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Rozdział 1 Informacje Wstępne

KILKA UWAG DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI

Pamiętaj, że niniejsza INSTRUKCJA nie jest dodatkowym akcesorium urządzenia lecz jego integralną częścią
oraz ŚRODKIEM BEZPIECZEŃSTWA (EN 12100-1).
Instrukcja została zaprojektowana w takiej formie, aby z łatwością można było znaleźć potrzebne informacje.
Z tego powodu należy przechowywać ją w odpowiednich warunkach w pobliżu platformy.
W ten sposób wszelkie informacje dotyczące zarówno celów, dla jakich podnośnik został wyprodukowany jak i
bezpiecznych metod jego użytkowania, mogą zostać uzyskane bezpośrednio z jego pokładu. Pamiętaj, że
jakakolwiek aktualizacja w niniejszej instrukcji musi być wskazana oraz zamieszczona przez Braviisol Divisione
Meccanica srl.
Instrukcja nie może być uszkodzona, powinnna pozostać w stanie nienaruszonym (nie należy odrywać arkuszy).
Należy przechowywać ją z dala od wilgoci i ciepła, a podczas korzystania z instrukcji należy unikać zabrudzeń
olejem aby nie pogorszyć jej czytelności.
Aby korzystanie bylo łatwiejsze, instrukcja podzielona została na rozdziały i podrozdziały tak, aby każdy jej element byl latwo widoczny.
Dla praktyczności użytkowania, każdy podrozdział został podzielony na ponumerowane kroki, które, gdy jest to
wymagane, zobrazowane są również na rysunkach.
Części, które wymagają szczególnej uwagi, są oznaczone symbolami oraz szczegółowymi ilustracjami na boku
strony. W ten sposób BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA chce zdecydowanie zwrócić uwagę na dotyczące
operatora OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI I ZAGROŻENIA.
Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane we Włoszech przez:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN), Italy
Tel. 0039 071 7819090 Fax 0039 071 7819355
Odnośnie pytań w zakresie zastosowania lub funkcjonowania należy skontaktować się z producentem.
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania podane w przepisach CE, normach ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 1418.10 (int).
W oparciu o normę EN 280/2013 testy dynamiczne i statyczne zostały zweryfikowane przez:
TÜV SÜD ITALIA
Via Isonzo, 61
40033 Casalecchio Di Reno
Bologna
Włochy
Raport nr :TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460)
Data: 23.03.2020
Raport nr :TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD)
Data: 12.02.2020
Raport nr :TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD)
Data: 03.03.2020
Raport nr :TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL)
Data: 25.03.2020
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
NAZWA HANDLOWA
ADRES I SIEDZIBA FIRMY

BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALY

NUMER IDENTYFIKACJI
PODATKOWEJ NIP
TELEFON – FAKS
STRONA INTERNETOWA
E-MAIL

01234570420
Tel. +39.071.7819090
Fax +39.071.7819355
www.bravi-platforms.com
info@bravi-platforms.com

OŚWIADCZA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PODNOŚNIK:
HYDRAULICZNY PODEST RUCHOMY
Model:

_________________________

Numer Seryjny:

_________________________

Rok Produkcji:

_________________________

JAK OPISANO W ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI ORAZ W NASZYCH ARCHIWACH, JEST W
ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE:
-2006/42 Maszyny
2014/30 Kompatybilność Elektromagnetyczna
IMIĘ I NAZWISKO

BRAVI PIERINO

STANOWISKO

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

DATA

_________________________

JEDNOSTKA NOTYFIKACYJNA:

POZOSTAŁE ZAGROŻENIA:

Nawet jeśli Braviisol Divisione Meccanica srl zrobiła wszystko co możliwe, aby wyprodukować podnośnik, będąc w posiadaniu wszelkiej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa oraz konsultując wszystkie
dyrektywy, prawa i przepisy, którymi dysponuje, nadal istnieją, nawet jeśli zredukowane, ewentualne
zagrożenia na etapach:

Transportu i przeładunku
Konserwacji
Dlatego też, osoba która pracuje w tym zakresie i jest odpowiedzialna za powyższe etapy, musi być
osobą przeszkoloną, zapoznaną się z faktem, że mogą byc one "niebezpieczne", a jeśli chodzi o kategorię zabezpieczeń podnośnika, nie była możliwa całkowita eliminacja tych zagrożeń.
Personel odpowiedzialny za wyżej wymienione czynności, musi zawsze mieć i zasięgać informacji z
INSTRUKCJI OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa krok po kroku pokazuje wszystkie niezbędne wskazówki począwszy
od paragrafu 1.7.4 (instrukcja obsługi) do Aneksu 1 o Dyrektywie Maszynowej i jest szczególnie wymagane ich dokładne przestrzeganie, w celu uniknięcia niezdarnych działań, które, nawet jeśli minimalne,
mogą spowodować obrażenia osób trzecich.
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ORYGINALNA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Firma
BRAVIISOLI DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) WŁOCHY
OŚWIADCZA NA SWOJĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PLATFORMA
MASZTOWA
Model:
LUI
Nr seryjny
Rok Budowy 201X
JEST ZGODNA Z NASTĘPUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI
•
•

Dyrektywa 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa)
Dyrektywa 2014/30/UE (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej)

Jednostka notyfikowana zgodnie z załącznikiem IX do Dyrektywy Maszynowej: TUV
WŁOCHY (0948)
N* CERTYFIKAT CE: XXXXXXXXXXXXX
Osobą upoważnioną do sporządzania Dokumentacji Technicznej jest Przedstawiciel Prawny firmy
Brviisol D.M. srl. SS ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) WŁOCHY

Castelfidardo, dd/mm/rrrr

Przedstawiciel Prawny
BRAVI PIERINO

ARKUSZ ODBIORU
Firma:

BRAVIISOLI DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600
60022 CASTELFIDARDO (AN) WŁOCHY

Przedmiot:

PLATFORMA MASZTOWA
Model LUI
Numer seryjny:
Rok budowy
201X

PRZEPROWADZONE TESTY:
• KONTROLA UKŁADU HYDRAULICZNEGO
• KONTROLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
• KONTROLA DZIAŁANIA OGRANICZNIKA MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA
• PRÓBA OBCIĄŻENIOWA PRZY ZASIĘGU NOMINALNYM

Castelfidardo, dd/mm/rrrr
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PODSUMOWANIE WYMAGANYCH ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH
IW celu zapewnienia właściwego funkcjonowania podestu ruchomego, należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
RODZAJ KONSERWACJI

CZAS

STRONA

9.1 - Wstęp Codzienna Konserwacja

zawsze

9.56

9.2 - Bezpieczne ustawianie, podniesiony kosz
9.2a –Kosz nie może być podniesiony elektrycznieDla modeli
LUI MINI S.I. – LUI MINI S.I.W./S.I.E. –
LUI MINI HD – LUI MINI HD S.I.W./S.I.E.– LUI S.I. 460.
9.2b -Kosz nie może być podniesiony elektrycznie –

konserwacja

9.58

konserwacja

9.59

konserwacja

9.59

9.3 - Naatłuszczanie przednich kół skrętu

6 miesięcy

9.60

9.4 - Sprawdzanie I uzupełnianie poziomu oleju

3 miesiące/150h 9.60

9.5 - Kontrola zacisków akumulatora

2 miesiące

9.61

9.6 - Kontrola poziomu cieczy w akumulatorach

32 h

9.62

9.7 - Procedura ładowania akumulatora

8h

9.63

9.8 - Procedura dokręcania śrub, nakrętek oraz zatyczek

1 miesiąc

9.64

9.9 - Sprawdzanie okablowania

2 miesiące

9.64

3 miesiące
1 rok

9.65
9.65
9.66

9.10 - Kontrole
9.10a Częsta kontrola “Check List Częstej Kontroli ”
9.10b Coroczna Kontrola “Check List Corocznej Kontroli ”
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Zawartość

Strona
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1.1 UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY
Operator nie powinien rozpoczynać obsługi urządzenia, bez uprzedniego zapoznania się i zrozumienia
zakresu własnej odpowiedzialności opisanym w niniejszym podręczniku oraz w podręczniku z zakresu
obowiązków ANSI dostarczonym wraz z podnośnikiem.
Maszyna powinna być obsługiwana tylko przez upoważniony personel. Jest zabronione wprowadzanie zmian lub przeróbek niniejszego podestu ruchomego bez uprzedniej pisemnej zgody producenta.
Podnośnik został wyprodukowany w zgodności z następującymi dyrektywami:
2006/42/CE, 2014/14/UE i został zaprojektowany w zgodności z odpowiednimi normami oraz zgodnie
ze standardami ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 1418.10(int).
Dlatego też nie stanowi on żadnego zagrożenia dla operatora:
•
Jeśli używany jest zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku
•
Pod warunkiem, że technicy wyznaczeni przez producenta wzięli udział w szkoleniu
•
pod warunkiem, że urządzenia bezpieczeństwa są stale sprawne .
Ten dokument potwierdza, że w momencie odbioru podnośnika:
•
urządzenia bezpieczeństwa są w pełni sprawne
•
niniejszy podręcznik obsługi został doręczony razem z maszyną
•
operator odpowiada za wypunktowane w nim obowiązki .
Braviisol Divisione Meccanica srl informuje, że każda zmiana, modyfikacja lub obsługa niezgodna z treścią
niniejszej instrukcji, zwłaszcza nieprzestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, spowoduje utratę praw
gwarancyjnych, a deklaracja zgodności CE stanie sięnieważna.
Pamiętaj że:
•
Wszystkie dane techniczne dotyczą podestu ruchomego (patrz Rozdział 3),
•
że rysunki i każda pozostała dokumentacja dostarczona wraz z maszyną są własnością
Braviisol Divisione Meccanica srl, która zastrzega sobie wszelkie prawa, przypominając, że
zabrania się udostępniania ich treści osobom postronnym bez pisemnej zgody producenta.
Producent ma nadzieję, że skorzystają Państwo z wielorakich funkcji, które oferuje podnośnik.
Surowo zabrania się odtwarzania treści lub rysunków zawartych w instrukcji, również tylko
częściowego. Oryginał instrukcji został wręczony właścicielowi wraz z pozostałą dokumentacją
dotyczącą podnośnika.

Maszyna

Model
Typ
Numer seryjny

Pieczątka

Data
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1.2 IDENTYFIKACJA MASZYNY I NUMER SERYJNY

1.2.1
Numer wydania tego podręcznika znajduje się na wszystkich
stronach, w dolnej ich części.
Każdy podnośnik ma swój własny numer z konsekwentnym
oznakowaniem CE.
1.2.2
Kontaktując się z Braviisol Divisione Meccanica srl lub jej
autoryzowanymi punktami serwisowymi odnośnie podestu
roboczego, należy zawsze podać typ oraz numer fabryczny
urządzenia, które umieszczone są w sposób czytelny na
tabliczce znamionowej znajdującej się na koszu urządzenia.
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1.3 OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY
Podesty ruchome i ich elementy i/lub akcesoria mogą być
transportowane w kontenerach, na paletach- owinięte w
folię ochronną, lub (opcjonalnie) w skrzyniach.
Zawsze sprawdź przy odbiorze:
1 - Opakowanie jest nienaruszone
2 - Towar dostarczony odpowiada specyfikacji zamówienia
(patrz list przewozowy lub packing list)
3 - Podest ruchomy I akcesoria nie są uszkodzone
4 - Urządzenia bezpieczeństwa, w momencie dostawy, są
w pełni sprawne
5 - Niniejszy podręcznik został dostarczony wraz z podnośnikiem
6 - Operator akceptuje odpowiedzialność, punkt po
punkcie za następujące
W razie wykrycia uszkodzenia lub braków, należy
bezzwłocznie skontaktować się z producentem, jego miejscowym
przedstawicielem,
przewoźnikiem
lub
ubezpieczycielem
dostarczając szczegółowych informacji i/lub zdjęć.
Części zamienne i akcesoria mogą czasem zostać
wysłane w oddzielnym kontenerze.
Opis
1 Kompletny podest ruchomy
2 Urządzenie załadunkowe/rozładunkowe
3 Instrukcja obsługi
4 Oryginalna dokumentacja podestu:
- Gwarancja
- Uwagi dotyczące dostawy
- Protokół odbioru technicznego
- Certyfikaty TÜV
- Deklaracja CE

5 Opcjonalnie dla podestu LUI HD WD
Podwyższenie (dodatkowy kosz) składa się z czterech
części:
N. 01 boczna obudowa (pojedyncza)
N. 01 boczna obudowa + N. 02 przednie obuowy
N. 01 podłoga
N. 01 drabina

1.8

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Rozdział 1 Informacje Wstępne

1.4 OGRANICZENIA GWARANCJI- Deklaracja Gwarancyjna
JEŻELI GWARANCJA NIE ZOSTAŁA ZAŁĄCZONA DO UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY, DO
GWARANCJI MASZYNY MAJĄ ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE.
Producent, firma BRAVIISOL SRL gwarantuje, że wszystkie nowo wyprodukowane i sprzedane
jednostki spełniają wymagania najnowszych standardów zakładu. Ponadto, kolumna i cylinder
hydrauliczny są objęte specjalną 10-letnią gwarancją. Producent udziela gwarancji na maszynę
w przypadku wystąpienia wad materiału lub obróbki w warunkach normalnego zastosowania i
użytkowania na okres 3 lat począwszy od daty zarejestrowania sprzedaży lub w jej braku od dat,
w której maszyna opuściła zakład produkcyjny. Nie jest objęty gwarancją akumulator
(akumulatory), którego okres gwarancyjny trwa 1 rok od daty zakupu maszyny. Wezwania serwisowe w okresie gwarancyjnym powinny się ograniczać do naprawy lub wymiany wadliwych
części. Producent wyśle, bez obciążania żadnym koszem, k a ż d y k o m p o n e n t u z n a n y j a k o
wadliwy z punktu widzenia zaprojektowania lub wykonania . Robocizna dotycząca wykonania niezbędnych zabiegów naprawczych lub wymiany i związane
z tym koszty podróży jest ważna przez okres 1 roku począwszy od daty zak u p u m a s z y n y , na podstawie bieżącej kwoty ryczałtowe Producenta.
Wnioski o naprawy serwisowe w okresie gwarancji są uważane za ważne TYLKO pod warunkiem, że
wadliwa część zostanie wysłana na adres Producent na koszt nabywcy i, po kontroli, zostanie
potwierdzona wada materiału lub obróbki. Ponadto, wnioski o naprawy gwarancyjne mogą być
przyjęte TYLKO, jeżeli będą zaopatrzone we wszystkie, szczegółowe infomacje wymagane przez
Producenta (jak np. numer fabryczny).
Producent zastrzega sobie prawo do wymiany, naprawy, zamiany lub dostarczenia, na podstawie własnej niepodlegającej podważeniu decyzji, nowego, używanego lub odnowionego komponentu, zmontowanego lub spawanego i zmontowanego.

