheden - erg stoffig, koud of heet. Vervang iedere drie
maanden of 150 werkuren.
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10.5 SCHAARBLOKKERING

11. PRE-START INSPECTIE CHECKLIST

GEVAAR VOOR ERNSTIGE VERWONDINGEN EN DOOD VAN GEBRUIKERS!
Voer NOOIT een inspectie uit wanneer het platform geheven is en de scharen
niet geblokkeerd zijn door middel van de schaarblokkering. Bij hoogwerkers
die uitgerust zijn met twee schaarblokkeringen dient u BEIDE blokkeringen te
gebruiken.
Probeer het platform NOOIT te dalen als er een blokkering op de schaar zit.
Gebruik de schaarblokkering NOOIT tenzij het platform leeg is van
gereedschappen en materialen.

1
2
3
4
5

De gebruiker moet een Pre-start inspectie uitvoeren op de hoogwerker alvorens er met de hoogwerker gewerkt wordt.
Gebruik NOOIT een beschadigde of niet goed werkende hoogwerker.
Initial Description
Be sure that the operator’s manual is complete, legible and in the storage
container located in the platform.
Be sure that all decals are legible and in place.
Check for hydraulic oil leaks.
Check for battery fluid leaks.

Check the following components or areas for damage, improperly installed or
missing parts and unauthorized modifications:

Hef het platform ongeveer 2.2 m vanaf de grond.

Electrical components, wiring and electrical cables

Draai de schaarblokkering en zorg ervoor dat deze recht naar beneden hangt.

Battery connections

Laat het platform dalen tot de schaarblokkering stevig vast zit.

Electrical components, wiring and electrical cables

Blijf weg bij de schaarblokkering wanneer u het platform laat dalen
Berg de schaarblokkeringen op door het platform te heffen en de blokkeringen te draaien.

Battery pack and connections
Drive motors
Slide blocks/wear pads

1930-ED & 2632-ED

3346-ED, 4046-ED & 4646-ED

The1930-ED and 2632-ED
have one Maintenance Lock,
located at the machine rear.

The 3346-ED, 4046-ED and 4646-ED
machines have two Maintenance Locks,
located at the machine rear and front.

Tires and wheels
Ground strap
Limit switches, alarm and beacon
Nuts, bolts and other fasteners
Platform entry gate
Beacons and alarms
Maintenance Lock
Platform extension
Scissor pins and retaining fasteners
Platform control handle
Brake release components
Pothole guards

Maintenance
Lock

Check de gehele hoogwerker op:
Maintenance
Locks

Cracks in welds or structural components
Dents or damage to machine
Be sure that all structural and other critical components are present and all associated fasteners and pins are in place and properly tightened
Be sure that guard rails are properly installed and secured, and that all pins
and bolts are properly fastened.
Be sure that the chassis trays are closed and latched and
the batteries are properly connected.

Voer NOOIT een werk inspectie uit wanneer het platform van de hoogwerker
geheven is zonder de schaar te blokkeren met de schaarblokkering.
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11.1 FREQUENT INSPECTION CHECKLIST

11.2 JAARLIJKS INSPECTIE RAPPORT

Deze checklist moet iedere 3 maanden of iedere 150 werkuren gebruikt
worden. Als deze checklist niet frequent gedaan wordt kan dit leiden tot
serieuze verwondingen of de dood van gebruikers.

Annual Inspection Report
Global Machinery Group, Inc.

Frequente Onderhoudsinspecties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde servicemonteuren.
Kopieer deze pagina voor hergebruik. Houdt de inspectie formulieren up to date. Noteer en meld alle verschillen bij de
begeleider. Zie de Service & Onderdelen handleiding voor specifieke instructies.

