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NOTE CU PRIVIRE LA ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI  
Nu uitați că MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI nu reprezintă un accesoriu al acestei platforme, ci este o 
parte integrală a acesteia și o MĂSURĂ DE SIGURANȚĂ (EN 12100-1). 
Manualul a fost conceput astfel încât să puteți găsi ușor informațiile de care aveți nevoie.  
Prin urmare, manualul trebuie depozitat în bune condiții, în apropierea platformei. 
Astfel puteți obține chiar din cadrul PLATFORMEI informații cu privire la motivul pentru care aceasta a 
fost construită, având posibilitatea de a o folosi în maximă siguranță. 
Orice actualizare trebuie introdusă în manual conform indicațiilor Braviisol Divisione Meccanica srl. 
Deterioarea manualului este strict interzisă; acesta trebuie să rămână intact (nu rupeți foile!), ferit de umezeală 
și surse de căldură; în timpul utilizării acestuia, aveți grijă să nu pătați foile cu ulei, afectând astfel lizibilitatea 
textului. 
Pentru a facilita găsirea informațiilor, manualul a fost împărțit în secțiuni, fiecare pas fiind tratat cu 
precizie. 
Din motive practice, fiecare subiect trata a fost impărțit în pași numerotați; când acțiunea o impune, 
numerele sunt indicate și pe figuri.  
Părțile care necesită o atenție deosebită sunt marcate cu simboluri și desene detaliate pe marginea 
pagini. 
Astfel, BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA dorește să atragă – fără echivoc- atenția operatorului 
asupra  ATENȚIONĂRILOR, PRECAUȚIILOR și RISCURILOR la care este supus. 
 
Această Platformă a fost construită în Italia de către:  
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL  
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) 
Tel.0039.071.7819090 Fax 0039.071.7819355 
Pentru orice întrebări cu privire la modul de utilizare și/sau operare, vă rugăm să contactați 
Producătorul. 

Această Platformă este construită în conformitate cu directivele CE, standardele ANSI A92.20 - 2018, AS/
NZS 1418.10 (int).    
Cu privire la EN 280/2013, testările statice și dinamice au fost verificate de: 
 
 

TÜV SÜD ITALY 
Via Isonzo, 61  
40033 Casalecchio Di Reno  
Bologna 
Italia 
 
 

Raport Numărul :TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460) 
 
Data : 23/03/2020 
 
Raport Numărul :TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD) 
 
Data : 12/02/2020 
 
Raport Numărul :TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD) 
 
Data : 03/03/2020 
 
Raport Numărul :TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL) 
 
Data : 25/03/2020 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE 
NOI  
 
DENUMIRE COMERCIALĂ   BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL     
ADRESĂ ȘI SEDIU CENTRAL  S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 -  60022 CASTELFIDARDO 
       (AN)  ITALIA 
COD FISCAL ȘI NUMĂR DE TVA  01234570420 
TELEFON – FAX     Tel. +39.071.7819090     Fax +39.071.7819355 
SITE INTERNET     www.bravi-platforms.com 
E-MAIL       info@bravi-platforms.com 
 
 
DECLARĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ PLATFORMA: 
PLATFORMĂ DE LUCRU HIDRAULICĂ MOBILĂ  
 
Model: _________________________ 
 
Număr serie: _________________________ 
 
An de construcție: _________________________ 
 
 
PRECUM ESTE INDICAT ÎN DOCUMENTELE ATAȘATE ȘI ÎN ARHIVELE COMPANIEI, PRODUSUL 
ESTE CONSTRUIT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:  
2006/42/EC Mașini  
2014/30/EU Compatibilitate Electromagnetică 
 
 
NUME ȘI PRENUME   BRAVI PIERINO 
 
FUNCȚIE     MANAGING DIRECTOR 
 
DATA     _________________________ 
  
 
ORGANISMUL NOTIFICAT: 

 
RISCURI REZIDUALE  
În ciuda faptului că Braviisol Divisione Meccanica srl a adoptat toate măsurile necesare pentru ca 
Platforma să asigure maximă siguranță în utilizare, în conformitate cu directivele, legile și standardele 
în vigoare, operatorul este supus unor riscuri reziduale (reduse) în timpul fazelor de:  
 
- Transport și Manipulare 
- Întreținere 
 
Din acest motiv, operatorii care își desfășoară activitatea în aceste zone sau personalul responsabil de 
aceste faze trebuie să fie instruit și să cunoască faptul că este supus unui “pericol” care nu a putut fi 
eliminat în ciuda faptului că Platforma este prevăzută cu toate categoriile de dispozitive de protecție. 
Personalul responsabil de aceste operații trebuie să aibe întotdeauna acces și să consulte MANUALUL 
DE INSTRCUȚIUNI ȘI ÎNTREȚINERE. 
Manualul de instrucțiuni și întreținere vă indică pas cu pas instrucțiunile începând de la pargraful1.7.4 
(instrucțiuni de utilizare) din Anexa 1 a Directivei Mașini; este obligatoriu să le urmați pas cu pas pentru 
a evita acțiunile stângace care pot afecta persoanele implicate. 
 
 
 
 
 
 
 

08-2022 Rev.01 

PARTEA 1 INFORMAȚII INTRODUCTIVE  



1.4 

       

05 -2015 Rev.1 

 

 

08-2022 Rev.01 

 
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE ORIGINALĂ  

 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA  

 
 

DECLARĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ PLATFORMA DE LUCRU 
HIDRAULICĂ MOBILĂ 
 
  Model:   LUI 
 
  Număr de serie  
 
   Anul fabricației :  201X 
 
 
RESPECTĂ URMĂTOARELE DISPOZIȚII, STANDARDE ȘI SPECIFICATII 
TEHNICE : 
 
• Directiva 2006/42/CE (Echipamente tehnice) 
• Directiva 2014/30/UE (Compatibilitate Electromagnetică ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organism notificat în conformitate cu anexa IX la Directiva privind Echipamentele tehnice: 
TUV ITALIA (0948) 
CERTIFICAT CE Nº: XXXXXXXXXXXXX 
 
Numele persoanei autorizate să întocmească Dosarul tehnic și Reprezentantul legal al 
Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIA. 