NINIEJSZA POLISA GWARANCYJNA NIE OBEJMUJE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z:
1. Wysyłki
2. Błędnego użycia jednostki, w tym funkcjonowania w warunkach przekraczających podane granice,
obciążenia lub dane fabryczne.
3. Katastrofy naturalne (takie, jak powodzie, pożary, wiatr i błyskawice)
4. Brak odpowiedniej kontroli i konserwacji maszyny zgodnej z instrukcją producenta lub załącznikami serwisowymi producenta.
FIRMA BRAVIISOL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:
1. Żaden element, który został przerobiony przez użytkownika.
2. Zmiany lub modyfikacje nieupoważnione pisemnie przez producenta.
3. Materiał podlegający naturalnemu zużyciu, jak ogumienie i akumulatory
4. Szkody przypadkowe pośrednie, b ę d ą c e k o n s e k w e n c j ą l u b s p e c j a l n e (w tym,
przykładowo, utratę zysku, koszt kapitału, koszt osprzętu wymiennego, czas postoju, koszt kontroli, żą d a n i a i n n y c h s t r o n o d n o ś n i e s z k ó d w o d n i e s i e n i u d o o s ó b l u b m i e n i a )
na podstawie każdego przekroczenia praw gwarancyjnych, umowy, zaniedbania, odpowiedzialności prawnej lub innego ustawodawstwa.
SPRZĘT ELEKTRYCZNY JEST OBJĘTY GWARANCJĄ NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH
Akumulator jest prawidłowo podłączony do ładowarki, zgodnie z danymi podanymi w niniejszej instrukcji lub
schemacie elektrycznym dostarczonym przez producenta.
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PROCEDURA DOTYCZĄCA ZABIEGÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ:
Producent powinien być poinformowany pisemnie lub faksem (nie tylko ustnie,) w sposób możliwie najbardziej szczegółowy, o wszystkich wnioskach dotyczących zabiegów gwarancyjnych do 48 godzin
od chwili powstania usterki.
Wnioski o naprawy gwarancyjne powinny być skierowane do najbliższego dystrybutora lub
bezpośrednio do Producenta:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN), Italy
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com parts@bravi-platforms.com

Producent potwierdzi, pisemnie lub faksem, p r zy j ę c i e w n i o s k u o w yk o n a n i e za b i e g u
g w a r a n cy j n e g o p r ze z k l i e n t a l u b u d zi e l i p o m o c y za p o ś r e d n i c t w e m w ł a s n yc h t e ch ników.
Wadliwy materiał wymieniony przez klienta (po upoważnieniu ze strony Producenta) powinien być
przechowywany przez 120 dni tak, aby producent mógł sprawdzić rzeczywistą obecność wady.
Jeżeli konieczne, wadliwe części zostaną wysłane do Producenta.
Jeżeli konieczne, wykonać zdjęcia wadliwej części lub strefy, w której wystąpiła awaria . Ma to
na celu zapobiegnięcie nieprzyjemnym sporom oraz polepszenie jakości, gwarancji i bezpieczeństwa
produkowanych przez nas maszyn.
NINIEJSZA DEKLARACJA GWARANCYJNA JEST OBOWIĄZUJĄCA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE
WCZEŚNIEJSZE GWARANCJE. WZMIANKOWANE GWARANCJE HANDLOWE LUB DOTYCZĄCE
ZASTOSOWANIA DO SPECJALNEGO CELU SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. Żaden urzędnik,
handlowiec, przedstawiciel handlowy lub inna osoba deklarująca działalność w imieniu firmy
BRAVIISOL DM SRL nie jest upoważniona do zmiany warunków niniejszej gwarancji lub
przyjęcia odpowiedzialności lub zobowiązań w imieniu Producenta wykraczających poza
obszar określony w niniejszej gwarancji.
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Rozdział 1 Informacje Wstępne

1.5 OPIS PODESTU RUCHOMEGO

1.5.1 Opis podestu
Jako “Podest” rozumiemy zbiór podestów:
- LUI WH 460
- LUI HD
- LUI HD WD
- LUI HD EL
1.5.2 Przeznaczenie i opis produktu
Urządzenie to pionowy podest ruchomy o
kompaktowych rozmiarach zaprojektowany w celu
celu ułatwienia pracy i zapewnienia bezpieczeństwa
operatorowi. Celem urządzenia jest przeniesienie
personelu, osprzętu i niezbędnego materiału na
wyznaczone miejsce pracy
Został wyprodukowany, aby rozwiązać trudności różnych
użytkowników takich jak: malarzy, elektryków, monterów
podwieszanych sufitów, hydraulików,producentów przemyslowych, którzy muszą pracować na wysokościach
( patrz Rozdział 3 “Specyfikacje”).
Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
Zastosowanie podestu eliminuje konieczność
wykorzystywania rusztowań, podnośników nożycowych,
drabin, schodków i stojaków. Można łatwo i bezpiecznie
pracować wykonując czynności w sposób szybki i
efektywny.
Kształt urządzenia umożliwia jego zastosowanie na bardzo
niewielkiej przestrzeni. Małe windy, wąskie przejścia,
szafy, korytarze, przedsionki i małe pomieszczenia
robocze to przykładowe miejsc, gdzie podest może być
wykorzystywany.
Transportowanie stanowi kolejny atut.
Lekkie, zwarte i łatwe do załadowania na samochód
dostawczy lub pojazd typu pickup urządzenie może być
łatwo uruchomione i obsłużone przez jedną osobę.
Producent sprawił, że jest możliwe wydłużenie powierzchni roboczej (patrz Rozdzial 3 "Specyfikacje"), dzięki czemu
operator ma większy obszar roboczy, stojąc przy tym
wciąż pewnie i solidnie.
Podest jest wyposażony w ładowarkę, co pozwala na naładowanie akumulatorów za pośrednictwem zwykłego kabla,
unikając tym samym straty czasu i zapewniając bezpieczniejszą pracę.
Charakterystyczną cechąkolumny podnośnika jest to, że
nie wymaga szczególnej konserwacji.
1.5.3 Niewłaściwe użytkowanie
Każde inne użytkowanie, różne od przewidzianego, należy
uznać za niewłaściwe.
1.5.4 Zasadnie spodziewane niewłaściwe użytkowanie
Może się zdarzyć, że niektórzy użytkownicy korzystają z
podestu jako dźwigu, należy pamiętać, że podest został
zaprojektowany wyłącznie do użytku przewidzianego w
instrukcji i jakiekolwiek inne użycie uważa się za
niewłaściwe.
1.5.5 Obszar użytkowania
Podesty mogą być używane w zamkniętych pomieszczeniach,z wyjątkiem LUI HD WD które mogą być
użytkowane na zewnątrz.
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2.1
WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL zaprojektowała samojezdne
podesty ruchome tak, aby były bezpieczne i niezawodne. Urządzenia służą do
usytuowania personelu wraz z osprzętem i materiałem na stanowisku pracy na
wysokości.
Właściciel/użytkownik/operator maszyny nie powinien przystępować do jej
użytkowania bez odbycia odpowiedniego okresu szkoleniowego.
Normy ANSI A92.20-2018 określają wymagania dotyczące wszystkich osób,
które mogą być zaangażowane w użytkowanie samojezdnych podestów
ruchomych. Instrukcja opisująca zakres odpowiedzialności ANSI A92.22
stanowi integralną część niniejszego urządzenia i jest umieszczona w stosownej
kieszeni na stanowisku sterowniczym platformy roboczej.
W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy przeprowadzać
częste kontrole oraz kontrole coroczne, jak opisano w podrozdziale 6.1 norm
ANSI A92.20—2018 , w odstępach czasowych ustalonych według tej samej
normy, zgodnie z zaleceniami firmy Braviisol Divisione Meccanica srl
podanymi w załączniku do Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej.

2.2
PRZYJĘTE SYMBOLE I ICH ZNACZENIE

W trakcie konsultowania niniejszej instrukcji obsługi i
konserwacji oraz na samym podeście znajdą Państwo
niektóre symbole mające bardzo konkretne znaczenie.
SYMBOLE ZAGROŻENIA I TERMINOLOGIA
Symbol zagrożenia służy do przywołania uwagi na potencjalne
zagrożenie, które mogłoby spowodować obrażenia. Aby zapobiec
ewentualnym obrażeniom lub śmiertelnym wypadkom należy
przestrzegać wszystkich zaleceń bezpieczeństwa umieszczonych pod
symbolem.
ZAGROŻENIE— Biały wykrzyknik na czerwonym tle
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które jeżeli nie zostanie
zapobiegnięte może spowodować powstanie poważnych obrażeń lub
śmiertelnych wypadków
OSTRZEŻENIE—Czarne litery na pomarańczowym tle
It indicates the presence of a potentially hazarous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.
UWAGA—Czerne litery na żółtym tle
IWskazuje na potencjalne zagrożenie, które jeżeli nie zostanie
zapobiegnięte może spowodować powstanie lekkich lub średnich obrażeń
czy też uszkodzenia sprzętu
POUCZENIE—Białe litery na zielonym tle
Dostarcza informacji odnośnie funkcjonowania i konserwacji
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UWAGA! ZAGROŻENIE PORAŻENIEM
Sygnalizuje, że opisana sytuacja naraża na porażenie
elektryczne, jeżeli nie zostanie wykonana zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE– OGÓLNE ZAGROŻENIE
Sygnalizuje, że opisana sytuacja naraża na odniesienie
obrażeń fizycznych, jeżeli nie zostanie wykonana zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa.
POUCZENIE
Sygnalizuje ważne i pożyteczne informacje.
OSTRZEŻENIE
Sygnalizuje informacje, których należy przestrzegać, aby
uniknąć lekkich obrażeń w stosunku do osób lub uszkodzenia
maszyny.
OPERATOR LUB OBSŁUGUJĄCY PLATFORMĘ
ROBOCZĄ
Określa wykwalifikowany personel mający wymaganą wiedzę
techniczną będący w stanie bezpiecznie wykonać ręczne
zabiegi.
Surowo zabrania się operatorowi wykonywania czynności
należących do technika zajmującego się konserwacją.
MECHANIK ZAJMUJĄCY SIĘ KONSERWACJĄ
Wykwalifikowany technik będący w stanie obsłużyć maszynę w
normalnych warunkach i wykonać zabiegi na mechanicznych
komponentach w celu przeprowadzenia niezbędnych
czynności regulacyjno-konserwacyjnych.
Nie jest upoważniony do przeprowadzania zabiegów na
komponentach elektrycznych w obecności napięcia
TECHNIK ELEKTRYK LUB OSOBA POUCZONA
(Zob EN 60204 punkt 3.55)
Wykwalifikowany technik będący w stanie obsłużyć maszynę w
normalnych warunkach. Do jego obowiązków należy
wykonywanie wszystkich zabiegów regulacyjno-konserwacyjnonaprawczych na komponentach elektrycznych.
Jest w stanie przeprowadzać zabieg w obecności napięcia
wewnątrz szaf i puszek rozdzielczych.
OCHRONA OSOBISTA
Obecność jednego z umieszczonych obok symboli wymaga
obowiązkowego użycia przez operatora
środków ochrony indywidualnej, gdyż występuje ryzyko
wypadku.
DODATKOWE ZABIEGI KONSERWACYJNE
Każdy zabieg konserwacyjny wyróżniony tym symbolem,
musi być zgłoszony do autoryzowanego dealera Braviisol
Divisione Meccanica srl .
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2.3

W chwili dostarczenia platformy roboczej klient powinien się
upewnić, że:
•
podłoże, na którym urządzenie zostanie osadzone jest
prawidłowo wypoziomowane (wypoziomowane i bez
dziur)
•
podłoże, na którym urządzenie zostanie osadzone jest
stosowne w odniesieniu do jego ciężaru (zob. Rozdział
3 Specyfikacje)
•
Miejsce pracy podestu to zamknięte i dobrze
oświetlone pomieszczenie
Modele LUI HD WD
mogą pracować na zewnątrz, w dobrych warunkach
oświetleniowych, na płaskich, jednolitych płaszczyznach,
gdy prędkość wiatru nie przekracza 12,5 m / sekundę. (45
km/h)

2.4

Personel obsługujący platformę roboczą powinien zawsze
nosić rękawice ochronne, obuwie robocze, kask ochronny i
pasy bezpieczeństwa.

2.5

Odnośnie przemieszczania rozpakowanej platformy należy
skonsultować Rozdział 4 poświęcony przemieszczaniu i
transportowi.
W każdym wypadku koniecznym jest:
•
Przenosić podest przy całkowicie obniżonym
koszu.
•
Surowo zabrania się podnoszenia platformy, nawet tylko
nieznacznie, przy wysuniętym maszcie roboczym.
•
Podnieść podest na nie więcej niż 30 cm od ziemi
(chyba, że jest obecna przeszkoda)
•
Przenosić podest bardzo powoli
•
Operator musi uważać czy na drodze transport nie
ma ludzi, zwierząt lub przedmiotów oraz że nie ma
dziur w nawierzchni.
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2.6 ZEROWY STAN ZASILANIA “0”:
ODCIĘCIE MASZYNY OD ŹRÓDEŁ ZASILANIA

Przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu czyszczenia,
konserwacji i smarowania, należy ustawić maszynę w stanie
zerowego zasilania, tj:

- Całkowicie obniżyć platformę (zob. Rozdział 5 ) lub , w
przypadku prac konserwacyjnych, włączyć blokadę kosza
- Przyciski awaryjnego zatrzymania powinny być wciśnięte.
- Należy wyjąć przełącznik kluczykowy Q2 z panelu
sterowniczego i wręczyć kierownikowi produkcji

P6

Q2

Q3
2.7

UWAGA! ZAGROŻENIE PORAŻENIEM
Tylko wykfalifikowany technik elektryk może interweniować przy systemie elektrycznym i przeprowadzić wymaganą konserwację, ale zawsze i tylko po przełączeniu
maszyny w zerowy stan zasilania “0” . Kategorycznie zabrania się manipulowania przy instalacji elektrycznej.

2.8

W razie jakiejkolwiek nieprawidłowości podczas
użytkowania platformy należy natychmiast nacisnąć
przycisk STOP/ALARM.
Podczas tej czynności należy zwrócić uwagę, czy naciśnięcie
przycisku STOP/ALARM rzeczywiście zatrzymało wszystkie
poruszające się komponenty, zwrócić na to szczególną
uwagę zwłaszcza, gdy kosz jest podniesiony.
Ponadto, zapoznać się ze wszystkimi sposobami zatrzymania
platformy podanymi w CZĘŚCI 4 “Wyłączanie”.

2.15
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2.9

Jeżeli, w przypadku nadzwyczajnych interwencji, nie będzie można doprowadzić zupełnie Platformy do stanu bez
zasialnia (Zero PowerCondition) to należy zasygnalizować
trwające prace, umieszczając odpowiedni znak na Platformie.

2.10

Nigdy nie opieraj się ani nie siadaj z jakiegokolwiek powodu
na żadnej części Platformy, czy to w fazie cyklu produkcyjnym czy w stanie awaryjnym czy w stanie bez zasilania
(Zero Powe Condition).
Operator musi być ostrożny, sprawny fizycznie i nie może być
pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które mogą zakłócać
wzrok, słuch, uwagi i reakcje.

2.11

Jedynie wysoce wyszkolony i przeszkolony personel, który
brał udział w praktycznym kursie prowadzonym przez producenta lub autoryzowane centra dystrybucji, przygotowującym do stosowania platform, może jej używać.
Ponadto musi przeczytać i zrozumieć wszystkie przepisy
bezpieczeństwa oraz zawartość niniejszej Instrukcji obsługi.

2.12

Prace konserwacyjne na platformie powinny być
przeprowadzane tylko przez przeszkolonego elektryka
konserwacji lub technika konserwacji, który odbył praktyczny kurs u producenta lub w autoryzowanym centrum
dystrybucji, przygotowujący do stosowania platformy.
Ponadto musi przeczytać i zrozumieć wszystkie przepisy
bezpieczeństwa oraz zawartość niniejszej Instrukcji obsługi.

2.13

Kiedy platforma nie jest używana, klucze powinny być
zawsze przechowywane u kierownika produkcji.
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2.14

Używanie, czyszczenie oraz konserwacja powinny być wykonywane, poza specjalnymi przypadkami, przez jednego operatora,
nigdy przez KILKA OSÓB. Operator musi zawsze zakładać
wszystkie części odzieży ochronnej.
Ponadto musi:
- musi zapiąć ubranie ochronne na nadgarstkach,
- w przypadku długich włosów musi je związać.
Nigdy nie może nosić przedmiotów i / lub zwisających i / lub rozdartych ubrań (jak na przykład: naszyjniki, zegarki, pierścionki,
bransoletki, szale, krawaty, itp.).

2.15

Nigdy nie można hartować lub ograniczać czy odłączać mikroprzełączników lub innych urządzenń zabezpieczających bez
powodu, ani tworzyć by-passów lub wykorzystywać ich do celów
innych niż ustalone i dla których zostały zainstalowane.

2.16

Uwaga Ryzyko upadku
System poręczy na obwodzie platformy to system ochrony przed
upadkiem na samobieznej platformie podnoszącej, zgodnie z
Amerykańskim NArodowym Instytutem Standardów ANSI/SIA
A92.6
Standard. Zabrania się korzystania z urządzenia gdy brakuje
części lub wszystkich barierek.
Punkty zaczepienia liny na tego typu urządzeniaxh nie muszą być
zgodne z obowiązującą normą ANSI/SIA.

NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CHRONIĄCYCH
PRZED UPADKIEM MOŻE DOPROWADZIĆ DO PRZECHYLENIA
URZĄDZENIA CO MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO POWAŻNEGO
ZRANIENIA LUB ŚMIERCI.
Jednak, jeśli punkty mocowania liny załączników podlegają wymaganiom lokalnych praw lub innych regulacji, to punkty mocowania na tym
urządzeniu powinny być wykorzystywane do czynności pozycjonowania tylko przez ściśle określony personel. Długości liny są określane
przez operatora/właściciela, aby ograniczyć operatora w granicach systemu poręczy.

2.17

Prawidłowe stanowisko,w którym operator musi stać podczas korzystania z Platformy znajduje się przed panelem przycisków.
Z tego miejsca użytkownik może obserwować przestrzeń roboczą
Platformy i, ewentualnie odwrócić osoby znajdujące się w pobliżu .
Zabrania się wychylania się przez parapet Platformy.
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2.18

Należy pamiętać, że po każdej interwencji czyszczenia,
smarowania, regulacji i konserwacji wszystkie urządzenia
zabezpieczające muszą zostać ponownie zainstalowane i
wszystkie poręcze bezpieczeństwa ponownie zmontowane
i/lub zamknięte.