Model Number

Initial

Serial Number

Hour Meter Reading

Description

3428 Bullock Lane, San Luis Obispo, CA 93401 USA
800-301-0499 • 805-303-2066 • Fax: 805-293-6211
Dealer
Street
City/State/Zip
Phone Number
Contact

Customer
Street
City/State/Zip
Phone Number
Contact

• Check each item listed below.
Key: "Y" Yes/Acceptable
• Use proper Operator’s, Service and Parts manual for specificinformation and settings
"N" No/Unacceptable
• If an item is found to be "Unacceptable" make the necessary repairs and check the
"Repaired" box.
"R" Repaired
• When all items are "Acceptable", the unit is ready for service.

"U" Unnecessary/Not Applicable

Y N R U
Perform all checks listed on Pre-Start Inspection.
Grease the Steering Yokes.
Inspect the condition of hydraulic fluid in the reservoir. Oil should be a clear
and amber in color.
Batteries
Electrial wiring
Tires and wheels
EMERGENCY STOP
Key switch
Horn (if equipped)

Decals:
Proper Placement/Quantity
Legibility
Correct Capacity Noted
Rails:
All Rail Fasteners Secure
Entry Gate Closes Properly
Manual/Safety Data In Box
Extending Platform:
Slides Freely
Latches In Stowed Position
Latches In Extended Position
Cable Secure
Platform:
Platform Bolts Tight
Platform Structure

Drive brakes
Drive speed - stowed
Drive speed - raised
Drive speed - slow
Tank venting system
Latch Components
Test Down & Pothole limit switches

Date
Serial Number
Model Number
Date Of Last Inspection
Date Placed In Service

Wire Harnesses:
Mounted Correctly
Physical Appearance
110/220V Outlet Safe/Working
Elevating Assembly:
Beam Structures
Welds
Retaining Rings
Cylinder Pins Secure
Scissor Slide Blocks*

Base:
Cover Panels Secure
Base Fasteners Tight
Bolts Tight

Y N R U

Axle/Wheel Assemblies:
Wheel Mounting Secure
Steering Cylinder Pins Secure
Check/Lube Steering Yokes

Component Area:
Valve Manifold(s) Secure
Hoses Tight/No Leaks
D/C Mtr(s) Secure/Operational
Contactors Secure
Pump Secure
Batteries:
Secure
Fully Charged
Battery Charger:
Secure
Operational
Emergency Stop:
Breaks All Circuits
Maintenance Lock:
Secure
Operational

Y N R U

Operation:
Wires Tight
Switches Secure
All Functions Operational
Emergency Down:
Operational
Slow Speed Limit Switch:
Set Properly
Pothole Bars:
Operate Smoothly
Lock In Place
Limit Switches Adjusted
Pressures & Hydraulics:
Oil Level Correct/Chg
Steering Pressure Set
Lift Pressure Set
Replace Breather Cap
Replace Hydraulic Filter
Inspect Hydraulic Oil;
Replace If Needed

Test Up limit switches
*See Service & Parts Manual for instructions

Als de machine gebruikt is in stoffige, extreem hete of koude omgevingen, vervang het hydraulische filter. Onder

Comments:

normale werkomstandigheden moet het filter vervangen worden iedere 6 maanden of 200 werkuren.
13328
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Signature/Mechanic:
Signature/Owner-User:

Date:
Date:
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12. TRANSPORT EN HEF INSTRUCTIES
12.1 VEILIGHEIDSINFORMATIE
Deze sectie is ter beschikking gesteld als referentie en voldoet aan geen
enkele overheids- en bedrijfsregelementen met betrekking tot het laden,
transporteren en tillen van GMG hoogwerkers. Vrachtwagenchauffeurs zijn
verantwoordelijk voor het laden en bevestigen van de hoogwerkers en moeten getraind en bevoegd zijn om met een GMG hoogwerker te kunnen werken.
Vervoerders zijn ook verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste trailer
die voldoet aan overheids- en bedrijfsregelementen. Vervoerders moeten er
zeker van zijn dat het voertuig sterk genoeg is om het gewicht van de
hoogwerkers te dragen.
Tijdens het laden en lossen moet het transportvoertuig geparkeerd staan op
een vlakke ondergrond en beveiligd zijn tegen wegrollen.