 
Castelfidardo, zz/ll/aaaa    Reprezentant legal  
       
    BRAVI PIERINO  

 

RAPORT TESTARE  
 

Companie: BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL S.S. 
ADRIATICA 16 KM 314600  
60022 CASTELFIDARDO (ÀN) ITALIA 

 
 
 
 
 
 
Subiect:  PLATFORMA DE LUCRU HIDRAULICĂ MOBILĂ  
 

  Model:    LUI 
 
  Număr de serie: 
 
  Anul fabricației   201X 
 

TESTE EFECTUATE: 
 
• VERIFICARE SISTEM HIDRAULIC ULEI  DA 

• VERIFICARE SISTEM ELECTRIC    DA 

• VERIFICARE FUNCȚIONARE LIMITATOR SARCINĂ MAXIMĂ 

      DA 

• TESTARE SARCINĂ CU CAPACITATE NOMINALĂ  DA 

 

 

 Castelfìdardo, zz/ll/aaaa   INSPECTOR  
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TABEL REZUMAT OPERAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE   
  

Pentru ca Platforma mobilă să funcționeze corect trebuie să urmați instrucțiunile de mai jos:  
  
 
TIP DE ÎNTREȚINERE          TIMP   PAGINA 
 
9.1 - Introducere Întreținere Ordinară       întotdeauna 9.56 
 

9.2 - Poziționare de siguranță, coș ridicat              întreținere  9.58 
 

 9.2a - În cazul în care coșul nu se ridică electric -  
   Pentru : 
  LUI HD - LUI HD WD -  LUI HD EL - LUI WH 460.   întreținere  9.59 
  

 9.2b - În cazul în care coșul nu se ridică electric -  
                                                                     Întreținere  9.59 
 

9.3 - Gresați rolele           6 luni   9.59 
 

9.4 - Verificare nivel ulei și reumplere        3 luni/150 h 9.59 
 

9.5 - Verificare Terminale Baterie         2 luni   9.60 
 

9.6 - Verificare Nivel apă Baterie         32 h   9.61 
 

9.7 - Procedură Încărcare Baterie         8 h   9.62 
 

9.8 - Procedură de strângere a piulițelor, șuruburilor și bolțurilor   1 luni   9.63 
 

9.9 - Verificare Cablaj           2 luni   9.63 
 

9.10 - Inspecții               9.64 
 

 9.10a Inspecție de rutină “Listă de Verificare Inspecție de rutină” 3 luni   9.64 
 

 9.10b Inspecție Anuală “Listă de Verificare Inspecție anuală ”  1 an   9.65 
 

 
 
 
 
 

 
 
INDICE 
 
Conținut              
 Pagina 
 
Partea 1  Informații Introductive              1.2 
 

Partea 2   Dispoziții de siguranță             2.12 
 

Partea 3   Specificații mașină              3.28 
 

Partea 4   Transport și Manipulare            4.33 
 

Partea 5   Panou de operare și descrierea lui        5.40 
 

Partea 6   Operații             6.44 
 

Partea 7   Oprire                      7.52 
 

Partea 8   Curățare              8.55 
 

Partea 9   Întreținere Ordinară           9.56 
    

Partea 10   Coduri de identificare a erorilor și soluționarea acestora     10.67 
 

Partea 11   Informații Tehnice           11.70 
 

Partea 12  Anexă             12.81 
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1.1 RAPORT DE LIVRARE 
 
Operatorul  nu trebuie să accepte nicio responsabilitate a acțiunii propriu-zise înainte de a- și întelege 
responsabilitățile menționate în acest manual și în Manualul de responsabilități ANSI, furnizat împreună 
cu Platforma. 
 

Platforma poate fi operată doar de personal autorizat. Sunt interzise orice schimbări aduse 
Platformei fără acordul în scris al producătorului. 
 

Platforma a fost construită în conformitate cu următoarele directive: 
2006/42/EC, 2014/14/EU și a fost proiectată în conformitate cu alte reguli specifice acestui domeniu și 
cu standardele ANSI A92.20 - 2018, și AS/NZS 1418.10 (int).  
 
Prin urmare, nu prezintă niciun pericol pentru operator: 

• Dacă Platforma este utilizată conform instrucțiunilor scrise în manual ; 
• Cu condiția ca tehnicienii, care sunt numiți de producător, să fi făcut un curs de specializare, 
• Și cu condiția ca dispozitivul de siguranță să fie păstrat într-o eficiență constantă. 

 
Acest document certifică faptul că la primirea Platformei: 

• Dispozitivul de siguranță este eficient, 
• Că împreună cu Platforma a fost furnizat acest manual 
• Și că operatorul își asumă responsabilitatea de a-l urma pas cu pas. 

 
Braviisol Divisione Meccanica Srl informează că orice modificare sau manipulare a Platformei și/sau 
operațiunile efectuate care nu sunt în conformitate cu ceea ce este scris în acest manual , în special 
nerespectarea cerințelor de siguranță, vor anula garanția și declarația CE în original. 
 
Rețineți: 

• Toate valorile tehnice se referă la Platformă (vedeți Partea a3-a), 
• Desenele și oricare alt document furnizat o dată cu Platforma sunt proprietatea Braviisol 

Divisione Meccanica SRL, care își rezervă toate drepturile asupra lor, acestea neputând fi 
puse la dispoziția unei a treia persoane decât printr-un acord în scris. 

 
Producătorul speră că veți putea profita de multiplele funcții pe care le oferă Platforma. 
Este strict interzisă orice reproducere, chiar și parțială, a textului și a ilustrațiilor. Originalul a fost dat 
proprietarului împreună cu restul documentelor referitoare la Platformă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchina/Mașină 
 

Modello/Model                            
 

Tipo/Tip          
 

Matricola/Număr serie 
 
 
 
 

Timbro/Ștampilă 
 
 
 
 
 
 
 
Data/Data                            Firma/Semnătura 
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1.2 IDENTIFICAREA PLATFORMEI ȘI  
NUMĂRUL DE SERIE  
 
1.2.1 
Numărul manualului este scris în josul fiecărei pagini. 
Fiecare Platformă are prorpiul număr, cu marcajul CE. 
 
1.2.2 
Pentru a contacta Braviisol Divisone Meccanica SRL sau 
centrul de asistență al Platformei, trebuie să precizați 
întotdeauna modelul și numărul de serie aplicat pe fiecare 
plăcuță de identificare pe coșul Platformei. 
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1.3 INFORMAȚII GENERALE ALE LIVRĂRII  
 
Platformele și componentele lor și/sau accesoriile acestora 
pot fi expediate în containere, sau pe un palet înfășurate 
cu o folie protectoare specială, sau împachetate în cutii 
(opțional). 
 

Verificați întotdeauna ca la primire: 
 
1 - Pachetul să fie intact 
 

2 - Aprovizionarea să corespundă cu celelalte specificații 
( scrise în factură sau pe lista lipită pe cutie) 
 

3 - Platforma și/sau accesoriile acesteia nu prezintă 
stricăciuni. 
 

4 - Dispozitivul de siguranță, la momentul livrării, este într-
o perfectă eficiență. 
 

5 - Manualul a fost livrat o dată cu Platforma. 
 