2.19

Na koniec konserwacji lub naprawy, przed przemieszczeniem
platformy, sprawdź, czy nie ma żadnych narzędzi, szmat i
innych materiałów pozostawionych w miejscach zawierających części ruchome.

2.20

Pierwsza instalacja musi być przeprowadzona przez producenta I jest absolutnie zabronione wykonywanie
jakichkolwiek nieautoryzowanych interwencji.

2.21

Przed zastosowaniem urządzenia operator musi sprawdzić
wszystkie czunności opisane w części 6 “Czynności”.

2.22

Uwaga– Ryzyko upadku
Jest zabronione:
- wchodzi na platformę więcej niż jednej osobie, (poza
modelami LUI WH 460, gdzie mogą przebywać dwie
osoby).
- przekraczać granic wyznaczonych przez certyfikat platformy i/lub wcześniej ustawionych (zob. Część 3).
- Używać stojaków, schodów, mostków lub jakichkolwiek innych środków, aby dodatkowo podwyższyć poziom.

- wykonywać załadunek i rozładunek gdy platforma jest podniesiona
Jest absolutnie zabronione ładować towary do kosza z górnej
pozycji
2.18
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2.23

Należy uznać za niebezpieczne strefy do dwóch metrów od
platformy.Operator musi być pewien, że nie ma stojących lub
przechodzących osób, zwierząt, rzeczy pozostawionych w
tym obszarze i że nie ma żadnych przeszkód, zarówno w dolnej części platformy (na ziemi), jak i w wyższej (jako cięgi ,
kolumny, pręty lub inne bariery powietrzne).

2.24

Operator musi stale przeprowadzać czynności konserwacyjne
(część 9)

2.25

Należy uważać, aby nie zahaczyć się o sąsiednią
strukturę, gdy jest się na Platformie.

2.26

Uwaga– Ryzyko upadku
Przed użyciem upewnij się, że drzwiczki platformy są
zamknięte.

2.27

Uwaga– Ryzyko wywrócenia
Podczas ruchów przodu lub do tyłu, operator musi upewnić
się, że nie znajdują się tam osoby, poza tym musi być też
pewny, że podłoga jest czysta, bez otworów, obniżeń, wzniesień lub przedmiotów.

2.19

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Rodział 2 Zasady bezpieczeństwa

2.28

Dodatkowy ładunek na platformie NIE MOŻE:
- przekraczać granic wyznaczonych na załadunek (Zob.
Część 3, Dane techniczne)
- wystawać z kosza, musi być zrównoważony.

2.29

Jest absolutnie zabronione używanie platformy jako
dźwigu

2.30

Operator musi co miesiąc sprawdzać stan przykręcenia
wszystkich śrub, a w razie potrzeby wymienić je (Punkt 9.8
Konserwacja).

2.31

Uwaga Ryzyko porażenia prądem.
Nie wolno używać platformy w pobliżu niechronionych linii
wysokiego napięcia.
Platforma I drzwiczki nie mają elktrycznej izolacji
Zachowaj odległość przynajmniej 3 m (10 ft) między
częściami maszyny i osobami wraz z ich narzędziami I
sprzętem, a także linią napięcia lub sprzętem o zasilaniu
elektrycznym do 50.000 wolt.
Można zmniejszyć minimalną odległość bezpieczeństwa,
gdy są zainstalowane barierki izolacyjne zapobiegające
kontaktowi I jeśli są ustawione na unikanie kontaktu z liniami wysokiego napięcia
Barierki nie powinny być częścią urządzenia ani nie być z
nimi połączone.
Minimalna odległość bezpieczeństwa powinna być ograniczona o rozmiary barierek izolujących.
Ta odległość powinna być ustalona przez przeszkoloną
osobę w porozumieniu z zakładem, lokalnymi lub rządowymi regulacjami odnoszącymi się do pracy w pobliżu
sprzętów pod napięciem.
ZAKRES NAPIĘCIA
(OD FAZY DO FAZY)

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWA OPERACYJNEGO m (ft)

Od 0 do 50 kV

3 (10)

Od ponad 50 kV do 200 kV

5 (15)

Od ponad 200 kV do 350 kV

6 (20)

Od ponad 350 kV do 500 kV

8 (25)

Od ponad 500 kV do 750 kV

11 (35)

Od ponad 750 kV do 1000 kV

14 (45)

UWAGA: Te minimalne odległości bezpieczeństwa operacyjnego mają
być stosowane z wyjątkiem przypadków, w których zakłady, przepisy lokalne lub rządowe są bardziej rygorystyczne.
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2.32

NIE ZASTĘPOWAĆ ELEMENTÓW KLUCZOWYCH DLA STABILNOŚCI
PLATFORMY ELEMENTAMI O INNEJ WADZE I SPECYFIKACJI.
Całkowita waga Akumulatora: 42Kg lub 60 Kg (LUI HD każdy
akumulator 21Kg lub 30Kg); 60 kg (LUI HD WD każdy akumulator 30
kg); 120Kg lub 128 Kg (LUI WH 460 każdy akumulator 30Kg lub 32
Kg)
Do wymiany wadliwych lub zużytych części używać wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.

2.33

Urządzenia zabezpieczające zastosowane na Platformie to:

2.34

Nie naruszać ani nie uszkadzać celowo ekranów bezpieczeństwa,
wyłączników krańcowych, ani nie usuwać lub ukrywać etykiet
ostrzegawczych. W przypadku zniszczenia lub nieczytelności etykiet
należy je niezwłocznie wymienić.

2.35

Zabronione jest dokonywanie prowizorycznych napraw w celu
kontynuacji pracy.

2.36

Informacje dodatkowe (tylko dla maszyn z oznaczeniem CE)
Poniższe informacje zostały podane zgodnie z wymaganiami Europejskiej
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i dotyczą wyłącznie maszyn z
oznaczeniem CE.
W przypadku maszyn o napędzie elektrycznym poziom ciągłego ciśnienia
akustycznego (pomiar A) przy platformie wynosi 75 dB (A).
Całkowita wartość drgań, na które narażony jest układ dłoń-ramię, nie
przekracza 2,5 m/s^2. Maksymalna średnia kwadratowa wartość
ważonego przyspieszenia, któremu podlega ciało nie przekracza 0,5 m/
s^2.
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2.37

W przypadku konieczności wymiany zużytych i/lub złamanych części,
należy je zastąpić wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi.

2.38

Po zakończeniu pracy nie wolno zostawiać platformy w potencjalnie
niebezpiecznych miejscach, więc należy go przenieść do stanu bez zasilania (Zero Power Condition)

2.39

Uwaga – Ryzyko skażenia
Na koniec używania platformy nie wyrzucaj jej do środowiska, ale oddaj ją
do autoryzowanych składowisk śmieci lub bezpośednio do producenta,
który przekaże Ci iodnośne nformacje na piśmie. W każdym przypadku
zanim wyrzucisz platform, usuń olej (Część 11), bat akumulatory (Część
10), zatrzymaj wszystkie ruchome części i usuń je (Część 4).
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1 Przyciski zatrzymania awaryjnego

8 Punkty mocowania i podnoszenie

2 Pokrętła blokujące wysuwanie kosza

9 Urządzenie zapobiegające wywróceniu

3 Punkty kontrolne

10 Wyłącznik krańcowy

4 Światło migające / Dźwięk ostrzegawczy

11 Kluczyk do włączania

5 Elektroniczna regulacja nachylenia
6 Mechaniczna dźwignia opuszczania awaryjnego
7 Pręt zabezpieczający

LUI HD

2

3

1

7

10

5

6
8
4
1
9

11
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LUI WH 460

1

11

7

5

1

10

4
6

8
9

3
2
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LUI HD– LUI HD WD—LUI HD EL

1

7

11

1

4

5

6
10

8

9

3

2
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NR
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
003
005
009
010
011
012
013

OPIS ANSI/CE
Instrukcje bezpiecznego korzystania z platformy OSTRZEŻENIE
Obciążenie znamionowe, strona ładunku, znamieniowa liczba osób
OSTRZEŻENIE nie zastępuj składników krytycznych dla stabilności + całkowita waga akumulatora
OSTRZEŻENIE całkowita waga akumulatora
Zgodność ANSI - Punkt 4
OSTRZEŻENIE: podejdź bliżej przed uruchomieniem platformy/sprawdź czy barierki znajduja
się na właściwym miejscu
NIEBEZPIECZEŃSTWO ryzyka przewrócenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO - Maszyna bez izolacji elektrycznej - Informacje dotyczące odległości
od linii energetycznych
OSTRZEŻENIE – Sprawdź listę przed każdym użyciem
Zawiadomienie o wymaganych kontrolach
OSTRZEŻENIE – nie wymieniaj komponentów bez pisemnego upoważnienia producenta
NIEBEZPIECZEŃSTWO—Obciążenie znamionowe, strona ładunku, znamieniowa liczba osób
OSTRZEŻENIE: Akumulatory wytwarzają gazy wybuchowe. Ładuj akumulatory w dobrze wentylowanym miejscu. (..)
Etykietka awaria
Etykietka—punkt zaczepienia linii
Wózek widłowy punkt
Instrukcja obsługi wewnątrz
Przycisk zatrzymania awaryjnego
001 CE

010 ANSI / CE

002 CE

001 ANSI

011 ANSI / CE
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003 CE

ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA W OBSZARZE ROBOCZYM MASZYNY

013 CE

003 ANSI

005 ANSI

009 ANSI / CE

TYLKO DO UŻ YTKU W POMIESZCZENIACH
OBCIĄŻENIE BOCZNE = 446 N (45kg)
OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE = 396 Lbs (180kg)
ZNAMIONOWA LICZBA UŻ YTKOWNIKÓW = 2

OSTRZEŻENIE
AKUMULATORY WYTWARZAJĄ WYBUCHOWE GAZY.
ŁADOWAĆ AKUMULATORY W DOBRZE
WENTYLOWANYM MIEJSCU NIE WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE PAR LUB PŁOMIENI
WSZELKIE MODYFIKACJE TEJ MASZYNY
BEZ WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY
PRODUCENTA SĄ ZABRONIONE.
NIE WOLNO ZASTĘPOWAĆ ELEMENTÓW
KLUCZOWYCH DLA STABILNOŚCI
MASZYNY ELEMENTAMI O INNEJ WADZE
LUB SPECYFIKACJI.
Całkowita waga akumulatorów: 42 Kg -92,5
funtów (każda bateria 21 Kg / 46,3 funtów)

STOP- AWARIA
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3.1 DANE TECHNICZNE MASZYNY
LUI HD

MODEL

LUI HD

LUI HD WD

LUI HD EL

ROZMIARY

Wysokość pracująca
C
Wysokość platformy
A
Wysokość w pozycji złożonej
H
Długość w pozycji złożonej
G
Długość z pokładami wew.
E
Szerokość
F
Prześwit pod pojazdem
Prześwit pod pojazdem z urządzeniem ładowania
Pojemność platformy z pokładami
wew.
Długość platformy
D
Max prędkość wiatru

4900 mm - 16 ft
2900 mm - 9 ft 6 in
1747 mm - 5 ft 7 in

6040mm - 19.3ft
4040mm - 12.8ft
2870mm - 9.4ft

1192mm - 3 ft 10 in /1700mm -5 ft 6 in

1200mm - 3ft 11in

760 mm - 2 ft 5 in
60 mm - 2.3 in
180 Kg - 397 lbs
1036 mm - 3 ft 5 in
630 mm - 2 ft
Zero-tylko do użytku
wew.

Stopień wejścia
B
1
Znamionowa liczba osób
WYDAJNOŚĆ
Prędkość jazdy w pozycji złożonej
Prędkość jazdy w pozycji
podwyższonej
Wewnętrzny promień skrętu
Zewnętrzny promień skrętu
Zdolność pokonywania wzniesień
Prędkość podnoszenia/opuszczania
Zasilanie
Źródło zasilania
Baterie
Pojemność układu hydraulicznego
530Kg-1168 lbs
Waga (bez załadunku)
Zgodność ze standardami

140 Kg - 308lbs

12,5 m/sec
400 mm 1 ft 3 in
1

Zero-tylko do użytku
wew.
1

3 Km/h - 1.9 mph

0.6 Km/h - 0.35 mph
ZERO zero
1050 mm - 3 ft 5 in
35%

Niedopuszczalna
16/21 sec

110/220 V ca, 24V cc
N 02, 12V 85Ah@20h lub 100Ah@20h
4 lt / 1.05 gal
560 Kg-1234 lbs
595 Kg-1311 lbs

Ansi A92.6, CE Compliance, AS1418.10(int)
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LUI HD – LUI HD WD
Ruch postępowy silników

Watt 500; Volt24; Nm 1,33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26;
IP 54; DUTY S2

Skrzynia biegów

MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 Kw; i=56;

Pompa

2000W; 24V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9.09; IP 20; F.F. 1

Elektromagnesy blokujące koła

18W; 24V; IP 40

Tylne koła napędowe

mm 300x90

Sterowanie

Jednoręczny proporcjonalny joystick

Opony

Ogumienie niebrudzące

Olej hydrauliczny

Olej mineralny ROLOIL LI22 HIV

Filtr

90 μ

Ciśnienie oleju

50 bar

Ruch wolny

m/min 8,5

Ruch szybki

m/min 40

Podnoszenie

m/min 5

Hałas

Mniej niż 75 dB(A)
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3.2 DANE TECHNICZNE MASZYNY
LUI WH 460

MODEL

LUI WH 460

ROZMIARY
Wysokość pracująca

C

6620mm- 21 ft 8 in

Wysokość platformy

A

4620mm - 15 ft 2 in

Wysokość w pozycji złożonej

H

1850mm - 6 ft

Długość w pozycji złożonej
Długość z pokładami wew.

G/
E

1659mm - 5 ft 5.36 in /
2376mm - 7 ft 10 in

Szerokość

F

760mm - 2 ft 5 in

Prześwit pod pojazdem

65mm - 2.56 in

Pojemność platformy z pokładami wew.

280 Kg - 617 lbs

Długość platformy

1560mm - 5 ft

D

Max prędkość wiatru
Stopień wejścia

680mm - 2ft 3 in
B

Zero - do użytku wewnętrznego

Znamieniowa liczba osób

340mm - 1 ft 3 in

Numero di occupanti

2

WYDAJNOŚĆ
Prędkość jazdy w pozycji złożonej

3,2 Km/h - 1.98 mph

Prędkość jazdy w pozycji podwyższonej

0.6 Km/h - 0.35 mph

Wewnętrzny promień skrętu

ZERO zero

Zewnętrzny promień skrętu

1345mm - 4 ft 4 in

Zdolność pokonywania wzniesień

35%

Prędkość podnoszenia/opuszczania

26/15 sec

ZASILANIE
Źródło zasilania

110/220 V ca, 24Vcc

Baterie

N 04, 6V 240Ah 5h

Pojemność układu hydraulicznego

12 lt / 3.17 gal

Waga (bez załadunku)

1250 Kg-2755lbs

Zgodność ze standardami

Ansi A92.6, CE Compliance,
AS1418.10(int)
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LUI WH 460

MODEL

LUI WH 460

Postępowy ruch silników

Watt 1200; Volt24; Nm 3.2;
F.F. 1; RPM 3600; Amp65;
IP 20; DUTY S2; hamulec
24V +6/-10% ustabilizowany

Skrzynia biegów

MRIV 63 U03A; PW 1400
min-1: 0,74 Kw; i=63.6;

Pompa
Elektryczne magnesy blokowania kół

2000W; 24V; 150 Ah; 2250
RPM; Nm 8; IP 54;
18W; 24V; IP 40

Napęd na tylne koła

mm 350x100

Sterowanie

Jednoręczny proporcjonalny
Joystick

Opony

Ogumienie pełne bez oznakowania

Olej hydrauliczny

Filtr

Olej mineralny ROLOIL
LI22 HIV

Filtr wew. 90 μ

Ciśnienie oleju

65 bar

Ruch wolny

m/min 10

Ruch szybki

m/min 50

Podnoszenie

m/min 10

Hałas

Mniej niż 70 dB(A)

3.31

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Rodział 3 Specyfikacja maszyny

3.3 DANE TECHNICZNE
LUI HD EL

LUI HD EL

MODEL

LUI HD EL

ROZMIARY
Wysokość części pracującej

mm 5900 -

Wysokość platformy

mm 3900 -

Wysokość w pozycji złożonej

mm 2870 -

Długość w pozycji złożonej

mm 1215 -

Szerokość

mm 760 -

Pojemność platformy

140 Kg -

Szerokość platformy

mm 680 -

Max prędkość wiatru

ZERO

PRZY ZAMONTOWANYM ZESTAWIE
UZUPEŁNIAJĄCYM, URZĄDZENIE MOŻE
BYĆ UŻYWANE TYLKO WEWNĄTRZ
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4.1 WPROWADZENIE DO TRANSPORTU I OBSŁUGI
4.1.a
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia, zderzenia i otarcia.
Personel odpowiedzialny za ruszanie platformą musi przeczytać i zrozumieć wymagania bezpieczeństwa znajdujące
się na początku tej instrukcji (patrz część 2).
Powinien nosić rękawice robocze, kask i obuwie ochronne.
4.1.b
Niezależnie od ilości osób zatrudnionych do ruszania platformą, na miejscu musi być zawsze przełożony.