12.2 LIEREN VAN DE HOOGWERKER
WEGROL GEVAAR! Na het vrijgeven van de remmen, is er niet dat de
hoogwerker tegenhoudt tegen wegrollen. Hoogwerker zal vrij wegrollen op
hellingen. Zet ALTIJD de wielen vast alvorens u de remmen vrijgeeft.
Voor het lieren van de hoogwerker is het belangrijk om de remmen vrij te geven. Reset de remmen na
het lieren van de hoogwerker.

Gebruikershandleiding - 1930----4646ED
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1
2

Zet de wielen vast

3
4
5

Op de BOVENBEDIENING, zet de NOODSTOP rechtsom op de AAN positie.

Op de BENEDENBEDIENING, draai de SLEUTELSCHAKELAAR op
BENEDENBEDIENING.
Op de BENEDENBEDIENING, zet de NOODSTOP rechtsom op de AAN positie.
Duw de SCHAKELAAR naar beneden om de remmen vrij te geven.
De elektrische remmen zijn vrijgegeven.
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13. HIJS INSTRUCTIES

12.2.1 RIJDEN OP- EN AF EEN TRANSPORTVOERTUIG
Bevestig de hoogwerker altijd aan een lier alvorens de hoogwerker geladen of
gelost wordt. Lees en begrijp alle veiligheid, bediening en operationele informatie van deze hoogwerker alvorens u met de machine begint te werken.

Voor het laden of lossen van de machine, controleer op de onderstaande punten:
• Uitschuifdeck, bediening en component trays zijn vast gezet.
• Platform is volledig gedaald.
• Alle losse items zijn verwijderd.
Voor het rijden of lieren van de hoogwerker:
• Bevestig de machine aan een lier.
• Verwijder alle bevestigingen.

Indien de machine gehesen dient te worden mag dit alleen uitgevoerd worden
door gekwalificeerd personeel. Het hijswerktuig, hijsbanden, hijskettingen
en het hijsoppervlak dienen in staat te zijn om het gewicht van de machine te
weerstaan. Controleer het gewicht van de machine op de typeplaat.

• Laat het platform volledig dalen. Zorg ervoor dat het uitschuifdeck ingeschoven is en alle besturings- en component
trays dicht zijn. Verwijder alle losse onderdelen van de machine.
• Bepaal het zwaartepunt in het midden van de hoogwerker.
• Bevestig het tuig alleen aan de daartoe aangewezen punten.

Rijden
• Draai de SLEUTELSCHAKELAAR op de BENEDENBEDIENING op BOVENBEDIENING. Controleer of de
NOODSTOP gereset is door deze rechtsom te draaien.
• Betreed het platform en reset de NOODSTOP op de BOVENBEDIENING.
• Test de BOVENBEDIENING.
• Selecteer de langzame rijsnelheid. Rijdt de hoogwerker langzaam van het transport voertuig met de lier nog vast
gemaakt.
Notie: De remmen zijn automatisch vrijgegeven en zullen automatisch geactiveerd worden wanneer de hoogwerker
stopt.
Lieren
• Gebruik de lier voorzichtig om de machine te van en op de rijplaten te rijden.
• Blokkeer de wielen en gebruik de remmen.
Hoogwerker verplaatsen door middel van een heftruck
• Positioneer de heftruck vorken in de daarvoor bestemde heftruck pockets.
• Plaats de vorken van de heftruck volledig in de heftruck pockets. .

12.2.2 VASTMAKEN AAN VRACHTWAGEN OF AANHANGWAGEN
• Draai SLEUTELSCHAKELAAR uit en verwijder de sleutel alvorens transporteren.
• Controleer de gehele hoogwerker op losse onderdelen.
• Blokkeer de wielen.
• Gebruik de aanhechtingspunten om de hoogwerker vast te zetten op het transport oppervlak.
• Gebruik kettingen om het gewicht te verdelen.
• Gebruik minimaal vier (4) kettingen.
• Maak het tuig vast om schade aan de kettingen en de hoogwerker te voorkomen.

30°
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