6 - Operatorul acceptă responsabilitatea, punct cu punct, a 
următoarelor cerințe 
 
În caz de daune sau părți lipsă, vă rugăm contactați 
imediat producătorul, la o reprezentanță locală, la 
dispecerat sau la compania de asigurări, asigurandu-vă că 
le puteți pune la dispoziție informații și/sau poze. 
 
Piesele de schimb și accesoriile pot fi câteodată expediate 
în containere diferite. 
 
Descriere  
1 Platformă completă 
 

2 Încărcare/ descărcare dispozitiv  
 

3 Manual de utilizare 
 

4 Documente originale ale Platformei: 
 - Garanție 
 - Raport de livrare  
 - Foaie de testare 
 - Certificat TÜV 
 - Declarație EC  
 

5 Platforma ridicată pentru modelele LUI HD WD 
 este formată din patru piese (Opțional): 
 N. 01 Șina laterală (singura) 
 N. 01 Șina laterală + N. 02 Șinele din față    
 N.01 Suprafața de mers  
 N. 01 Scară  
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1.4 GARANȚIE LIMITATĂ—Declarație de garanție 
 
DACĂ GARANȚIA NU ESTE INCLUSĂ ÎN CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE,  URMĂTO-
RUL GHID  SE VA APLICA GARANȚIEI MAȘINII. 
 
Producătorul BRAVIISOL SRL, garantează că toate unitățile noi de echipament produse și vândute de 
el  sunt conform ultimelor specificații ale companiei . În plus,  catargul și cilindrul hidraulic  au o Ga-
ranție Specială  de 10 ani. Producătorul garantează echipamentul cumpărătorului  inițial  pentru orice 
defect  al materialului și/sau  din fabricație  în condiții normale de utilizare pentru 3 ani din data înregi-
strării vânzării sau din data în care produsul a părăsit incinta fabricii, în cazul în care acesta nu este în-
registrat. Exclusă din astfel de garanție este bateria care are perioada de 1 an de la data scrisă  pe fac-
tură la cumpărare. Garanția se limitează la faptul că, pe perioada de garanție, componenta defectuoasă 
în cauză, poate fi reparata sau înlocuită. Producătorul va trimite, gratuit, orice componentă recunoscută 
a avea un defect  de design sau de construcție. Forța de muncă pentru a efectua reparările/ înlocuirile 
necesare și cheltuielile pentru deplasare au garanție de 1 An  de la data achiziției, calculate pe baza 
ratei forfetare a Producătorului și apoi pe cea actuală.     
 
Creanțele garanției sunt valide DOAR dacă, furnizarea părții defecte este livrată producătorului și este 
găsită sub inspecția acestuia ca fiind defectă  din cauza materialului sau a mâinii de lucru. Mai mult, 
creanțele garanției pot fi acceptate DOAR, când toate informațiile cerute în mod special de către Pro-
ducător (ca numărul de serie) sunt furnizate către acesta.  
 
 
Producătorul își rezervă dreptul de a înlocui , repara, schimba sau  furniza o nouă, uzată  sau recon-
struită componentă,  ansamblu, sub-ansamblu, sau corp sudat bazat  pe propria incontestabila jude-
cată. 
 
 
 
Această politică de garanție  nu acoperă stricăciuni cauzate de: 
 
1. Expediere 
2. Folosirea greșită a unității inclusiv operațiile care depășesc  limitele impuse în fabrică cu privire la 

încărcături și/sau alte specificații. 
3. Dezastre naturale (ca inundațiile, incendiile, furtuni și fulgere) 
4. Nerespectarea cerințelor indicate mai sus și menținerea unității în acord cu Compania sau cu Bu-

letinele de Service din Fabrică.  
 
 
BRAVIISOL NU ACCEPTĂ NICI  O RESPONSABILITATE PENTRU: 
 
1. Orice componentă care a fost cerută pentru muncă și a fost modificată. 
2. Modificări neautorizate sau modificări făcute la unitatea de întreținere fără un consimțământ scris 

în avans pentru producător. 
3. Forța de muncă sau produse consumabile cum ar fi anvelope, baterii 
4. Orice daună indirectă sau special făcută( incluzând fără a se limita la pierdere și profit, pierderi de 

venituri, cost de capital, costuri de înlocuire echipament substituit sau nefuncțional, taxe de exa-
minare, creanțele terților, și injurii la adresa persoanelor sau proprietăților), bazată pe orice încăl-
care a garanției, încălcarea contractului, neglijență, răspundere strictă sau orice decizie juridică.   

 
COMPONENTELE ELECTRICE SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE PRIN URMĂTOARELE CERINȚE 
Bateria este conectată corect pentru reîncărcare, conform specificaților din manual și/sau confom dese-
nelor cu specificații la schema electrică prevăzută de Producător.    
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PROCEDURA DE LUCRU ESTE ACOPERITĂ DE GARANȚIE DACĂ: 
Producătorul este anunțat de creanțele acoperite de garanție în 48 de ore de la anomalie, în scris sau 
prin fax (NU doar verbal) și cât mai detaliat posibil.  
 
Creanțele garanției ar trebui să fie transmise către cel mai apropriat distribuitor local sau direct către 
Producător: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italia 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com parts@bravi-platforms.com 
 
  
Producătorul va confirma, în scris sau prin fax, dacă acceptă să acopere intervenția efectuată de 
cumpărător sau va oferi îndrumare prin proprii tehnicieni.  
 
Orice material/ componentă defect /ă înlocuit/ă de cumpărător (autorizat/ă de Producător) trebuie să fie 
stocată în 120 zile, astfel încât producătorul, să poată ține o evidență si să poată verifica schimbările. 
Dacă există piese defecte, acestea vor fi trimise înapoi producătorului.   
 
Dacă este necesar, vă rugăm, faceți poze la părțile defecte și la zona în care platforma a suferit even-
tuale schimbări. Acest lucru este pentru a preveni incidentele neplăcute și de a îmbunătăți calitatea, 
garanția și siguranța mașinăriilor.  
 
ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE ESTE EXCLUSIVĂ ÎN LOCUL TUTUROR CELORLALTE 
GARANȚII, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ. ORICE ALTE GARANȚII, INCLUZÂND GARANȚIILE IMPLI-
CITE DE VALABILITATE ȘI CELE PENTRU CAZURI PARTICULARE, SUNT EXCLUSE. Nici un an-
gajat, comerciant, reprezentant de vânzări, sau orice altă persoană care tinde să presteze acțiuni pen-
tru binele companiei BRAVIISON DM, SRL, nu este autorizată să modifice termenii acestei garanții, sau 
în orice alt mod să își asume responsabilitățile și obligațiile producătorului, care depășesc obligațiile 
BRAVIISON DM, SRL, scrise în această garanție.   
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1.5 DESCRIERE PLATFORMĂ 
1.5.1 Descriere platformă  
Prin cuvântul „Platformă” ne referim la următorul set de 
Platforme  
- LUI WH 460 
- LUI HD 
- LUI HD WD 
- LUI HD EL 
1.5.2 Scopul și descrierea produsului  
Mașina este o platformă de lucru aerian cu dimensiuni 
compacte concepute pentru a putea lucra ușor și sigur. Scopul 
Platformei este de a aduce personalului necesarul de unelte și 
materiale pentru poziția de lucru. A fost fabricată pentru a 
rezolva diferitele dificultăți ale utilizatorilor ca: zugravi, 
electricieni, instalatori instalații hidraulice, zugravi tavane false, 
personal din industria manufacturii, cei care trebuie să lucreze 
la mari înălțimi. (a se vedea Partea a 3-a „Specificații”). 
 