4.1.c
Przed przeniesieniem platformy, upewnij się, że podłoga jest
wyprofilowana i nie ma w niej dziur.
4.1.d
Przed rozpoczęciem, przeczytaj całą część 4, żeby być
przygotowanym w razie potrzeby.
4.1.e
Wyczyścić obszar, w którym umieszczona zostanie platforma, w celu uniknięcia poślizgnięcia, potknięcia lub upadku.
4.1.f
Platforma może być rozładowana na 4 różne sposoby:
1-Wózkiem widłowym z odpowiednim udźwigiem (patrz
część 3 danych technicznych lub na podpunkt oznakowanie
“wagi") patrz punkt 4.2.
2-Za pomocą urządzenia załadunku / rozładunku i odpowiedniego zestawu ramp, patrz punkt 4.3.
3-Za pomocą płóz załadunku i rozładunku oraz wciągarki
ładunkowej, patrz punkt 4.4.
4-Przesuwając platformę za pomocą dźwigu, patrz punkt
4.5.
4.1.g
Niebezpieczeństwo
zmiażdżenia
i
wywrócenia
Czynności transportowe są niebezpieczne, więc operator
musi przeprowadzać je bardzo wolno, należy być bardzo
ostrożnym i upewnić się, że w pobliżu nie ma osób, zwierząt
lub rzeczy.
4.1.h
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
Nie wyrzucaj opakowania do środowiska, ale sortuj w zależności od rodzaju materiału (karton, drewno, stal, poliuretan itp. ...), musi być ono oddane do punktu zbycia (w zależności od przepisów kraju, w którym platforma jest używana).
4.1.i
Platforma jest na wózku, należy upewnić się, że nie ma rur
lub przewodów, które mogą kolidować z widłami.
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4.2

PROCEDURY
WYŁADOWANIA/
ROZPAKOWANIA PLATFORMY ZA POMOCĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

4.2.a
Platforma może być:
4.2.a1- w kartonie z paletą
4.2 a2 – owinięta w celofan z paletą
4.2.a3 – owinięta w celofan bez palety

4.2.a1 - Zapakowana w kartonie z paletą
Do rozpakowania platformy zapakowanej w karton z
paletą stosując wózek widłowy, postępuj następująco:
-Umieść widły wózka na palecie
- Podnieś opakowanie powoli o ok. 10 lub 20 cm i …
- Upewniając się, że nikogo nie ma w pobliżu, zdejmij
pudło z ciężarówki lub kontenera i umieść na ziemi.
Niebezpieczeństwo
przecięcia
Po umieszczeniu go na ziemi, operator musi mieć
założone rękawice odporne na cięcie i odpowiednim
narzędziem
zdjąć
pokrywę,
zatem
-Odkręć śruby na ścianie i wyjmij 4 ściany.

- Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
Nie wyrzucaj opakowania do środowiska, ale zanieś je do
autoryzowanego punktu składania odpadów lub zachowaj
opakowanie do następnych transportów.
-Zdejmij widły z palety i …
-Włóż widły w odpowiednich osłony platformy.
-Upewniając się, że w pobliżu nie znajdują się osoby, podnieś ponownie bardzo powoli platform o ok. 10 lub 20 cm i
przenieś je na obszar używania.
-rozpakowanie platformy w kartonie z paletą za pomocą
wózka widłowego zostało wykonane.
4.2.a2 - Owinięta w celofan z paletą
Do rozpakowania platformy owiniętej w celofan z paletą
przy pomocy wózka widłowego postępuj następująco:
- Umieść widły wózka na palecie
- Podnieś opakowanie powoli o ok. 10 lub 20 cm i …
- Upewniając się, że nikogo nie ma w pobliżu, zdejmij
pudło z ciężarówki lub kontenera i umieść na ziemi.
Niebezpieczeństwo przecięcia
Operator musi mieć założone rękawice odporne na cięcie
- Weź nożyczki i tnij na małe pasma
-Upewniając się, że w pobliżu nie znajdują się osoby, podnieś ponownie bardzo powoli platform o ok. 10 lub 20 cm i
przenieś je na obszar używania.
-rozpakowanie platformy owiniętej w celofan z paletą za
pomocą wózka widłowego zostało wykonane.
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4.2.a3— Owinięta w celofan bez palety
Do rozpakowania platformy owiniętej w celofan bez palety
przy pomocy wózka widłowego postępuj następująco:
- Umieść widły wózka na odpowiednich osłonach platformy.
- Podnieś opakowanie powoli o ok. 10 lub 20 cm i …
- Upewniając się, że nikogo nie ma w pobliżu, zdejmij
pudło z ciężarówki lub kontenera i umieść na ziemi.
-rozpakowanie platformy owiniętej w celofan bez palety za
pomocą wózka widłowego zostało wykonane.
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4.3 PROCEDURA ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU
PLATFORMA Z WYKORZYSTANIEM RAMP I
WCIĄGARKI (DLA LUI WH 460; LUI HD; LUI
HD WD)
4.3.a
W celu załadunku/rozładunku platformy przy użyciu ramp i
wciągarki należy postępować w następujący sposób:
Uwaga: ryzyko skaleczenia
Operator musi nosić rękawice odporne na przecięcie
- Wyposażyć się w przecinak

- Usunąć celofan, uważając, aby nie skaleczyć rąk i nie
uszkodzić Platformy.
- Uwaga: ryzyko poślizgu
Usunąć celofan i natychmiast wyrzucić go do pojemnika
na odpady specjalne.
4.3.b Pozycjonowanie ramp rozładunkowych
- Rampy załadunkowe i rozładunkowe muszą być
odpowiednie i dopuszczone przez producenta do
utrzymania ciężaru Platformy, inne typy nie są
dopuszczone (patrz część 3 Dane Techniczne).
- Ustawić rampy załadunkowe/rozładunkowe i
przymocować je do pojazdu za pomocą śruby oraz, w
miarę możliwości, podkładek dystansowych między nimi,
aby zjazd był bezpieczniejszy i bardziej stabilny.
- Uwaga, zagrożenia ogólne
Operator musi upewnić się, że:
- Platforma jest całkowicie opuszczona,
- Na polu manewrowym nie ma obecnych osób, zwierząt
ani rzeczy,
- Podłoże jest równe (bez dziur) i dobrze wyczyszczone.
4.3.c
Wziąć hak wciągarki i włożyć go (upewniając się, że jest
dobrze zamocowany) w odpowiednie gniazda na
Platformie z dobrze naciągniętą liną.
Wyłączyć przyciski Stop/Awaria Q3 i/lub P6.

Q2

4.3.d
Przekręcić kluczyk zapłonu Q2 w prawo (w systemie ZAPI
zapala się odpowiednia lampka kontrolna), aby umożliwić
sterowanie z dołu.
W ciągu 30 sekund nacisnąć jednocześnie dwa przyciski
Q4A i Q4B, aż usłyszymy zwolnienie elektro hamulca
„KLIK”, a światła ostrzegawcze kosza i wagonu zaczną
migać w systemie ZAPI (od tego momentu hamulce
elektryczne są wyłączone). W systemie TRIONIC na
wyświetlaczu pojawi się informacja. “8.2 BRAKES MANUALLY RELEASED”
4.36
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4.3.e
Uwaga: ryzyko przewrócenia
Na rampach należy poruszać się bardzo powoli,
upewniając się, że oba koła są dobrze ustawione.
4.3.f
Ręcznie umieścić Platformę na rampach i ...
4.3.g
...spokojnie obsługiwać wciągarkę, aby przesunąć
Platformę i/lub zbliżyć ją do ramp załadunkowych i
rozładunkowych.
4.3.h
Po zakończeniu przemieszczania i/lub rozładunku z ramp
wyłączyć Wciągarkę.
Nacisnąć przycisk Stop/Awaria Q3 i/lub P6.
i przekręcić kluczyk zapłonu Q2 w położenie „0”.

Q2

4.3.i
Zdjąć z pojazdu rampę załadunkową i rozładunkową.
4.3.l
Procedura załadunku/rozładunku Platformy przy użyciu
ramp i wciągarki została zakończona.

Q3
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4.4 PROCEDURY ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU
PLATFORMY ZA POMOCĄ DŹWIGU
4.4.a
Aby przeprowadzić procedurę załadunku/rozładunku
Platformy za pomocą dźwigu, należy postępować w
następujący sposób:
4.4.b
Uwaga: ryzyko skaleczenia
Operator musi nosić rękawice odporne na przecięcie
- Wyposażyć się w przecinak
- Usunąć celofan, uważając, aby nie skaleczyć rąk i nie
uszkodzić Platformy.
- Uwaga: ryzyko poślizgu
Usunąć celofan i natychmiast wyrzucić go do pojemnika
na odpady specjalne.
4.4.c
Uwaga: Ryzyko zmiażdżenia
Sprawdzić łańcuchy i pasy pod kątem nieprawidłowości
przed użyciem ich do przemieszczania platformy.
Upewnić się, że są one bezpiecznie przymocowane do
haka dźwigu i że dźwig może utrzymać obciążenie
platformy (patrz część 3 „Dane Techniczne”).
Przebywanie w strefie niebezpiecznej podczas
przemieszczania platformy przez dźwig jest bezwzględnie
zabronione!!
Minimalna bezpieczna odległość musi wynosić 3 metry.
4.4.d
Sprawdzić, czy przyciski Stop/Awaria Q3 i/lub P6 są
wciśnięte.
Zdjąć panel przycisków i umieścić go wewnątrz kosza.
4.4.e
Włożyć łańcuchy lub pasy o odpowiedniej nośności do
czterech otworów w ramie.
4.4.f
Przeprowadzić końce łańcuchów lub pasów przez kosz i
zaczepić je wszystkie na haku dźwigu.
4.4.g
Przemieszczać Platformę, uważając, aby nie narażać
osób ani zwierząt, aż do miejsca jej ustawienia na ziemi.
4.4.h
Powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
4.4.i
Procedura załadunku/rozładunku Platformy przy użyciu
dźwigu została zakończona.

4.38

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Rozdział 4 Transport I załadunek

4.5 AWARYJNE PRZEMIESZCZANIE
PLATFORMY
Dla LUI WH 460; LUI HD; LUI HD WD; LUI HD
EL.

P6

4.5.a
Wyłączyć przyciski Stop/Awaria Q3 i/lub P6.
4.5.b
Przekręcić kluczyk zapłonu Q2 w prawo (w systemie ZAPI
zapala się odpowiednia lampka kontrolna), aby umożliwić
sterowanie z dołu.
W ciągu 30 sekund nacisnąć jednocześnie dwa przyciski
Q4A i Q4B, aż usłyszymy zwolnienie elektro hamulca
„KLIK”, a światła ostrzegawcze kosza i wagonu zaczną
migać w systemie ZAPI (od tego momentu hamulce
elektryczne są wyłączone).
W systemie TRIONIC na wyświetlaczu pojawi się
informacja. “8.2—BRAKES MANUALLY RELEASED”.

Q3

Q2

4.5.c
Ręcznie umieścić Platformę w miejscu przeznaczonym do
naprawy.

Q4A Q4B
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Konsoleta sterownicza

5.1 PANEL STEROWANIA

P6

P5a
P5

P1
P2
P4

LUI WH 460;
LUI HD;
LUI HD WD;
LUI HD EL

P3

PANEL STEROWANIA I JEGO OPIS

Moduły ziemne i skrzynki sterujące mogą mieć różne pozycje, personalizacje, mogą być podzielone na
różne panele lub połączone w jednym bloku.
Dyspozycja przedstawiona tu pokazuje wersję kompletną. W każdym razie, jeśli polecenie jest inne niż
przedstawione na schemacie, to odnośna funkcja jest zawsze zapisana na schemacie.
UWAGA
W celu otrzymanie więcej informacji o schemacie, skonsultuj odnośny schemat instalacji platformy.

P - SKRZYNKA KONTROLNA PLATFORMY
P1 - Urzadzenie do zatrzymywania koła:
Przesuwając selector na prawo lub naciskając odpowiedni przycisk, uruchomi się urządzenie do
zatrzymywania koła, pozwalając na kierowanie pojazdu tylko w kinii prostej, zarówno do jak i od.
LED on wskazuje, że urządzenie do zatrzymania koła zostało włączone.
LED off wskazuje, że urządzenie do zatrzymania koła nie zostało włączone, co oznacza, że pojazd
może być kierowany we wszystkich kierunkach.
P2 - Klawisz trybu podnoszenia/opuszczania
LED ON oznacza, ze funkcja podnoszenia/opuszczania została wybrana.
LED OFF oznacza, ze funkcja podnoszenia/opuszczania nie została wybrana.
P3 - Klawisz trybu trakcji
LED ON oznacza, ze funkcja jazdy została wybrana.
LED OFF oznacza, ze funkcja jazdy nie została wybrana.
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P6

P5a
P5

P1
P2
P4

LUI WH 460;
LUI HD;
LUI HD WD;
LUI HD EL

P3

P4 - Wskaźnik akumulatora
Jest to 10.barowy podświetlany wyświetlacz wskazujący stan naładowania akumulatora.
Włączone LED wskazuje minimalny poziom naładowania akumulatora, a 10 LED wskazuje całkowite
naładowanie.
P5 - Moduł Joysticka
Joystick steruje jazdą pojazdu oraz podnoszeniem I opuszczaniem platformy.
Na Joysticku znajduje się drążek (P5a) stosowany do poruszania platform.
Musi być on wciśnięty przez cały czas, kiedy Joystick jest poruszany, a po wciśnięciu sygnał dźwiękowy
jest aktywny.
W trybie wyciągu, zwolnienie joysticka zatrzyma Platformę podczas fazy podnoszenia lub opuszczania.
Szybkość przepływu jest proporcjonalna i jest sterowana przez ruch drążka sterowniczego. Z koszem w
położeniu dolnym, prędkość może być zwiększona przez użycie selektora prędkości (P7).
Po podniesieniu kosza, prędkość automatycznie przechodzi do bezpiecznej, niskiej prędkości.
P6 - Przycisk zatrzymania awaryjnego
W przypadku gdy platforma będzie działać nieprawidłowo lub zajdzie nagła potrzeba, aby zablokować
wszystkie działania ruchu pojazdu, naciśnij ten przycisk, aby odciąć zasilanie. Jeśli przycisk jest
wyłączony, to nie uruchomi platformy, ale pozwoli na wprowadzanie naciągu.
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Q1 Q5 Q3

Q2

Q8

Q1
Q5

Q7

Q6
Q4 Q6

Q8 Q7

Q2

Q3

Q4A

Q4B

Q - MODUŁ PODŁOŻA
Kiedy wybierze się Moduł podłoża, to skrzynka kontrolna platformy zostanie automatycznie wyłączona.
Q1 - DISPLAY
To jest główny ekran dla system stereowania, pokazuje użyteczne informacje sotyczące status system
jak I informacje diagnozy, system powinien wychwycić problem pojazdu.
Q2 - 3 POZYCJA PRZEŁĄCZNIKA
Przekręcenie go w lewo umożliwia tylko wykonywanie poleceń ze skrzynki sterującej na pokładzie platformy. (dla LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL zapalone LED Q1l)
Przekręcenie go w prawo pozwala tylko na polecenia z modułu naziemnego podwozia. (dla LUI S.I.
460, LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL zapalone LED Q1m)
W pozycji środkowej, wyłączasz wszelki kontakt. Operator musi wyjąć klucz i przekazać go osobie
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
Q3 - PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO
Jego wciśnięcie powoduje natychmiastowe zatrzymanie wszystkich faz platformy.
Jeśli jest podniesiony NIE można ponownie włączyć platformy, ale pozwala na wprowadzenie napięcia.
Q4A/B - PRZYCISK STRZAŁKI W LEWO/W PRAWO
Q5 - PRZYCISK GÓRA
Ten przycisk działa tylko wtedy, gdy przełącznik kluczowy Q2 jest przekręcony w prawo.
Poprzez wciśnięcie i trzymanie go wciśniętego można podnieść kosz.
Q6 - PRZYCISK DÓŁ
Ten przycisk działa tylko wtedy, gdy przełącznik kluczowy Q2 jest przekręcony w prawo.
Poprzez wciśnięcie i trzymanie go wciśniętego można opuścić kosz.
Q7 - WSKAŹNIK STANU ŁADOWANEGO AKUMULATORA
Żółte światło wskaźnika oznacza, że akumulator jest prawie rozładowany.
Czerwone światło wskaźnika oznacza, że akumulator jest rozładowany.
Zielone światło wskaźnika oznacza, że akumulator jest naładowany.
Q8 - GNIAZDO ŁADOWARKI
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Q1b

Q1a

Q1 - Wyświetlacz
Jest to główny wyświetlacz systemu sterowania, który pokazuje przydatne informacje o stanie systemu i
ewentualnych usterkach.
Q1a STAN NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora jest reprezentowany przez 10 kresek: każda kreska przedstawia 10% naładowania akumulatora. Podczas rozładowywania się akumulatora kreski stopniowo znikają, jedna po drugiej, od góry do dołu, w stosunku do wartości pozostałego ładunku akumulatora. Gdy
poziom naładowania akumulatora jest niższy lub równy 40%, wyświetlane kreski zaczną migać.
Q1b MIERNIK GODZIN
Wyświetlona liczba oznacza przeprowadzone godziny.
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6.1 WPROWADZENIE PRZED KAŻDYM UŻYCIEM
6.1.a

Niebezpieczeństwo zgniecenia – kolizja i abrazja
Operator zatrudniony do obsługi platformy musi być poinformowany o zasadach
bezpieczeństwa przedstawionych w tej instrukcji obsługi (zob. Część 2) i musi nosić
rękawice robocze i buty bezpieczeństwa.
6.1.b
Przed i po każdym użyciu na początku każdego uruchomienia, operator musi zawsze
przeprowadzić:
Kontrolę przed startem (6.2) – Test funkcjonowania (6.3)
6.2 KONTROLA PRZED STARTEM
6.2.a
Upewnij się, że wszystkie instrukcje obsługi są w odpowiednich pojemnikach na pokładzie platformy.
6.2.b
Upewnij się, że oznakowanie Platformy i wszystkie etykiety bezpieczeństwa znajdują
się na właściwym miejscu, są integralne i czytelne.
6.2.c
Sprawdź platformę w celu stwierdzenia braku nieprawidłowości (na przykład: pęknięcia
na łączach, brak lub utrata śruby, różne wgniecenia, wyboczenia, itp.), awarii lub
nieupoważnionych zmian (np. nieupoważnione podnoszenie poziomu) w zależności od
tego, jak Platforma została dostarczona przez producenta.
6.2.d
Sprawdź integralność kosza i prawidłowe funkcjonowanie wejścia (automatyczna blokada).
6.2.e
Sprawdź i przetestuj funkcjonowanie wszystkich urządzeń zabezpieczających (Q3 i P6
przycisków zatrzymania/alarmowych, migacza, paska bezpieczeństwa, mikroprzełącznika, urządzenia nachylania, urządzenia wgłębienia).
6.2.f
Sprawdź funkcjonowanie klucza Q2.
6.2.g
Sprawdź i przetestuj działanie dźwigni poziomu bezpieczeństwa opuszczania ręcznego.
6.2.h
Sprawdź poziom wody w baterii, upewnij się, czy nie ma wycieków. Kable muszą być
stale połączone do zacisków; nie może być korozji.
6.2.i
Sprawdź, czy koło nie ma żadnego uszkodzenia w oponie, starcia lub przecięcia i że
nie ma zabrudzeń na kołach lub wokół nich.
6.2.l
Sprawdź system kosza wewnętrznego.
6.2.m
Sprawdź, czy nie ma tam wycieków oleju.
6.2.n
Sprawdź poziom oleju hydraulicznego, w przypadku braku wypełnij do właściwego
poziomu (patrz część 9 Konserwacja).
6.2.o
W przypadku gdy znajdziesz jedną lub więcej anomalii nie wolno ci korzystać z platformy, więc dokonaj wszystkich koniecznych czynności przed przystąpieniem do pracy (patrz część 9 Konser6.44
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wacja).
6.2.p
Procedury kontroli przed startem jest zakończona.
Przystąp do testu pracy.

6.3 TEST FUNKCJI
Nie zapomnij, że przed przeprowadzeniem testu funkcji, operator musi przeprowadzić
procedurę kontrolną przed uruchomieniem.
6.3.a
Niebezpieczeństwo – Ryzyko porażenia prądem
Urzadzenie NIE jest izolowane.
6.3.b
Zachowaj bezpieczne odstępy od elektrycznie naładowanych przewodów (linie energetyczne) oraz urządzeń. Musisz pozwolić na kołysanie urządzenia (ruch z boku na bok),
gdy jest podwyższone i występuje ruch linii elektrycznych. To urządzenie nie zapewnia
ochrony przed kontaktem lub zbliżeniem do naładowanych elektrycznie przewodów.
6.3.c
Ostrzeżenie: zagrożenie porażenia prądem
Przed użyciem platformy upewnij się, że obszar powyżej jest wolny od przeszkód, tak
aby móc całkowicie podwyższyć platformę.
6.3.d
Nie używaj platformy, jeśli w czasie następujących kontroli wykryjesz jakiś błąd.

6.3.e Test FUNKCJI
- A) OPEROWANIE I SPRAWDZENIE STEROWANIA Z PODŁOŻA
6.3.e1
Przekręć przełącznik kluczowy Q2 w prawo (sterowanie z podłoża).
6.3.e2
Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk podnoszenia Q5, aby umożliwić podniesienie kosza.
Jeśli chcesz zatrzymać podnoszenie platformy, puść przycisk.
6.3.e3
Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk obniżania Q6, aby umożliwić obniżenie kosza. Jeśli
chcesz zatrzymać podnoszenie platformy, puść przycisk.

6.3.e4
Q3 Test funkcjonowania stopu/awarii.
Gdy platforma jest w ruchu, wciśnij przycisk zatrzymania/awarii Q3.
Platforma musi się zatrzymać natychmiast.
6.3.e5
Test poziomu awaryjnego obniżania mechanicznego.
Gdy platforma ma podniesiony kosz, pociągnij dźwignię awaryjną w celu mechanicznego
obniżenia kosza platformy.
Zwolnienie dźwigni musi zatrzymać obniżanie.
6.3.e6
Procedura testu pracy – A) Operacja i sprawdzenie Sterowania z podłoża jest zakończona.
Przejdź do “Procedury testu funkcjonowania – B) Sprawdź pracowanie sterowania z
kosza”.
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6.3.f Test FUNKCJONOWANIA
- B) DZIAŁANIE I SPRAWDZENIE KONTROLI PLATFORMY:
6.3.f 1
Przekręć kluczyk Q2 w lewo (sterowanie z kosza).
6.3.f 2
Wejdź do platformy, zamknij i zabezpiecz wejście.
.
6.3.f 3
Wciśnij przycisk trybu trakcji P3, aby wybrać funkcję jazdy.
Wciśnij i trzymaj wciśniętą dźwignię joysticka P5a i poruszając joystickiem P5, sprawdź
sterowanie (lewo/prawo – przód/tył).
Zwalniając dźwignię joysticka lub przywracając joystick do pozycji centralnej, jazda
powinna się zatrzymać.
6.3.f 4
Test funkcjonowania przycisku stopu/awarii P6.
Kiedy Platforma jest w ruchu, wciśnij przycisk stopu/awarii P6.
Platforma zatrzyma się natychmiast.
6.3.f 5
Naciśnij przycisk podnoszenia / opuszczania modalności P2 w celu wybrania funkcji
podnoszenia / opuszczania
6.3.f 6
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć dźwignię P5a joysticka i posuwając się do
przodu i tyłu na joystick P5, sprawdź funkcję podnoszenia i opuszczania kosza.
Zwalniając dźwignię joysticka lub przywracając joystick do pozycji środkowej,
podnoszenie / opuszczanie platformy powinno się zatrzymać.
6.3.f 7
Test funkcji awaryjnego zatrzymania P6.
Gdy platforma jest trakcie podnoszenia / opuszczania, naciśnij przycisk Stop / awaryjny
P6.
Platforma natychmiast się zatrzyma.
6.3.f 8
W przypadku gdy znajdziesz jedną lub więcej anomalii nie wolno ci korzystać z
platformy, więc przeprowadź wszystkie konieczne czynności przed przystąpieniem do
niego (patrz część 9 Konserwacja).
6.3.f 9
Doprowadź platformę do stanu Zero Power Condition.
6.3.f 10
Naprawy muszą być przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy platformy, to ma
zasadnicze znaczenie, aby zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie.
6.3.f 11
"Procedura testu pracy - B) kontrola i działanie sterowania Platformy" jest zakończone.
Przejdź do instrukcji dzialania.
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6.4 INSTRUKCJA DZIAŁANIA - Wprowadzenie
6.4.a
Ostrzeżenie – Ryzyka ogólne
Działanie musi być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych operatorów, którzy zostali przeszkoleni w jaki
sposób obsługiwać urządzenie. Operatorzy muszą również
uważnie przeczytać i zrozumieć zasady bezpieczeństwa w
części 2 oraz treść niniejszej instrukcji obsługi przed używaniem urządzenia.
6.4.b
Przed rozpoczęciem działania
Ostrzeżenie – Ryzyka ogólne
Operator musi:
a) Sprawdź, czy Platforma znajduje się na czystej
podłodze, bez dziur i dobrze wypoziomowanej i czy jest w
stanie utrzymać ciężar platformy (patrz część 3 Dane techniczne).
b) Sprawdź, czy w pobliskim obszarze nie ma ludzi,
zwierząt lub przedmiotów i że nie istnieją żadne
przeszkody powietrzne w okolicy, gdzie będzie się pracować.
c) Nie należy zapominać, że:
-Operator musi wykonywać wszystkie manewry poprzez
kontrole na panelu przycisków na pokładzie platformy;
-Translacja jest regulowana przez joystick P5,
-Gdy kosz jest całkowicie obniżony prędkość maksymalna
wynosi około 50 m / min;
-Gdy kosz jest podnoszony prędkość jest automatycznie
zmniejszana do maksymalnie 9 m / min.
-Rozszerzenie kosza musi być cofnięte we wchodzeniu /
schodzeniu operatora do / z koszyka.
6.5 PRZED WEJŚCIEM NA PLATFORMĘ
Sprawdź w module naziemnym czy:
- Klucz Q2 jest na pozycji kontroli platformy
- przyciski Stopu/Awarii Q3 są wyłączone

Q3

6.6 WEJDŹ NA PLATFORMĘ

Q2

6.6.a
Kiedy potrzebujesz rozszerzyć kosz, postępuj następująco:
-Pociągnij czarne gałki w dół (będą one wychodzić z
obudowy).
-Naciśnij na przedłużenie kosza aż do skoku końcowego.
-Zwolnij pokrętła, usłyszysz dźwięk. Oba pokrętła znajdują
się
ponownie
w
bezpiecznym
położeniu.
-Powtórz procedurę przedłużenia drugiej strony kosza.
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6.6.b
Pozycjonowanie ładunku na koszu upewnij się, że:
-ładunek jest zrównoważony,
- Maksymalny ciężar nie został przekroczony (w tym waga
operatora).
- ładunek NIGDY nie wystaje więcej niż 20 cm po obu stronach kosza
- Ostrzeżenie—Niebezpieczeństwo zgniecenia
Jeśli jakieś części ładunku wystają, przywiąż je do szyny
kosza
- NIGDY nie przywiązuj niczego poza koszem

6.6.c
Jeśli to wymagane, załóż pas bezpieczeństwa I przypnij
go do odpowiedniej osłony.

6.6.d
Niebezpieczeństwo: możliwość zmiażdżenia rąk lub
odcięcia kończyn
Podczas operacji w ruchu, zachowaj taką pozycję ciała w
koszu, aby twoje kończyny nie zawadziły o stałe części
wokół.

6.6.e
Ostrzeżenie—ryzyko koluzji
Podczas translacji i/lub czynności podwyższania/
obniżania, operator musi zawsze zwracać uwagę, czy
obszar na ziemi i za koszem jest wolny od przeszkód lub
zagrożeń.
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6.6.f
Ostrzeżenie—niebezpieczeństwo upadku
Operator nie może w żadnym przypadku chodzić po barierkach kosza, ani stawać na schodach, deskach czy innych rzeczach, w celu osiągnięcia wyższej pozycji pracy.
Ponadto, nie może w żadnym przypadku wychylać się poza balustradę kosza platformy.
6.6.g
Zdecyduj, którą funkcję wybrać, czy translację czy podnoszenie / opuszczanie.
6.6.h
Procedura "Instrukcja działania" została zakończona,
przejdź do innych czynności napędowych.

6.7 czynności napędowe
6.7.a
Naciśnij raz przycisk modalności trakcji P3, zaświeci się
odpowiednia dioda LED (funkcja napędu aktywowana).
Uwaga: jeśli miga LED lub jest wyłączony, ponownie uruchom funkcję, należy nacisnąć ten sam przycisk.
6.7.b
Tylko wtedy, gdy dostępne sprawdź, czy urządzenie blokowanie koła P1 nie jest aktywne.
6.7.c
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, włącz dźwignię P5A joysticka P5 i przesuń go w zależności od potrzeby.

P3

6.7.d
W celu zatrzymania pojazdu wystarczy zwolnić dźwignię
P5A joysticka P5 lub sam joystick P5.
Hamulec jest automatyczny.
6.7.e
Jeśli to konieczne, przesuń platformę wzdłuż prostej linii
(przód/tył), użyj selektor P1, aby aktywować urządzenie
blokady koła.
LED zaświeci się, aby wskazać, że urządzenie blokady
koła zostało aktywowane.
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6.7.f Czynność podnoszenia/obniżania
-Wciśnij raz przycisk P2, LED zaświeci się, aby wskazać,
że funkcja podnoszenia/obniżania została wybrana.
Uwaga: kiedy LED miga lub jest wyłączony naciśnij
przycisk jeszcze raz w celu ponownego włączenia funkcji.
-Dźwignia P5a joysticka P5 jest używana, aby umożliwić
sterowanie joystickiem P5 i musi być wciśnięta gdy joystick P5 jest używany.
-Poruszaj joystickiem P5 w celu podniesienia lub obniżenia kosza.
-Puść joystick, aby zatrzymać pojazd podczas fazy podnoszenia/opuszczania.
6.7.g
Jeśli podczas pracy zajdzie potrzeba zmiany miejsca, użyj
joystick P5, to znaczy naciśnij i przytrzymaj dźwignię P5a
joysticka P5 I poruszaj nim w zależności od potrzeby po
przyciśnięciu przycisku P3.
6.7.h
Po ukończeniu pracy w danym obszarze lub jeśli potrzebujesz wykonać nowy zaladunek, postępuj następująco:
6.7.i
Ostrzeżenie—Niebezpieczeństwo zmiażdżenia
Upewnij się, że pod platformą nie ma ludzi, zwierząt lub
przedmiotów
6.7.l
Poruszaj joystickiem P5 i obniż całkowicie platformę, a
następnie przejdź do pracy.
6.7.m
Na koniec pracy doprowadź platformę do stanu bez zasilania—Zero Power Condition.
6.7.n
Procedura “Instrukcja działania” jest zakończona.

P2

6.8 NA KONIEC DNIA PRACY
6.8.a
Sprawdź poziom wody w akumulatorze, i jeśli to konieczne, uzupełnij ją tak jak opisano w punkcie 9.6
6.8.b
Sprawdź stan naładowania akumulatora i jeśli to konieczne naładuj go tak jak opisano w punkcie 9.7

Q3

6.8.c
Codziennie wyczyść platformę tak jak opisano w części 8.
6.8.d
Procedura “Na koniec dnia pracy” została zakończona.
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6.9 OPCJONALNIE LUI MINI S.I.E– LUI MINI HD S.I.E :
MONTAŻ PODWYŻSZONEJ PLATFORMY DLA LUI MINI S.I.W. LUB LUI MINI HD S.I.W.