Siguranța este prioritatea noastră. 
Platforma elimină necesitatea de a utiliza schele și 
platforme tip foarfecă. Nici scări și cricuri laterale. Este 
posibil lucrul în siguranță, într-un mod rapid și eficient.   
 

Designul unic al platformei permite utilizarea acesteia în zone 
foarte înguste. Mici lifturi, intrări înguste, pasaje, mezanine și 
zone de lucru cu acces restricționat, acestea sunt doar câteva 
dintre diferitele zone unde Platforma poate opera.  
 

Transportul reprezintă o altă caracteristică cheie a 
Platformei. 
Cu o greutate mica, compactă și ușor de încărcat pe 
autoutilitare, fie că este vorba de furgonete sau camionete, 
Platforma poate fi operată și manipulată de o singură persoană. 
 

Producătorul a făcut posibilă prelungirea suprafeței de lucru 
pe Platformă (a se vedea în partea a 3-a „Specificații”), pentru 
ca operatorul să aibe o arie largă pentru a lucra, cu avantajul 
ca aceasta să rămână neclintită.  
 

Platforma este creată cu un încărcător de baterie care 
permite reîncărcarea acestora prin conectarea simplă a 
unui singur cablu, evitând pierderea timpului și permițând 
siguranța la locul de muncă.  
 

O caracteristică a coloanei de ridicare, este faptul că, 
aceasta, nu necesită o întreţinere specială.  
 
1.5.3 Utilizare necorespunzătoare 
Orice altă utilizare diferită de cea care este descrisă în 
manual, va fi considerată ca fiind improprie. 
 
1.5.4 Așteptarea rezonabilă a utilizării necorespunzătoare 
Se poate întâmpla ca unii utilizatori care folosesc Platforma să 
o utilizeze pe post de macara, așa că, vă rugăm să rețineți că, 
Platforma a fost concepută doar pentru a fi folosită în 
conformitate cu cerințele indicate în manual, și orice altă 
utilizare a acesteia va fi considerată improprie. 
 
1.5.5 Zona de lucru  
Platforma poate fi folosită în spații închise de lucru, 
exceptând modelele LUI HD WD cu care se pot lucra în 
spații exterioare. 
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PREFAȚĂ NORME DE SIGURANȚĂ  
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL a creat Platforma în așa fel 
încât să ofere utilizatorilor siguranță și fiabilitate. Este creată să plaseze 
personalul împreună cu echipamentul și materialele necesare de lucru în 
poziția optimă. 
 
Proprietarul/ utilizatorul/ operatorul Platformei nu își asumă nici o 
responsabilitate atunci când aceasta e utilizată fără o perioadă de 
pregătire adecvată.   
 
Standardele ANSI A92.20-2018 identifică toate cerințele de lucru ale 
părților care pot fi implicate în utilizarea în mișcare a Platformei. Il 
Responsabilitățile din manual A92.22 sunt considerate părți integrate ale 
Platformei și sunt introduse într-un loc adecvat al Platformei.   
 
Pentru a asigura o utilizare sigură sunt necesare inspecțiile periodice și 
anuale înainte de pornire, cum este specificat în secțiunea 6.1 , condorm 
standardelor ANSI A92.20-2018 , la intervale regulate de timp, în 
concordanță cu recomandările Braviisol Divisione Meccanica Srl 
precizate în documentul atașat în Manualul Utilizatorilor și al Asistenței. 
 
 

2.2  
SIMBOLURILE ȘI SEMNIFICAȚIA LOR 
În timpul consultării acestui manual de întreținere a Platformei pentru 
utilizatori și a descrierii acesteia, veți găsi anumite simboluri, coduri 
colorate și cuvinte semnalizate, care au o anumită semnificație. 
 
SIMBOL ALERTĂ SIGURANȚĂ 
Acest simbol este folosit pentru a alerta personalul asupra unui potențial 
pericol de vătămare corporală. Respectați cu strictețe toate mesajele de 
siguranță care vor urma după semnalare, pentru a evita rănirea gravă sau 
chiar decesul. 
 
PERICOL—  Scris alb pe fundal roșu 
Indică prezența unei situații periculoase iminente, care dacă nu este 
evitată, va duce la moarte sau la răni grave. 
 
ATENȚIE—Litere negre pe fundal portocaliu 
Indică prezența unei situații periculoase potențiale, care dacă nu este 
evitată, poate duce la moarte sau răni grave. 
 
PRECAUȚIE—Litere negre pe fundal galben 
Indică prezența unei situații periculoase potențiale, care dacă nu este 
evitată, poate cauza minore sau moderate răni ale personalului sau se 
poate distruge echipamentul.  
 
 NOTIFICARE—Litere albe pe fundal verde 

Indică informații legate de întreținere sau de operare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08-2022 Rev.01 

PERICOL 

ATENȚIE 

PRECAUȚIE 

NOTIFICARE 



2.13 

PARTEA 2  DISPOZIŢII DE SIGURANŢĂ   

       

05 -2015 Rev.1 

PRECAUȚIE! PERICOL DE ELECTROCUTARE 
Avertizează personalul în lucru că, dacă nu operează 
Platforma conform cerințelor legate de siguranță descrise în 
manual, riscă să se electrocuteze. 
  
ATENȚIE - RISC GENERAL 
Avertizează personalul în cauză, de orice daune psihice care 
pot rezulta, dacă operațiunile deprinse nu sunt făcute conform 
cerințelor de siguranță precizate în manual.  
 
OBSERVAȚIE 
Atrage atenția personalului asupra unor informații relevante sau 
importante. 

 
ATENȚIE 
Atrage atenția personalului asupra unor proceduri care pot 
cauza acestuia răni artificiale sau stricăciuni mașinăriei dacă 
cerințele de siguramță nu sunt respectate .  

 
OPERATOR SAU CONDUCĂTOR MAȘINĂ 
Se referă la personal calificat, i.e. personal cu abilități specifice, 
în măsura în care operațiunile sunt în totalitate manuale  și prin 
urmare, aceste cerințe, îi impun șoferului, atenție totală pentru 
rezultate optime. 
Este strict interzis ca operatorul să efectueze operațiunile 
indicate, deoarece acestea intră în responsabilitatea 
tehnicianului de întreținere mecanică sau electrică.  