B

OSTRZEŻENIE:
Zestaw podwyższonej platformy MUSI być zainstalowany
tylko w modelu platformy LUI HD WD być stosowany tylko w zamkniętych wnętrzach, na poziomie podłoża.
C1

6.9.a
Podwyższona platforma składa się z czterech części: - A
N. 01 Boczna szyna
- B N. 01 Boczna szyna + N. 02 Frontowa szyna (Jeden
pojedynczy kawałek)
- C N.01 Baza powierzchni chodzenia
- D Drabina;

C2

B2

6.9.b
- Zostaw ramę powierzchni chodzenia na szynach platformy LUI
HD WD i upewnij się, że każdy z czterech biegunów na baize
podstawy wrócił do bezpiecznej pozycji. (Powinieneś usłyszeć
"Kliknięcie", które oznacza, że bieguny osiągnęły swoje miejsce).
- Włóż szyny boczne w odpowiednie otwory na bazie powierzchni chodzenia i upewnij się, każdy z dwóch biegunów
przy podstawie bocznej szyny jest z powrotem w położeniu bezpieczeństwa. (Powinieneś usłyszeć "Kliknięcie",
które oznacza, że bieguny osiągnęły swoje miejsce).

C
A1

A

- Postępuj w ten sam sposób, aby wsadzić szyny boczne
+ front i upewnij się, że stałe punkty C1 i C2 są
zawieszone na bocznych szynach, aby utrzymać dwie
części razem.
- Aby dostać się do podwyższonej powierzchni, przymocyj
drabinę do barierki platformy w pobliżu klapy.
- Doprowadź górną skrzynkę sterowania ponad podwyższoną powierzchnię i zawieś ją na jednej z szyn zestawu rozszerzania.

A1

B1

D

C1
C2

6.9.c
Montaż podnoszonego podestu platformy jest zakończony.

Właz wejściowy do
podwyższonej platformy
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7 WPROWADZENIE-FAZA WYŁĄCZANIA

Platforma może być zatrzymana jak opisano poniżej:
7.1 - Czasowe wyłączenie
7.2 - Dzienne wyłączenie
7.3 - Przedłużone wyłączenie
7.4 - Wyłączenie awaryjne
7.5 - Opuszczanie awaryjne
7.6 - Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych

7.1 CZASOWE WYŁĄCZENIE

W celu czasowego zatrzymania platformy, puść joystick sterowania P5 oraz dźwignię P5a a wszystkie ruchy I odnośne
funkcje zatrzymają się automatycznie.

P6

7.2 DZIENNE WYŁĄCZENIE

Aby zatrzymać urządzenie na koniec dnia roboczego, wykonaj
następujące działania:
7.2.a
Wprowadź platformę do środka, do obszaru chronionego, aby
zapobiec wyciekowu wody lub kondensatu; dostęp do tego obszaru musi być dozwolony tylko dla zaufanego personelu
(ewentualny zewnętrzny stan ingerencji musi być wyeliminowany, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo operatorom).
7.2.b
Upewnij się, że urządzenie jest w stanie “zero” bez zasilania, co
oznacza, że:
- platforma jest całkowicie obniżona,
- przycisk Stopu/Awarii Q3-P6 jest wciśnięty
- Kluczyk Q2 został wyjęty z panelu sterowania i jest
przechowywany przez kierownika produkcji.

Q3

7.2.c
Sprawdź stan akumulatorów i jeśli to konieczne, naładuj je, jak
pokazano w punkcie 9.7.
7.2.d
Procedura dziennego wyłączania jest zamknięta.

P6

Q3
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7.3 PRZEDŁUŻONE WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć maszynę w ten sposób, postępuj następująco:
7.3.a
Wprowadź platformę do środka, do obszaru chronionego,
aby zapobiec wyciekowu wody lub kondensatu; dostęp do
tego obszaru musi być dozwolony tylko dla zaufanego personelu (ewentualny zewnętrzny stan ingerencji musi być
wyeliminowany, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo
operatorom).

P6

Q3

Q2

7.3.b
Upewnij się, że platforma jest w stanie Zero Power Condition.
7.3.c
Przeprowadź zwykłą konserwację jak opisano w części 9
7.3.d
Wyczyść urządzenie jak opisano w części 8.
7.3.e
Zaleca się wyjęcie skrzynki sterującej jak opisano poniżej:
7.3.f
Odłącz łącznik ILME i nałóż pokrywę bezpieczeństwa.
7.3.g
Wyjmij skrzynkę sterującą i połóż ją w bezpiecznym miejscu.
7.3.h
Procedura przedłużonego wyłączania została zakończona.
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7.4 WYŁĄCZANIE AWARYJNE

7.4.a
W przypadku gdy operator jest zmuszony wcisnąć
przycisk zatrzymania/awarii P6-Q3, musi postępować
następująco:
7.4.b
Zabadaj urządzenie, żeby znależć przyczynę zatrzymania
awaryjnego.
7.4.c
Zdecyduj:
A – czy trzeba doprowadzić urządzenie do stanu bez zasilania Zero Power Condition

B – czy trzeba skontaktować się z asystencją techniczną
C czy można naprawić szkodę
7.4.d
Jeśli da się usunąć przyczynę awaryjnego zatrzymania,
pociągnij przycisk zatzrymania awaryjnego P6-Q3 I uruchom platform śledząc instrukcje w części 6 tej Instrukcji Obsługi.
7.4.e
Procedura wyłączenia awaryjnego została zakończona.

7.5 OBNIŻANIE AWARYJNE

7.5.a
OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE ZMIAŻDŻENIA
Podczas przeprowadzania tej czynności, operator musi się upewnić, że żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty nie znajdują się w odległości 2 metrów i że żadne przeszkody nie występują powyżej pokrywy (jest to
obszar jaki jest potrzebny dla kosza podczas obniżania)
7.5.b
Obniżanie awaryjne może być wykonane na dwa różne
sposoby:
a - Za pomocą dźwigni awaryjnej
b - Za pomocą klawiszy Dół Q6 w panelu sterowania naziemnego.
a - W przypadku używania dźwigni awaryjnej wystarczy
pociągnąć dźwignię. W ten sposób kosz zacznie się
powoli obniżać.
-Po zakończeniu fazy obniżania, ponownie wypuść drążek.
b - Stosując przycisk Q6 w module naziemnym przekręć
w prawo klawisz selektora Q2.
- Wciśnij przycisk Q6, żeby obniżyć kosz.
7.5.c
Postępuj według procedury opisanej w punkcie 7.4
Wyłączanie awaryjne.
7.5.d
Procedura obniżania awaryjnego jest zakończona.
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8.1 CZYSZCZENIE
8.1.a
Platforma pracuje w obecności kurzu, więc musi być
czyszczona codziennie lub gdy kiedykolwiek zajdzie taka
potrzeba.
8.1.b
Osoba odpowiedzialna za czyszczenie musi przeczytać i
dobrze zrozumieć przepisy bezpieczeństwa podane w
niniejszej instrukcji (część 2)
8.1.c
Przed każdym czyszczeniem, doprowadź maszynę do stanu Zero Power Condition.

P6

Q3

Q2

8.1.d
Szmatką zwilżoną czystą wodą wyczyść:
-rozdzielnice,
-powierzchnię chodzenia Platformy,
-strefy podnoszenia / opuszczania operatora
8.1.e
Procedura czyszczenia jest zakończona.
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9.1 WSTĘP I OGÓLNE RADY DOTYCZĄCE KONSERWACJI

9.1.a
Regularne przeglądy i sumienna konserwacja jest kluczem do efektywnego i ekonomicznego działania urządzenia.
Producenci dokonali wszelkich starań, aby poprawić niezawodność urządzenia i
uprościć zwykłe czynności konserwacyjne. Twój sprzęt będzie działać zadowalająco
przy minimum obsługi i naprawy. Nigdy nie wykonuj żadnego serwisu ani konserwacji
maszyny bez uprzedniego wykonania procedur bezpieczeństwa, aby zablokować kosz
w pozycji bezpiecznej obsługi, za pomocą paska bezpieczeństwa.
Dodatkowe środki ostrożności:
Nigdy nie zostawiaj otwartych komponentów hydraulicznych lub wężów. Powinny być
one chronione przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniem. Nigdy nie otwieraj układu
hydraulicznego w miejscu, gdzie znajdują się zanieczyszczenia w powietrzu.
9.1.b
Osoba odpowiedzialna za konserwację musi przeczytać i dobrze zrozumieć przepisy
bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji (część 2 “Zasady bezpieczeństwa”).
9.1.c
Konserwacja może być przeprowadzona tylko gdy platforma jest w stanie bez zasilania

P6

Q3

Q2

Zero Power Condition (Część 2 strona 2. 16).
9.1.d
Czynności konserwacji muszą być przeprowadzane wyłącznie przez jednego wykwalifikowanego operatora, poza wyszczególnionymi przypadkami, NIGDY PRZEZ WIĘCEJ
OSÓB.
9.1.e
Ostrzeżenie—Ryzyka ogólne
Czynności konserwacji muszą być prowadzone przez wykwalifikowany personel:
-który przeczytał i dobrze zrozumiał zasady bezpieczeństwa opisane w Instrukcji obsługi
(zob. część 2).
-który ma indywidualne urządzenia bezpieczeństwa i korzysta z nich w razie potrzeby
-który musi mieć ubrania ochronne, odpowiednie urządzenia, który musi nosić i używać
ich w zależności od potrzeb i zagrożeń.
-przy platformie w stanie Zero Power Condition.
9.1.f
Każdą interwencję nie podaną tutaj poniżej należy traktować jako nadzwyczajną
konserwację.

9.1.g
Naprawy, modyfikacje, nadzwyczajne prace konserwacyjne, inne niż te, które wskazano
poniżej nie mogą być przeprowadzone bez uprzedniej pisemnej zgody technicznej obsługi posprzedażnej producenta.
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9.1.h
Na podstawie konkretnej sytuacji, Producent daje pisemną zgodę (wraz z wszystkimi
niezbędnymi instrukcjami) lub zaleca interwencję własnego personelu technicznego.
9.1.i
Taka ostrożność jest konieczna, ponieważ błędne lub niewłaściwe działania mogą
wywołać funkcjonalne nieprawidłowości, uszkodzenia urządzenia oraz obrażenia ciała.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wyżej wymienionych operacji.
9.1.l
Poza tym spowodują one utratę gwarancji oraz anulowanie pierwotnej deklaracji
zgodności WE.

9.1.m
Przed wznowieniem pracy, należy sprawdzić cały system, jak wskazano w procedurach
startowych (patrz część 6).
9.1.n
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia i
obrażenia ciała.
9.1.o
Poniżej ukazano zwykłe czynności konserwacji.
9.2 - Pozycjonowanie bezpieczeństwa, podniesiony kosz
9.2a - Gdy kosz nie może być podniesiony elektrycznie
- LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD, LUI HD EL.
9.2b - Gdy kosz nie może być podniesiony elektrycznie
9.3 - Smarowanie kosza
9.4 - Wzrokowa kontrola poziomu oleju
9.5 - Sprawdzanie zacisków akumulatora
9.6 - Sprawdzanie poziomu wody w akumulatorze
9.7 - Procedura ładowania akumulatora
9.8 - Procedury dokręcania nakrętek, śrub i kołków
9.9 - Sprawdzenie okablowania
9.10 - Kontrole
9.10a Częste kontrole "Częste kontrole Sprawdź listę"
9.10b Roczne kontrole "Roczne kontrole Sprawdź listę"
Poniżej ukazano, co musisz zrobić w poszczególnych przypadkach.
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9.2 STANDARDOWA POZYCJA BEZPIECZEŃSTWA Z PODNIESIONYM KOSZEM

Czynność ta musi być wykonywana tylko wtedy, gdy wymagane są prace konserwacyjne. Użytkownik musi skorzystać z sterowania naziemnego zgodnie z następującą
procedurą:
9.2.1
Wyłącz wszystkie przyciski alarmowe
9.2.2
Wybierz Moduł stacji ziemnej przekręcając przełącznik Q2
w prawo

Q2

Q5

9.2.3
Wciśnij klawisz Góra Q5, aby podnieść kosz o 1,5 m
9.2.4
Zdejmij pokrywę bazy
9.2.5
Umieść jedną rękę pod wylotem pręta bezpieczeństwa i
jednocześnie pociągnij czarną głowicę
9.2.6
Pasek bezpieczeństwa schodzi całkowicie, przytrzymuj go
ręką.
9.2.7
Wciśni klawisz Góra lub Dół Q5 - Q6, aby powoli przesuwać kosz, aż krawędź paska bezpieczeństwa dotyknie
podwozia.
9.2.8
Wybierz tryb OFF, przekręcając przełącznik Q2 na
środek i wyjmij kluczyk.
9.2.9
Wciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego Q3
9.2.10
Wykonaj wymagane czynności konserwacyjne
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9. 2
A KOSZ NIE MOŻE BYĆ ELEKTRYCZNIE PODNIESIONY– LUI WH 460 - LUI HD LUI HD WD - LUI HD EL
9.2a1
Doprowadź Platformę do stanu bez zasilania Zero Power Condition (Część 2
strona 2.16)
9.2a2
Weź wózek widłowy o odpowiedniej pojemności (patrz "Dane techniczne"
Rozdział 3)
9.2a3
Podnieś widłami kosz i doprowadź go do wysokości 1,5 metra.
9.2a4
Zdejmij pokrywy.
9.2a5
Odczep i pozwól całkowicie wyjść paskowi bezpieczeństwa, usłyszysz
"kliknięcie".
9.2a6
Z koszem trzymanym na widłach wózka, obniż kosz, aż pasek bezpieczeństwa
oprze się na ramie.
9.2a7
Na tym etapie można przeprowadzić niezbędne czynności konserwacji.
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9.3 SMAROWANIE KÓŁKA SAMONASTAWNEGO
9.3.a
Co sześć mięsięcy sprawdzaj, czy trzeba nasmarować
artykulacje kół samonastawnych małą ilością smaru:
ZWYKŁY CIĄGLIWY SMAR
9.3.b
Aby wykonać tę czynność należy doprowadzić platformę
do stanu Zero Power Condition (Część 2 strona 2.16).
9.3.c
Za pomocą pędzla
samonastawnych.

nasmaruj

artykulacje

kółek

9.3.d
Procedura smarowania kółek samonastwanych jest zakończona.

9.4 WZROKOWA KONTROLA POZIOMU OLEJU
Do prawidłowej pracy maszyny konieczna jest okresowa
kontrola wzrokowa (3 miesiące / 150 godzin) poziomu oleju w układzie hydraulicznym. Nieprawidłowy poziom oleju
może wskazywać na występowanie usterek w układzie
hydraulicznym i może uszkodzić jego elementy.
9.4.a
Podnieś kosz za pomocą przycisku podnoszenia z dolnego wyświetlacza i wysuń drążek zabezpieczający do
oporu.
9.4.b
Wyjmij:
- dla LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. pokrywę przednią.
- dla LUI WH 460 pokrywę środkową.
9.4.c
Zdejmij drążek zabezpieczający i za pomocą przycisku
podnoszenia dolnego wyświetlacza podnieś kosz i opuść
go całkowicie za pomocą dźwigni awaryjnej.
Przeprowadzić wzrokową kontrolę poziomu oleju (który
musi znajdować się między znakami max i min) i w razie
potrzeby uzupełnić (typ oleju mineralnego: ROLOIL
LI22HIV)
9.4.d
Zdejmij nasadkę oleju
9.4.e
Wypełnij zbiornik olejem mineralnym
9.4.f
Powtórz wstecz opisaną czynność
9.4.g
Procedura wzrokowa kontrola poziomu oleju jest zakończona.
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9.5 SPRAWDZENIE ZACISKÓW AKUMULATORA
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Kontakt z obwodami pod napięciem może spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć. Zachowaj szczególną ostrożność i unikaj
noszenia metalowych przedmiotów (zegarków, pierścionków lub innych). Baterie zawierają kwas, zawsze zaleca
się noszenie osobistego wyposażenia ochronnego lub innego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Aby wykonać tę czynność należy doprowadzić platformę
do stanu Zero Power Condition (Część 2 strona 2.16).