 
TEHNICIAN PENTRU ÎNTREȚINERE 
Tehnician calificat care poate opera mașina în condiții op-
time de utilizare și care se ocupă cu eventuale ajustări/ 
reglări, întrețineri și repararea pieselor mecanice. 
Totuși, această persoană nu este calificată să efectueze 
intervenții asupra componentelor electrice. 

 
ELECTRICIAN SAU PERSOANĂ CALIFICATĂ  
(A se vedea EN 60204 paragraf 3.55) 
Tehnician calificat care poate opera mașina în condiții opti-
me de utilizare și care se ocupă cu eventuale ajustări/ reg-
lări, întrețineri și repararea pieselor electrice. Poate opera 
direct în interiorul cabinelor electrice și a cutiilor. 

 
PROTECȚIE PERSONALĂ 
Când unul din simbloluri apare ca într-una din descrierile de 
mai sus, operatorul trebuie neapărat să fie echipat 
corespunzător pentru eventuale accidente.  

 
OPERAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE EXTRAORDINARĂ 
Orice operațiune de întreținere subliniată cu unul din 
simbolurile indicate mai sus, trebuie să fie autorizată de 
dealer-ul de la Braviisol Divisione Meccania Srl. 
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Înainte de a utiliza Platforma, operatorul trebuie să se 
asigure că: 
• Podeaua, unde va fi utilizată, este la același nivel (la 

același nivel și fără găuri)  
• Poate suporta greutatea ei ( a se vedea capitolul 3 

Specificații)  
• Mediul este închis și bine luminat  
 
Doar pentru modelul LUI HD WD  
pot fi operate afară, cu condiții optime de lumină, pe su-
prafață plată, cu podele uniforme, unde viteza vântului nu 
depășește 12,5 m/ secundă.  (45 km/h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
Personalul în cauză care utilizează și mișcă Platforma, 
trebuie mereu, să poarte mănuși, pantofi de siguranță, 
cască de protecție și curea. 
 

2.5 
În ceea ce privește toate operațiunile de mișcare a 
Platformei, vă rugăm să  consultați partea 4 “Transport și 
Manipulare ”. În orice caz, trebuie să: 
 

• Ridicați platforma cu coșul la cel mai jos nivel. 
Este absolut interzisă ridicarea platformei, dacă 
aceasta este în funcțiune.  

• Îl ridicați nu mai mult de 30 cm de podea. 
(exceptând obstacolele) 

• Îl manevrați foarte încet. 
• Operatorul trebuie să se uite în jurul platformei, să 

nu existe persoane, animale sau obiecte în aria 
acesteia, în momentul ridicării coșului și să nu existe 
găuri în podea. 
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2.6  STARE DE ALIMENTARE "ZERO":  
DECONECTARE DE LA SURSA DE ALIMENTARE 
Înainte de orice acțiune ce implică curățarea, întreținerea 
sau ungerea cu soluție specială a mecanismului, este 
necesar să se aducă Platforma în Stare de Alimentare 0, 
aceasta însemnând: 
 

- Platforma coborâtă complet (a se vedea  PARTEA 5 Pa-
nou de operare ) sau, în caz de întreținere, cu dispozitivul 
de blocare a coșului pornit. 
 

- Butoanele de urgență apăsate. 
 

- Cheia de contact Q2 trebuie să fie eliminată de la nivelul 
de sol și predată Managerului de Producție. 
 
 

2.7  

PRECAUȚIE! PERICOL DE ELECTROCUTARE 
Doar un electrician licențiat poate interveni asupra 
sistemul electric, și să aibe grijă de întreținrea acestuia, 
dar mereu să aducă Platforma în Stare de Alimentare 
Zero. Este strict interzisă modificarea sistemului electric. 
 
 
 
 

2.8 
În cazul în care apare un incident neprevăzut când se 
manipulează Platforma, vă rugăm apăsați butonul STOP/ 
URGENȚĂ imediat. 
Vă rugăm să rețineți că butonul STOP/ URGENȚĂ oprește 
imediat toate componentele în mișcare, așa că trebuie să 
aveți maximă atenție asupra Platformei când aceasta se 
ridicată. 
 

Mai mult, citiți Partea 4 „ Închidere” pentru toate 
metodele de a opri Platforma în condiții optime de sig-
uranță. 
 

 
 
 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

P6 

Q3 
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Dacă, în cazuri de intervenție neașteptate, nu este posibilă 
aducerea în totalitate a Platformei la Stare de Alimentare 
Zero, vă rugăm puneți semnalul „muncă în curs” pe zona 
respectivă a Platformei. 

 
2.10 
Niciodată nu vă aplecați sau așezați, din nici un motiv, pe 
orice parte a Platformei, fie că este în faza ciclului de 
producție, sau în starea de urgență, sau în Stare de 
Alimentare Zero. 
Operatorul trebuie să fie atent, apt fizic, și să nu fie sub 
influența alcoolului sau a medicamentelor care îi pot 
provoca probleme în ceea ce privește vederea, auzul, 
atenția și reacțiile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.11 
Doar personal calificat și instruit, care a urmat un curs 
practic la unul din centrele de distribuție autorizate de 
producător, poate utiliza Platforma.  
În plus, el trebuie să citească înainte și să înțeleagă toate 
cerințele în ceea ce privește utilizarea în condiții de 
siguranță a Platformei, scrise în manual. 
 

2.12 
Întreținerea Platformei trebuie făcută doar de personal 
autorizat care a urmat cursuri, de întreținere electrică sau 
mecanică, la unul din centrele de distribuție autorizate de 
către Producător, ce îi permit să utilizeze Platforma. În 
plus, el trebuie să citească înainte și să înțeleagă toate 
cerințele în ceea ce privește utilizarea în condiții de 
siguranță a Platformei, scrise în manual. 
 

2.13 
Cheia pentru a utiliza Platforma, va trebui mereu să fie 
predată Managerului de Producție, când Platfoma nu este 
în funcțiune. 
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2.14 
Utilizarea, curățarea și întreținerea acesteia trebuie să fie efectuată 
cu strictețe, dacă nu se precizează altfel de indicații, de către un 
singur operator și NICIODATĂ de MAI MULTE PERSOANE. 
Operatorul trebuie mereu să își asigure măsurile de protecție. 
Mai mult, el trebuie să: 
- Poarte o haină/ salopetă închisă până la încheietura 
mâinii. 
- În cazul în care acesta are părul lung, acesta trebuie să 
și-l prindă.  
El niciodată nu trebuie să poarte obiecte și haine care să-l 
deranjeze în timpul mișcării (cum ar fi: lanțuri, ceasuri, 
inele, brățări, eșarfe, cravate, etc.). 
 

 
 
2.15 
Niciodată nu trebuie să se deconecteze microîntrerupătoarele 
sau alte dispozitive de siguranță pentru niciun motiv, să nu se 
creeze deviații, sau să se folosească de acestea pentru diferi-
te scopuri în afară de cele stabilite când acestea au fost insta-
late/ create. 
 
 
 

2.16 
Atenție, Risc de Cădere 
Sistemul de siguranță din jurul perimetrului Platformei, este un 
sistem de protecție pentru pentru platforme aeriene, conform 
Standardelor Institutului Național American  ANSI/SIA A92.6. 
Este strict interzisă utilizarea mașinii cu o orice parte lipsă sau 
balustradele eliminate.  
Cureaua de siguranță (ancorarea) la acest tip de echipament nu 
este obligatoriu să fie conform cu Standardul ANSI/SIA aplicabil. 
FOLOSIREA NEADECVANTĂ A SISTEMELOR ÎMPOTRIVA 
CĂDERII MAȘINII POATE CAUZA SERIOASE RĂNI SAU 
CHIAR POATE DUCE LA DECES.  
Platformele pot fi echipate cu un punct de ancorare situat 
la intersecția balustradelor, pe grilajul de protecție lateral 
(opus coloanei) și marcat cu simbolul respectiv, în cazul în 
care acest lucru este solicitat de către șantierele/țările în 
care este utilizată platforma. Lungimea cablului nu trebuie 
să depășească spațiul interior al coșului .  
 

2.17 
Când folosiți Platforma în poziția corectă, în care 
operatorul trebuie să stea, aceasta trebuie să fie în partea 
din față a panoului de control. 
Din acel punct, operatorul poate observa spațiile de 
operare ale Platformei și, dacă este cazul, poate întdruma 
lucrătorii în poziția de lucru optimă. 
Este strict interzisă aplecarea deasupra/ peste parapetul 
Platformei. 
 

2.18 
Vă rugăm să rețineți, că după fiecare intervenție de 
curățare, Lubrifiere a componentelor, ajustare și 
întreținere, dispozitivele și sistemele de siguranță trebuie 
reinstalate și reasamblate și/sau închise. 
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La sfârșitul procedurii de întreținere sau reparare, înainte de a 
mișca Platforma, verificați să nu existe unelte, cârpe sau orice 
alte materiale lăsate în zonele de mișcare ale acesteia. 
 
 

2.20 
Prima instalare trebuie făcută de fabricant și este strict inter-
zisă orice altă intervenție neautorizată. 
 
 

2.21 
Înainte de a utiliza mașina, operatorul trebuie să verifice toate 
operațiunile descrise în Partea 6 “Introducere înainte de 
fiecare utilizare ”.  
 
 

2.22 
Atenție, Risc de Cădere 
Este interzis: 
- De a lăsa pe Platformă mai mult de o persoană,  
  (exceptând modele LUI WH 460   
  unde sunt permise 2 persoane). 
 

- depășirea limitelor pentru care platforma este certificată 
și/sau pregătită (a se vedea Partea 3 ”Specificații 
tehnice”).  
- Utilizați standuri, scări, poduri sau orice alte mijloace 
pentru a ridica din nou podeaua mobilă.  
  
- Operațiunile de încărcare și descărcare când Platforma 
este ridicată 
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2.23 
Este considerată periculoasă zona mai mică de 2 metri de la 
Platformă. Operatorul trebuie să fie sigur că, în acea zonă, 
este interzisă staționarea sau chiar și trecerea persoanelor, a 
animalelor, existența obiectelor și să nu existe niciun obstacol 
în ambele părți ale Platformei, în partea inferioară (la podea) și 
în partea superioară (barete, coloane, bariere aeriane). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.24 
Operatorul trebuie să aibe grijă constant, de respectarea 
operațiunilor de întreținere a mașinii(Partea 9). 
 

2.25 
Aveți grijă să nu vă agățați de o parte a structurii în timp ce 
vă aflați pe Platformă 
 

2.26 
Atenție- Risc de Cădere  
Asigurați-vă înainte de a utiliza Platforma, că intrarea în 
aceasta este bine închisă.  
 

2.27 
Atenție- Risc de Răsturnare  
În timpul mișcărilor în spate sau în față, operatorul trebuie 
să se asigure mereu, că nu există persoane expuse, mai 
mult, trebuie să se asigure mereu că podeaua este curată, 
fără găuri, goluri, înclinații sau obstacole.  
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Sarcinile suplimentare pe Platformă NU TREBUIE să: 
- Depășească limita sarcinii de lucru (A se vedea Partea 3 
Specificații) 
- Ieșirea din afara panelului, dacă acesta nu e bine balansat. 

2.29 
Este strict interzisă folosirea Platformei pe post de 
macara . 
 
2.30 
Operatorul trebuie, lunar, să verifice ca toate șuruburile să 
fie bine strânse și dacă este necesar să le înlocuiască 
(Secțiunea 9.8 Întreținere). 

 
2.31 
Atenție- Risc de Electrocutare.  
Este strict interzisă folosirea Platformei aproape de fire de 
tensiune neprotejate. 
 

Platforma și barierele (parapetul) nu sunt izolate 
electric. 
Nu operați platforma în apropierea liniilor de înaltă 
tensiune  
 

Păstrați o distanță de cel puțin 3 metri între părțile mașinii 
și pasageri, cu tot cu instrumentele și echipamentele lor, 
față de linia de tensiune electrică sau echipament cu 
încărcătură electrică încărcată până la 50.000 volți. 
 
Este posibil să se reducă la minim distanța de operare în 
siguranță, în prezența unor bariere izolante, pentru a pre-
veni contactele și dacă aceste bariere sunt setate la firul 
de tensiune de alimentare, acestea să fie protejate. 
 
Barierele nu trebuie să fie o parte din mașină sau să fie 
conectate la aceasta. 
 
Distanța minimă de operare în siguranță, trebuie să fie re-
dusă la dimensiunile de funcționare prevăzute de bariera 
izolantă. 
Această distanță ar trebui să fie determinată de personal 
calificat în acord cu compania, cu reprezentanța locală și 
cu regulile guvernamentale, în ceea ce privește munca în 
apropierea echipamentelor aflate sub tensiune electrică. 