9.5.a
Stan zacisków akumulatora musi być sprawdzany co dwa
miesiące.
9.5.b
Jeżeli zaciski akumulatora są zanieczyszczone lub utlenione, wykonaj następujące czynności:
9.5.c
- Dla LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL
otwórz klapę przy użyciu czarnej głowicy
9.5.d
Za pomocą klucza poluźnij nakrętki.
9.5.e
Odłącz zaciski i wyczyść je wilgotną ściereczką. Jeżeli
warstwa tlenku jest gruba, przetrzyj warstwę powierzchniową i mocz ja w wodzie przez co najmniej 30 minut.
9.5.f
Dokładnie wysusz zasciski..
9.5.g
Umieść je zwracając uwagę na stanowisko pozytywnych i
negatywnych biegunów. Następnie dokręcić je.
9.5.h
Nałóż smar ochronny na styki na zaciskach.
9.5.i
Za pomocą klucza dokręć nakrętki.
9.5.l
Umieść i/lub ponownie zamknij pokrywę.
9.5.m
Procedura sprawdzenia zacisków akumulatora została zakończona.
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9.6 SPRAWDZANIE POZIOMU WODY W AKUMULATORZE
Nosić odzież ochronną i okulary lub inne urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i upewnić się, że kwas
akumulatorowy nie ma kontaktu ze skórą lub odzieżą.
9.6.a
Aby wykonać tę czynność należy doprowadzić platformę
do stanu Zero Power Condition (Część 2 strona 2.16).
9.6.b
Poziom wody w akumulatorze musi być sprawdzany co 4
dni robocze lub przed ładowaniem akumulatora.
9.6.c
- Dla LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL
otwórz klapę przy użyciu czarnej głowicy
9.6.d
Poziom wody musi być zawsze co najmniej 5 mm nad
pokrywą elementów wewnętrznych. Przed rozpoczęciem
cyklu ładowania, sprawdź poziom wody i dodaj trochę
wody zdemineralizowanej, jeśli to konieczne.
9.6.e Ostrzeżenie
Podczas ładowania jczęść wody wyparowuje, konieczne
jest zatem sprawdzenie ponownie po 30 minutach pracy.
9.6.f
Wykonaj standardowe czynności na maszynie przez 30
minut i wykonać tę procedurę innym razem, aby osiągnąć
wymagany poziom wody.
9.6.g
W celu właściwej konserwacji akumulatora odnieś się do
odpowiedniej instrukcji użykownika.
9.6.h Ostrzeżenie
AKUMULATORY OŁOWIOWO-KWASOWE GENERUJĄ
GAZY WYBUCHOWE. TRZYMAJ JE Z DALA OD ISKIER I PŁOMIENI. NIE PAL PODCZAS ŁADOWANIA.
9.6.i
Załóż ponownie pokrywę plastikową na akumulator.
9.6.l
Załóż i/lub ponownie zamknij pokrywę urządzenia.
9.6.m
Sprawdzanie poziomu wody w akumulatorze zostało zakończone. W przypadku akumulatorów AGM taka kontrola
nie jest konieczna, ponieważ są hermetycznie zamknięte.
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9.7 PROCEDURA ŁADOWANIA AKUMULATORA
9.7.a
Aby wykonać tę czynność należy doprowadzić platformę do
stanu Zero Power Condition (Część 2 strona 2.16).
9.7.b
Ostrzeżenie – Sprawdzenie i ładowanie akumulatora
Pełne ładowanie akumulatora musi być wykonane:
-Po dziennym użyciu
-Po długiej przerwie w pracy Platformy
-I przynajmniej raz na 7 dni.

9.7.c
W celu naładowania akumulatorów postępuj następująco:

P6

Q3

Q2

9.7.d
Aby wykonać tę czynność należy doprowadzić platformę
do stanu Zero Power Condition (Część 2 strona 2.16).
9.7.e
Podłącz odpowiedni kabel do gniazdka.
9.7.f
Ładowanie akumulatorów jest zakończone gdy sygnał
ładowarki akumulatorów Q7 (włączona zielona diode LED)
pokazuje, że akumulatory są naładowane.
9.7.g
Po naładowaniu akumulatorów, odłącz kabel.
9.7.h
Procedura ładowania akumulatora jest zakończona.

9.63

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Rozdział 9

Konserwacja

9.8 PROCEDURA DOKRĘCANIA NAKRĘTEK,
ŚRUB I KOŁKÓW
9.8.a
Aby wykonać tę czynność należy doprowadzić platformę
do stanu Zero Power Condition (Część 2 strona 2.16).
9.8.b
Operator musi sprawdzać raz w miesiącu śruby i kołki i,
jeśli to konieczne, należy zadzwonić do pomocy technicznej, która
przeprowadzi wymaganą konserwację.
W każdym razie, raz w roku należy zadzwonić do pomocy
technicznej, który sprawdzi i przeprowadzić konserwację
śrub i nakrętek i kołków całej Platformy.
Nie zapomnij, że wszystkie działania muszą być ściśle wykonane wyłącznie przez autoryzowanych techników konserwacji z Braviisol Divisione Meccanica srl, którzy
ukończyli kurs szkoleniowy w autoryzowanych ośrodkach
asystencji technicznej.

9.9 SPRAWDZENIE OKABLOWANIA
9.9.a
Te czynności muszą być przeprowadzane co dwa
miesiące. Aby przeprowadzić wizualną kontrolę przewodów postępuj w następujący sposób:
9.9.b
Operator musi:
-nosić ubrania ochronne, zwłaszcza rękawice,
-przeczytać i dobrze zrozumieć zasady bezpieczeństwaprzedstawione w Części 2 tej instrukcji obsługi,
-Aby wykonać tę czynność należy doprowadzić platformę
do stanu Zero Power Condition (Część 2 strona 2.16).
9.9.c
Zdejmij wszystkie pokrywy.
9.9.d
Sprawdź zużycie kabli.
9.9.e
Jeśli trzeba je wymienić, zadzwoń do serwisu technicznego, który zajmie się ich wymianą.
9.9.f
Procedura sprawdzenia okablowania jest zakończona.
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9.10 KONTROLE
Użytkownik / operator nie powinien przyjąć odpowiedzialności operacyjnej dopóki nie przeczyta I nie
zrozumie instrukcji obsługi i nie przeprowadzi czynności podnoszenia pod okiem doświadczonego i
wykwalifikowanego operatora.
Tylko wyszkolony i upoważniony personel zostaje dopuszczony do eksploatacji tego urządzenia.
Niniejszy podręcznik i jego załączniki powinny być traktowane iako integralna część tej maszyny i
powinna pozostać w maszynie przez cały czas.
Jako że producent nie ma bezpośredniej kontroli nad korzystaniem z maszyny i stosowaniem odpowiednich praktyk bezpieczeństwa to odpowiedzialność należy do użytkownika i personelu obsługi.
Obowiązkiem operatora jest wykonywanie kontroli przed rozpoczęciem i rutynowej konserwacji.
9.10a CZĘSTE KONTROLE– LISTA CZĘSTYCH KONTROLI
OSTRZEŻENIE
TA KONTROLA MUSI BYĆ PRZEPROWADZANA CO 3 MIESIĄCE UŻYTKOWANIA LUB CO 150
GODZIN, KIEDYKOLWIEK BĘDZIE TO POTRZEBNE WCZEŚNIEJ LUB JEŚLI MASZYNA NIE
BYŁA UŻYWANA PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE. NIEPRZESTRZEGANIE TEGO MOŻE
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WYWOŁANIA ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.
• Właściciel lub użytkownik jest odpowiedzialny za częste kontrole
•
Inspekcja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika, wykwalifikowanego jako
mechanik, przeszkolonego w zakresie stosowania i konserwacji tej konkretnej marki i modelu podnośnika koszowego.
• Zawsze przechowuj aktualne wyniki inspekcji
• Rejestruj i zgłaszaj przełożonemu wszelkie rozbieżności i nieprawidłowości.

LISTA CZĘSTYCH KONTROLI - FORMULARZ A
MODEL

______________________

NUMER SERII

______________________

ROK KONSTRUKCJI ______________________
OPIS
______

1. Przeprowadź wszystkie kontrole wymienione w kontroli przed rozpoczęciem.

______

2. Sprawdź poziom i stan oleju - upewnij się, że olej ma czysty jasny kolor.

______

3. Sprawdź, czy na całym urządzeniu nie ma śladów zniszczenia, spawania, złamanych
śrub, niewłaściwych lub prowizorycznych napraw.

______

4. Sprawdź, czy wszystkie regulowane zawory przepływowe są zablokowane

______

5. Sprawdź, czy kosz z pełnym załadunkiem nie obniża się

______

6. Sprawdź silnik i szczotki silnika

______

7. Sprawdź, czy komponenty elektryczne i przewody nie są uszkodzone lub częściowo utlenione.

______

8. Sprawdź poziom zdemineralizowanej wody w akumulatorach.

DATA
________________

PODPIS
_________________

KONTROLA PRZEPROWADZONA PRZEZ
___________________________________
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9.10b COROCZNA KONTROLA - LISTA COROCZNEJ KONTROLI
OSTRZEŻENIE
Kontrola ta musi nastąpić nie później niż 13 miesięcy od daty poprzedniego corocznego przeglądu. Brak przeglądu może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
- Właściciel lub użytkownik jest odpowiedzialny za częste kontrole
- Inspekcja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika, wykwalifikowanego jako
mechanik, przeszkolonego w zakresie stosowania i konserwacji tej konkretnej marki i modelu podnośnika koszowego.
- Zawsze przechowuj aktualne wyniki inspekcji
- Rejestruj i zgłaszaj przełożonemu wszelkie rozbieżności i nieprawidłowości.
LISTA COROCZNEJ KONTROLI - FORMULARZ B

Klient:
Adres:
Miejscowość/Państwo/Kod pocztowy:
Tel:
Osoba kontaktowa:

Data:
Numer serii:
Model:
Data ostatniej kontroli:
Data oddania do eksploatacji
Dealer:
Adres:
Miejscowość/Państwo/Kod pocztowy:
Tel:
Osoba kontaktowa:
KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

KALKOMANIE
Czytelność

Funkcjonowanie modułu naziemnego

Wyraźnie oznaczona nośność

Złącza
Przewody

KOSZ PLATFORMY

Funkcjonowanie Joysticka

Bramka wejściowa zamyka się
prawidłowo

Kabel spirali
Integralność akumulatorów

Podręczny schowek na Instrukcję na
pokładzie Platformy

Właściwe funkcjonowanie akumulatorów

Instrukcja

Funkcjonowanie ładowarki akumulatorów

Spawy - bez śladów korozji lub
uszkodzeń

ZATRZYMANIE AWARYJNE

ROZSZERZENIE KOSZA

Przerwanie całego układu

Kontrola poślizgu

PODWOZIE

Koła bieżne teflonowe w stanie
nieuszkodzonym

Dokręcone śruby
Odpowiednie spojenie podwozia—brak
oznak korozji lub uszkodzenia

Śruby i podkładki
SYSTEM PODNOSZENIA

Umocowany napęd wałowy

Kontrola integralności kolumny

Zabezpieczony skręt przednich kół

Ruch i prędkość wznoszenia
Hałas podczas Podnoszenia/
Opuszczania

Łożyska ładunku

Kabel spiralny - kontrola spójności
BELKA DO UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA

Działanie
Kontrola zużycie/uszkodzenia
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10.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW
MODEL LUI WH 460
TYP
O=ostrzeżenie
A=alarm

KOD

OPIS

W

66

SŁABY AKUMULATOR

W

228

DYSZEL OTWARTY

W
W

247

NABYWANIE DANYCH

249

POTRZEBA KONTROLI

A

8

A

221

PROGRAM ALARMOWY
SUMA KONTROLNA
FLASH

A
A

231

Wyjścia obwodu programu alarmowego staje się wysokie z powodu problemu HW lub SW
Oprogramowanie jest uszkodzone lub flash na przetwornicy jest uszkodzony.
Wyjścia obwodu programu alarmowego 2 staje się wysokie z powodu
PROGRAM ALARMOWY#2 problemu HW lub SW

212

ZŁY RAM

Mikrokontroler RAM jest zepsuty.

A
A
A

17

BŁĄD LOGICZNY #3

225

CZUJNIK PRĄDU KO

Błąd w obecnym wysokim obwodzie ochronnym HW
Czujnik prądu jest zniszczony.

244

FAZA KO

Jedna z faz silnika jest otwarta.

A

28

NISKA VMN POMPY

A
A

29

WYSOKA VMN POMPY

31

A

254

WYSOKA VMN
NAPĘD
DODATK.ZWARTY

A

251

A

246

BŁĘDNY AKUMULATOR
OTWARTY DODATK.
NAPĘD

A

239

EVP2 NIE JEST OK

A
W

240

EVP1 NIE JEST OK

241

PODNIEŚ + OPUŚĆ

A

214

A
W

215

Podwójne zapytanie, PODNIEŚ + OPUŚĆ
Zezwój Evp1 nie jest połączony między Paux i mocą wyjściową NEVP1,
a parametr EVP TYPE w menu opcji do ustawiania jest ustawiony na
OTWARTY ZEZWÓJ EVP1 Analogiczny lub Cyfrowy
Zezwój Evp2 nie jest połączony między Paux i mocą wyjściową NEVP2,
a parametr EVP TYPE w menu opcji do ustawiania jest ustawiony na
OTWARTY ZEZWÓJ EVP2 Analogiczny lub Cyfrowy

52

POMPA I=0 ZAWSZE

A

53

STBY I HIGH

A
A
A
W

252

BŁĘDNE ZERO

Prąd pompy jest zawsze równy 0
W stanie spoczynku (brak prądu stosowanego do silnika trakcyjnego)
zwrotu prądu są poza dopuszczalnym zakresem stanu spocznku
Wyjścia wzmacniaczy (stosowane do pomiaru napięcia silnika) są
sprawdzone, ten alarm występuje, gdy napięcie sygnalizuje> 3V lub <2V
w init

19

BŁĄD LOGICZNY #1

Stan nadnapięcia/podnapięcia wykryto.

18

BŁĄD LOGICZNY #2

Obwody napięcia zwrotnego silnika są uszkodzone

217

POMPA I NIE ZERO

Prąd POMPY ma nieoczekiwaną wartość.

A
A
W
W

197

VMN NIE JEST OK

Napięcie na silniku trakcji inne o 20% od ustawionej wartości.

60

ŁADUNEK KONDENSATORA

250

CZUJNIK TERMICZNY KO

Napięcie mocy kondensatora nie wzrasta.
Moc wyjściowa kontrolera czujnika termicznego jest poza zasięgiem.

62

OCHRONA TER.

W

65

TEMPERAT. SILNIKA

A

206

WÓZEK WYŁĄCZONY

Niski poziom zasilania akumulatora
Pojazd jest w stanie gotowości z przełącznikiem dyszla otwartym dłużej
niż 30s
Procedura regulacji maksymalnego prądu jest w toku (UWAGA: Ta procedura musi być wykonana tylko przez dział BRAVIISOL)
Nadszedł czas konserwacji

Moc wyjściowa silnika pompy jest za niska w porównaniu do zastosowanego pwm
Moc wyjściowa silnika pompy jest za wysoka w porównaniu do zastosowanego pwm
Napięcie mocy wyjściowej silnika wyższe niż oczekiwane
Gdy masa EB jest zwarta

Napięcie akumulatora jest za niskie lub za wysokie (< 0,8 Vbatt OR > 1,2
Vbatt)
Zezwój napędu EB jest zniszczony (nie da się zamknąć)
Naped Evp2 błędnie zwarty (zawsze włączony) niedopasowanie pomiędzy ustawionym zaworem i jego zwrotem
Naped Evp błędnie zwarty (zawsze włączony) niedopasowanie pomiędzy ustawionym zaworem i jego zwrotem

Kontroler osiągnął redukcję temperatury termicznej 85°C

Akumulator jest <= 10% kiedy parametry KONTROLI AKUMULATORA są ustawione na >0
Wejście ładowania akumulatora jest otwarte, wózek jest wyłączony
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W

218

CZUJNIK TEMP.SILNIKA KO

Czujnik temperatury dla silnika jest KO

A

248

BRAK WIADOMOŚCI CAN

ogólna wiadomość o alarmie CAN. Trakcja nie otrzymała oczekiwanej
wiadomości CAN z wyświetlacza lub karty dyszla

A

222

W
A
W
A

224
69
13
30

INTEL.STEROWNIK KO
W OCZEKIWANIU NA
WĘZEŁ

Inteligentny sterownik jest otwarty, nie jest w stanie zapewnić EB poWęzeł sieci Canbus jest w stanie alarmu. uC oczekuje na to, aby
rozwiązać jego stan błędu.

CZUJNIK PRĄDU KO

Prąd mierzony w trybie spoczynkowym większy od oczekiwanego.

EEPROM KO

Błąd wykryty w eeprom lub w zarządzaniu eeprom

NISKA VMN

Napięcie mocy wyjściowej niższe niż oczekiwane.

A

74

SKRÓCONE NAPIĘCIE

Zezwój napięcia LC jest krótszy, więc nie może otworzyć LC, lub

A
A
A
A
A
A
A
W
A

213
234
37
75
232
220
223
235
38

AKUM.DODATK,ZWARTY

Po pozytywnym wyjścia AUX jest napędzany przez dyszel, pozytywny
jest wysoki i dyszel jest zwolniony.

NAPIĘCIE EV KRÓTSZE

Napięcie EV jest krótsze.

STYCZNIK STEROWNIK

Główny stycznik jest zamknięty, kiedy powinien być otwarty.

STYCZNIK STEROWNIK

LC kontakt jest zablokowany

NAPĘD STYCZNIKA EV

Napęd zaworu stycznika

NISKI KEY OFF

Sygnał Key-off jest niski w Key-on

ZWARCIE ZEZWÓJ MC-EB

Zwarcie na zezwoju LC lub EB

KRÓTKI ZEZWÓJ EV.