04-2020 Rev.01 

INTERVAL TENSIUNE 
(DE LA O FAZĂ LA ALTA)  

DISTANȚE MINIME DE 
OPERARE m (ft)  

De la 0 la 50 kV  3 (10) 

De la peste 50 kV la 200 kV  5 (15) 

De la peste 200 kV la 350 kV 6 (20) 

De la peste 350 kV la 500 kV 8 (25) 

De la peste 500 kV la 750 kV 11 (35) 

De la peste 750 kV la 1000 kV 14 (45) 

OBSERVAȚIE: Aceste distanțe minime de operare trebuie aplicate în-
totdeauna, excepție făcând cazurile în care este altfel stabilit prin legile 
companiei, locale sau guvernamentale.  
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NU ÎNLOCUIȚI COMPONENTELE PRINCIPALE CARE STABILIZEAZĂ 
PLATFORMA CU ALTELE DE LUNGIME ȘI SPECIFICAȚII DIFERITE.   
Greutatea totală a bateriei: 42 kg sau 60 kg (LUI HD fiecare baterie 21 Kg 
sau 30 kg); 60 kg(LUI HD WD fiecare baterie 30 kg); 120Kg sau 128 
Kg (LUI WH 460 fiecare baterie 30Kg sau 32 Kg)  
Pentru înlocuirea părților stricate sau uzate, utilizați doar piesele originale de 
schimb.  
 

2.33 
Dispozitivele de siguranță cu care este echipată platforma sunt : 

2.34 
A nu se amesteca/ deteriora voluntar ecranele de protecție, capetele 
cablurilor, și nici înlocuirea sau ascunderea etichetelor de avertizare. În 
caz de deteriorare sau indescifrare a etichetelor de avertizare, vă rugăm, 
să apelați la reprezentanța locală pentru schimbarea acestora. 

 
2.35 
Sunt interzise reparațiile provizorii făcute doar pentru a începe 
munca mai repede. 
 

2.36 
Informații suplimentare  (doar pentru mașini CE) 
Următoarele informații sunt în acord cu cerințele Directivei Europene 
privind Mașinile 200/42/CE și sunt aplicate exclusiv mașinilor CE. 
 
În ceea ce privește mașinile alimentate electric, nivelul de tensiune 
acustică continuă (măsurat A), în corespondență cu platforma, este mai 
mic de 70 dB (A). 
 
Valoarea totală a vibrațiilor la care sistemul de mână este supus nu 
depășește 2,5 m/s^2. Ponderea medie pătrată a valorii maxime a 
accelerației în întregul corp supus, nu depășește 0,5 m/s  ̂2. 
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2.37 
În cazul în care este necesar să se înlocuiască părțile uzate sau stricate, 
vă rugăm folosiți doar piesele originale de schimb. 
 

2.38 
La sfârșitul lucrului este interzisă părăsirea Platformei prin zonele 
periculoase,  așa că aduceți-o în Starea de Alimentare Zero. 
 

2.39 
Atenție- Risc de Poluare 
La sfârșitul duratei de folosință a Platformei, nu o aruncați în mediul încon-
jurător, adresați-vă agențiilor autorizate cu colectarea deșeurilor sau direct 
producătorului, care vă vor oferi instrucțiuni scrise despre cum să vă debara-
sați de aceasta în condiții optime pentru mediul înconjurător. În orice caz, 
înainte de a arunca Platforma, scoateți uleiul (Partea 11 Lubrificare ), bateriile 
(Partea 10 Intreținere ), opriți toate componentele mobile și înlăturați-le 
(Partea 4 MANEVRARE ). 
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1 Butonul de Oprire în caz de urgență 

 2 Dispozitive de oprire a alunecării coșului  

 3 Puncte de ancorare   

 4 Dispozitiv acustic/vizual de alarmă 

 5 Control electronic al înclinării    

 6 Mâner pentru coborâre în caz de urgență 

 7 Bară de siguranță 

8 Puncte de ancorare și ridicare    

 9 Dispozitiv anti- înclinare 

 10 Comutator limită 
 11 Comutator cheie   

LUI HD 

1 

1 

8 

9 

4 

6 

11 

5 
10 

2 

7 
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N° 
 

DESCRIERE ANSI/CE 

001 ATENȚIE: Recomandări pentru utilizarea Platformei în Siguranță  

001 Încărcătură de operare stabilită, Încărcătură laterală, Numărul de muncitori stabilit  

001 ATENȚIE a nu se înlocui componente cheie pentru stabilitate+ greutatea totală a bateriei  

001 ATENȚIE- Greutatea totală a bateriilor  

001 Acord ANSI - Sectiunea 4  

001 ATENȚIE: închideți intrarea înainte de a opera platforma/ parapetul de protecție  

001 PERICOL de răsturnare  

002 PERICOL- Platforma neizolată electric- Recomandări pentru distanțele minime față de liniile de electricitate  

002 ATENȚIE- Lista de verificare înainte de fiecare utilizare  

002 Avize pentru inspecțiile recomandate 

002 ATENȚIE- a nu se înlocui componente ale Platformei fără autorizația Producătorului  

003 PERICOL Încărcătură de operare stabilită, Încărcătură laterală, Numărul de muncitori stabilit  

005 ATENȚIE: Bateriile produc gaz explozibil Încărcarea bateriilor se face în zone bine ventilate   

009 Etichetă pentru coborârea manuală în caz de urgență  

010 Etichetă punct de atașare curea  

011 Punct de introducere furci stivuitor  

012 Manual  

013 Stop- În Caz de Urgență  

001 CE 002 CE  001  ANSI  002  ANSI  

012  ANSI / CE 011  ANSI / CE 010  ANSI / CE 
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013 CE 

 003 CE 009  ANSI / CE  003 ANSI  005 ANSI 
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PARTEA 3 SPECIFICAŢII MAŞINĂ  

       3.1 SPECIFICAȚII PLATFORMĂ 
Număr de serie LUI HD  

MODELE 

 
LUI HD 

  
LUI HD WD LUI HD EL 

DIMENSIUNI  

Înălțime de operare                       C 4900 mm - 16 ft  6040mm - 19.3ft 

Înălțime platformă                          A 2900 mm -  9 ft 6 in  4040mm - 12.8ft   

Înălțime Platformă coborâtă          H 1747 mm - 5 ft 7 in  2870mm - 9.4ft  

Lungime totală G/  
Extensii deschise E  

1192mm - 3 ft 10 in /1700mm -5 ft 6 in  1200mm - 3ft 11in 

Lățime                                           F 760 mm - 2 ft 5 in   

Înălțimea cadrului de la sol  60 mm - 2.3 in   

Sarcină utilă (cu coșul extins la 
maxim )  180 Kg - 397 lbs  140 Kg - 308lbs 

Lungime Platformă (interioară ) D  1036 mm - 3 ft 5 in   

Lățimea platformei (interioară )  I 630 mm - 2 ft 

Viteză maximă a vântului  
Zero- numai pentru utiliza-

re în interior  
12,5 m/sec 

Zero- numai pentru utiliza-
re în interior  

Înălțimea treptei de intrare B 400 mm 1 ft 3 in  

Număr stabilit de muncitori  1 1 1 

PERFORMANȚĂ           

Viteză maximă de rulare 3 Km/h - 1.9 mph  

Viteză minimă de rulare 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Rază de întoarcere (Interior) ZERO zero  