Krótki zezwój w zaworze EV

OTWARTY STYCZNIK

Zezwój LC jest napędzany, ale LC nie zamyka się

A

208

BŁAD DYSZLA

Niedopasowanie pomiędzy wejściem przełącznika hard&soft i

W
W
W
W

78
79
242
80

WART.AKC. NIE JEST OK

Wartość akceleretora jest wyższa niż minimalna zarejestrowana wartość, przełaczniki kierunku są otwarte.

INCORRECT START

TRAC Niewłaściwa sekwencja startu

PUMP INC START

POMPA Niewłaściwa sekwencja startu

PRZÓD + TYŁ

Polecenia jazdy są aktywne w obu kierunkach w tym samym czasie.

A

230

AWARIA

A
A
W

229
233
245

POZ. EB. SKRÓCONY

Złącze PAUX (A3) nie jest podłączone do akumulatora lub napięcie jest inne.
Wyjście zbudowane w inteligentnym sterowniku, który dostarcza
zezwój Eb pozytywny, jest wysoki (= + batt), gdy przełącznik dyszla
jest otwarty.

A
W

236
200

W
A
W
A
A
A

MOS ZASILANIA ZWARCIE

Zwarcie na tranzistorach zasilania

VACC POMPY NIE JEST OK VACC pompy jest wysoka bez włączania funkcji
Parametry wzmocnienia maksymalnego prądu mają wartości domyślne, co oznacza, że procedura dostosowania maksymalnego prądu nie
WZMOCNIENIE PRĄDU
została jeszcze przeprowadzona
KEY ON INC.ST. P

Na key-on jest obecne zapytanie pompy. Zwolnij zapytanie.

201
237

KEY ON INC.ST. T

Na key-on jest obecne zapytanie pompy. Zwolnij zapytanie.

WEJŚCIE ANALOGOWE

Problem na konwersji A/D—uC

219
195
196
84

DEAD MAN NIEOBECNY

Z parametrem "Pozytywna EB" na poziomie 2 w menu "Ustawienia
HW" i w otwartym wejściu "Deadman" pojawi się alarm.

NACHYLONY

Otwarte wejście A7. Urządzenie nachylenia nie jest w bezpiecznym zasięgu.

PRZEŁADOWANIE

Wejściowe kombi A31 lub A4 na dyszlu can jest otwarty.

CZUJNIK KIEROWNICY KO Usterka układu kierowniczego
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10.2 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW (TRIONIC)
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
NISKI POZIOM AKUMULATORA
ROZŁADOWANY AKUMULATOR
ŁADOWANIE AKUMULATORA
HAMULEC zwolniony ręcznie
Awaria wyzwalania
Awaria przełącznika nożnego
Awaria sterowania joystika
Awaria regulacji joystika
PRZECIĄŻENIE
PRZECHYLANIE
PRZEŁĄCZNIK PODNOSZENIA

KOD BŁĘDU
KONTROLKA BCI przy NISKIM NAŁAD.
AKUMULAT
KONTROLKA BCI przy NISKIM NAŁAD.
AKUMULAT
KONTROLKA `2-3
KONTROLKA `8-2
KONTROLKA `2-4
KONTROLKA `2-5
KONTROLKA `2-6
KONTROLKA `2-7
KONTROLKA `2-8
KONTROLKA 2-9 kiedy podniesione
FLASH `6.3

OPIS
BŁĄD: BAD P/N
BRAK KALIBRACJI
WYSOKOŚĆ NIESKALIBROWANA
ZABLOKOWANE FUNKCJE - NIESKALIB
ZABLOKOWANE FUNKCJE - WYBRANO TRYB TESTOWY
ZABLOKOWANE FUNKCJE - KOCIOŁ
ZABLOKOWANE FUNKCJE - OSŁONA RAMIENIA
ZABLOKOWANE FUNKCJE - PRZECIĄŻENIE
ZABLOKOWANE FUNKCJE - NIEDOCIĄŻENIE
ZABLOKOWANE FUNKCJE - ZBYT WYSOKI
ZABLOKOWANE FUNKCJE - PRZECHYLONY
ZABLOKOWANE FUNKCJE - ZEWNĘTRZNE WYŁĄCZANIE
NAPĘD ZABLOKOWANY - BRAK STEROWANIA
SPRAWDZIĆ UZIEMIENIE WEJŚĆ PRZEŁĄCZNIKÓ
SPRAWDZIĆ NAPĘD/ PRZEŁĄCZNIK WYBORU PODNOŚNIKA
SPRAWDZIĆ JOYSTICK
ZWOLNIĆ WYZWALACZ
ZWOLNIĆ PRZEŁĄCZNIKI UZIEMIENIA
ZWOLNIĆ PRZEŁĄCZNIKI OBROTOWE
ZWOLNIĆ PRZEŁĄCZNIKI JOYSTIKA
WYŁĄCZANIE - SPRAWDZIĆ PRZEŁĄCZNIKI EMS
BŁĄD: ZASILANIE ZAWORU - SPRAWDZIĆ OKABLOWANIE P9
BŁĄD: WEWNĘTRZNY BŁĄD WYJŚCIA BEZPIECZEŃSTWA
NAPĘD ZABLOKOWANY - HAMULCE
SILNIK PRZECIĄŻONY
BŁĄD: ZBYT WYSOKIE NAPIĘCIE - SPRAWDZIĆ LINIĘ STYCZNIKA
BŁĄD: ZAWÓR ZWROTNY WYSOKI - SPRAWDZIĆ OKABLOWANIE ZAWORU
ZABLOKOWANE FUNKCJE - AKUMULATOR
BŁĄD: BŁĄD WEWNĘTRZNY 12 V
BŁĄD: BŁĄD 5V ZASILANIA JOYSTIKA - SPRAWDZIĆ OKABLOWANIE P15-12
BŁĄD: BŁĄD WEWNĘTRZNY 5V
BŁĄD: BŁĄD CZUJNIKA PRZECHYLANIA
BŁĄD: BŁĄD WEWNĘTRZNY URZ. PODPORZĄD
ZABLOKOWANE FUNKCJE - ZA GORĄCE
BŁĄD: ZA NISKI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMUL
BŁĄD: ZA WYSOKI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMUL
BŁĄD: KONTROLA PRZEŁĄCZNIKA PODNOSZENIA
BŁĄD: CAN BUS
BŁĄD: SILNIK A SILNE ZWARCIE
BŁĄD: SILNIK A MAŁE ZWARCIE
BŁĄD: SILNIK B SILNE ZWARCIE
BŁĄD: SILNIK B MAŁE ZWARCIE
BŁĄD: SILNIK ZWARCIE POŁĄCZEŃ
BŁĄD: ZBYT NISKIE NAPIĘCIE - SPRAWDZIĆ OKABLOWANIE SŁUPA
ZABLOKOWANY NAPĘD - SPRAWDZIĆ BIEŻĄCE POLE
JAKIŚ POWAŻNY PROBLEM
HAMULCE ZWOLNIONE RĘCZNIE
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11.2 WYKRES HYDRAULICZNY - LUI WH 460

1 - Zbiornik
2 - Pompa elektryczna
3 - Zawór kontrolujący natężenie przepływu
4 - Blok elektromagnetyczny
5 - Zawór jednokierunkowy
6 - Korek
7 - Zawór alarmowy
8 - Siłownik teleskopowy

DISEGNO n° 001.2009.0930

PROJEKT n° 001.2009.0930

Data 30.09.2009

Data 30.09.2009
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11.3 WYKRES HYDRAULICZNY LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL

8

6

7

1 Serbatoio

Zbiornik

2 Elettropompa

Pompa elektryczna

3 Valvola di massima

Zawór bezpieczeństwa

4 Elettrovalvola di blocco

Blok elektromagnetyczny

5 Valvola unidirezionale

Zawór jednokierunkowy

6 Valvola di controllo portata

Zawór kontrolujący natężenie przepływu

7 Cilindro telescopico

Siłownik teleskopowy

8 Pompa a mano

Pompa ręczna

DISEGNO n° 001.2010.1010

PROJEKT n° 001.2010.1010

Data 10.10.2010

Data 10.10.2010
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11.4 WYKRES ELEKTRYCZNY - LUI MINI WH 460
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11.4 WYKRES ELEKTRYCZNY - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL (ZAPI)
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11.6 TRIONIC)
11.7
SCHEMA ELETTRICO
WYKRES
ELEKTRYCZNY(TRIONIC)
- LUI MINI 220 - LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E.
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL

DOLNY PANEL STEROWNICZY

P9-8

MODUŁ PLATFORMY
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OD EMS1

GORNY PANEL
STEROWNICZY

Akcelerator

Kierownica
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TS100 PIN

OPIS

WEJŚCIE

PCAN-1

CAN1H

PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6

CAN1L
Osłona
RS232 B+ zasilanie
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)
PWM Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)
Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)
Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)
Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)
Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)

P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8

Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
Wyjście wysokiej strony (B+ kiedy aktywne)
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
wejście przełącznika/Niski bok sw
wejście przełącznika/Niski bok sw
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
Niski bok sw. 1.7A min.
Wejście analogowe
B + podawanie

P12-9
P12-10
P12-11
P12-12
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
P15-6
P15-7
P15-8
P15-9
P15-10
P15-11
P15-12
P15-13
P15-14
P15-15

wejście przełącznika (B+ = aktywne)
Wejście analogowe
Wejście analogowe
Wejście analogowe
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
Niski bok sw. 1.7A min.
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
Niski bok sw. 1.7A min.
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
Niski bok sw. 1.7A min.
wejście przełącznika (B+ = aktywne)
5V (niskie napięcie, tylko do czujników)
Wejście analogowe
Wejście analogowe
0V (niskie napięcie, tylko do czujników)

11.77

DO WYŚWIETLANIA MODUŁU
(Plat)
DO WYŚWIETLANIA MODUŁU
(Plat)

do DIAGNOZOWANIA OŚRODKA
do DIAGNOZOWANIA OŚRODKA

DNO ZAWORU
Hamulec
Stycznik pompy
Stycznik sterownika
BLOKADA KÓŁKA
SAMONASTAWN
KOCIOŁ (Opcjonalnie)
GND wybierz/zasilanie
Odłącznik akumulatora

GND Alarm
B+zasilanie czujników / przełączników
PRZEŁĄCZNIK PODNOSZENIA

TRYB PLATFORMY

SYRENA (Opcjonalnie)
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CAN TILLER

P10-1
P10-2
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
12 positions
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12

OPIS

WEJŚCIE

wyjście 1
wyjście 2
ana 1

ALARM PRZECHYLENIA
ALARM PRZECIĄŻENIA
KOMORA A/B (Napęd PRZÓD/TYŁ)
KOMORA C/D (STEROWANIE LEWO/
PRAWO)
5V dla joysticka
Ujem dla joysticka
Z P15-1
Z BZ P3-1 TS100
Z P3-2 TS100

ana 2
5V dla ana
ujemne dla ana
B+ zasilanie wł
B- zasilanie wł
CAN H
CAN L
cyfrowe wejście 1
cyfrowe wejście 2
cyfrowe wejście 3
cyfrowe wejście 4
wyjście 3
Sw. B+ zasilanie
cyfrowe wejście 5
cyfrowe wejście 6
cyfrowe wejście 7
cyfrowe wejście 8
cyfrowe wejście 9
cyfrowe wejście 10

Syrena (Opcjonalnie)
Przełącznik wyzwalacza
Przeładowanie (Opcjonalnie)

Mała prędkość
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LISTA CZĘSTEJ KONTROLI - FORMULARZ A

MODEL

______________________

NUMER SERII

______________________

ROK KONSTRUKCJI ______________________
OPIS
______

1. Przeprowadź wszystkie kontrole wymienione w kontroli przed rozpoczęciem.

______

2. Sprawdź poziom i stan oleju - upewnij się, że olej ma czysty jasny kolor.

______

3. Sprawdź, czy na całym urządzeniu nie ma śladów zniszczenia, spawania, złamanych
śrub, niewłaściwych lub prowizorycznych napraw.

______

4. Sprawdź, czy wszystkie regulowane zawory przepływowe są zablokowane

______

5. Sprawdź, czy kosz z pełnym załadunkiem nie obniża się

______

6. Sprawdź silnik i szczotki silnika

______
nione.

7. Sprawdź, czy komponenty elektryczne i przewody nie są uszkodzone lub częściowo utle-

______

8. Sprawdź poziom zdemineralizowanej wody w akumulatorach.

DATA
________________

PODPIS
___________
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LISTA ROCZNEJ KONTROLI - FORMULARZ B
Data:
Numer serii:
Model:
Data ostatniej kontroli:
Data oddania do eksploatacji

Klient:
Adres:
Miejscowość/Państwo/Kod pocztowy:
Tel:
Osoba kontaktowa:

Dealer:
Adres:
Miejscowość/Państwo/Kod pocztowy:
Tel:
Osoba kontaktowa:

KALKOMANIE

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Czytelność

Działanie modułu uziemienia

Wyraźnie oznaczona nośność

Złącza
Kable

KOSZ PLATFORMY
Bramka wejściowa zamyka się
prawidłowo

Działanie joysticka i sterowania
ręcznego

Podręczny schowek na Instrukcję
na pokładzie Platformy

Kabel spiralny

Integralność akumulatorów

Instrukcja

Prawidłowe działanie
akumulatorów

Spawy - bez śladów korozji lub
uszkodzeń

Działanie ładowarki
akumulatorów

ROZSZERZENIE KOSZA
Kontrola poślizgu

ZATRZYMANIE AWARYJNE

Koła bieżne teflonowe w stanie
nieuszkodzonym

Kontrola przerwy w całym
obwodzie

Śruby i podkładki

RAMA PLATFORMY

SYSTEM PODNOSZENIA

Dokręcenie śrub

Kontrola integralności kolumny

Spawy - bez śladów korozji lub
uszkodzeń

Ruch i prędkość wznoszenia

Wał napędowy - brak śladów
korozji lub uszkodzeń

Hałas podczas Podnoszenia/
Opuszczania

Przednie koła skrętne i
napędowe: brak oznak korozji/
zużycia lub uszkodzeń

Kabel spiralny - kontrola
spójności
BELKA DO UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA

Łożyska nośne

Działanie

Teflonowe kółka ślizgowe
bez uszkodzeń

Kontrola zużycie/uszkodzenia
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ZAŁĄCZNIK 1
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Każdy podest ruchomy pokazany w niniejszej instrukcji może posiadać dodatkowe
wyposażenie, które może być zamontowane tylko wtedy, gdy jest dostarczane przez Braviisol
D.M. srl. lub jego autoryzowanych przedstawicieli.
Dodatkowe wyposażenie może być używane tylko wtedy, gdy Użytkownik przeczyta i zrozumie
swoje obowiązki przedstawione w niniejszej instrukcji oraz w instrukcji dołączonej do
wyposażenia dodatkowego.
Przed rozpoczęciem używania sprzętu dodatkowego należy zapoznać się z jego
przeznaczeniem.
W celu uzyskania szczegółowej specyfikacji sprzętu dodatkowego należy kontaktować się z
Braviisol D.M. srl.
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ZAŁĄCZNIK 2
Blokada koła
Opisane w części 5 (P1) urządzenie - Panel sterowania niniejszej instrukcji obsługi
Blokada koła:
Blokadę koła uruchamia się poprzez przekręcenie przełącznika w prawą stronę lub naciskając
odpowiadający przycisk. W efekcie umożliwia się kierowanie pojazdem jedynie w linii prostej, w
jedną stronę i z powrotem.
LED ON oznacza, iż blokada koła została włączona.
LED OFF oznacza, iż blokada koła została wyłączona i można kierować pojazdem we
wszystkich kierunkach.
OSTRZEŻENIE:
Przy włączonej blokadzie, ustawienie przednich kół będzie możliwe i skuteczne jedynie po
osiągnięciu przez koła pozycji do jazdy na wprost lub pozycji do jazdy do tyłu, co pozwoli
elementom zabezpieczającym na osadzenie w obu wspornikach koła nastawnego i
zablokowanie ich.
Jeżeli po włączeniu blokady, koła nie są ustawione do jazdy na wprost, należy kierować
naprzód bądź do tyłu do momentu, w którym koła przednie osiągną właściwą pozycję do jazdy.
Przed podjęciem kolejnych kroków należy sprawdzić, czy blokada kół została rzeczywiście
uruchomiona. Naoczna kontrola i powolne poruszanie lewym bądź prawym joystickiem
niezwłocznie wskażą faktyczne uruchomienie (lub jego brak) blokady.
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Strona:
www.bravi-platforms.com
Części zamienne: www.bravi-parts.com