Rază de întoarcere (Exterior ) 1050 mm  - 3 ft 5 in   

Înclinație maximă  35%  Nu este permis  

Viteză ridicare/ coborâre  16/21 sec  

Putere           

Alimentare electrică 110/220 V ca, 24V cc  

Baterii  N 02, 12V 85Ah@20h sau 100Ah @20h 

Capacitate sistem hidraulic  4 lt / 1.05 gal  

Greutate totală 530Kg-1168 lbs 560 Kg-1234 lbs 595 Kg-1311 lbs 

Certificare Ansi A92.6, CE Compliance, AS1418.10(int)  
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Motoare mișcare de translație  Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 
54; DUTY S2;Frână 24V +6/-10% stabilizată  

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

Pompă  2200W; 24V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9.09; IP 20; F.F. 1 

Electromagneți pentru blocarea roților  18W; 24V; IP 40 

Roți de tracțiune posterioare  mm 300x90 

Comenzi  Joystick proporțional 

Anvelope  Cauciuc solid fără marcaj  

Ulei hidraulic  Ulei mineral ROLOIL  LI22 HIV  

Filtru  Filtru 90 μ 

Presiunea uleiului  50 bar 

Mișcări lente  
 

m/min 8,5 

  

Mișcări rapide  m/min 40 

Ridicări  m/min 5 

Zgomot  75 dB(A) 
  

LUI HD – LUI HD WD 
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       3.2 SPECIFICAȚII PLATFORMĂ 
Număr de serie LUI WH 460  

MODELE LUI WH 460 

DIMENSIUNI  

Înălțime de operare                       C 6620mm- 21 ft 8 in 

Înălțime platformă                         A 4620mm -  15 ft  2 in 

Înălțime cu Platforma coborâtă     H  1850mm - 6 ft  

Lungime totală  G/  

Extensii deschise E  
1659mm - 5 ft 5.36 in /  
2376mm - 7 ft 10 in 

Lățime  F 760mm - 2 ft 5 in  

Înălțimea cadrului de la sol  65mm - 2.56 in  

Sarcină utilă (cu coșul extins la 
maxim ) 

 
280 Kg - 617 lbs  

Lungime Platformă (interioară ) D  1560mm - 5 ft  

Lățimea platformei (interioară )  I 680mm - 2 ft 3 in 

Viteza vântului  Zero - indoor use only 

Înălțimea treptei de intrare B 340mm - 1 ft 3 in  

Număr stabilit de muncitori  2 

PERFORMANȚĂ   

Viteză maximă de rulare 3,2 Km/h - 1.98 mph  

Viteză minimă de rulare 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Rază de întoarcere (Interior ) ZERO zero  

Rază de întoarcere (Exterior ) 1345mm  - 4 ft 4 in  

Înclinație maximă 35% 

Viteză ridicare/ coborâre  26/15 sec   

PUTERE 

Sursă Alimentare 110/220 V ca, 24Vcc 

Baterii  N 04, 6V 240Ah 5h   

Capacitate sistem hidraulic  12 lt / 3.17 gal  

Greutate (fără încărcătură) 1250 Kg-2755lbs 

În conformitate cu Standardele  Ansi A92.6, CE Compliance,  
AS1418.10(int) 
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Număr de serie LUI WH 460  

MODELE LUI WH 460 

Motoare mișcare de translație  Watt 1200; Volt24; Nm 3.2; F.F. 
1; RPM 3600; Amp65; IP 20; 

DUTY S2 

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

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

Electromagneți pentru blocarea 
roților  

18W; 24V; IP 40 

Roți de tracțiune posterioare  mm 350x100 

Comenzi  Joystick proporțional  

Anvelope  Cauciuc solid fără marcaj  

Ulei hidraulic  Ulei mineral ROLOIL  LI22 
HIV  

Filtru  Filtru intern  90 μ 

Presiunea uleiului  65 bar 

Viteză redusă m/min 10 

Viteză normală m/min 50 

Viteză ridicare m/min 10 

Zgomot  75 dB(A) 
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       3.3 SPECIFICAȚII TEHNICE 
Număr de serie LUI WH EL  

MODELE LUI HD EL 

DIMENSIUNI 

Înălțime de operare  mm 5900 -  

Înălțime platformă  mm 3900 -   

Înălțime Platformă coborâtă  mm 2870 -  

Lungime Totală Platformă  mm 1215 -  

Lățime Totală Platformă  mm 760 -  

Sarcina utilă totală 140 Kg -  

Lățime Platformă (Interior) mm 680 -  

Viteza vântului  ZERO 
DACĂ AȚI INSTALAT KIT-UL DE EXTEN-
SIE, MAȘINA POATE FI UTILIZATĂ NUMAI 
ÎN INTERIOR.  

LUI HD EL 
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       4.1 TRANSPORT ȘI MANIPULARE -  
INTRODUCERE 
  
4.1.a 
Pericol de zdrobire, coliziune și abraziune  
Personalul însărcinat cu mutarea Platformei trebuie să 
citească și să înțeleagă instrucțiunile de siguranță indicate 
în acest manual (vedeți Partea 2). 
Personalul trebuie să poarte mănuși de protecție, cască și 
pantofi de protecție. 
 
4.1.b 
Indiferent de numărul de persoane însărcinate cu mutatul 
Platformei, întotdeauna trebuie să existe un responsabil.  
 
4.1.c 
Înainte să mutați Platforma, asigurați-vă că podeaua este 
dreaptă și netedă. 
 
4.1.d 
Before starting, please read all the Part 4 in order to be pre-
pared in time in case of need. 
 
4.1.e 
Curățați zona în care va fi amplasată Platforma pentru a 
împiedica alunecarea, împiedicarea sau căderea acesteia. 
 
4.1.f 
Platforma poate fi descărcată în patru moduri diferite: 
1-Cu ajutorul unui stivuitor de capacitate adecvată (vedeți 
Partea 3 Specificații sau marcajul în dreptul secțiunii 
“greutate”) vedeți Partea 4.2. 
2-Prin utilizarea dispozitivului de încărcare/descărcare și a 
unui set adecvat de rampe; vedeți Partea 4.3. 
3-By Folosind saboți de încărcare și descărcare și un troliu 
de încărcare, vezi Secțiunea 4.4. 
4-Prin mutarea Platformei utilizând o macara; vedeți Partea 4.5. 
 
4.1.g 
Pericol de zdrobire și răsturnare 
Operațiile de transportare sunt periculoase; din acest motiv, 
operatorul trebuie să le desfășoare foarte încet și cu foarte 
mare atenție, asigurându-se că nu există persoane, animale 
sau bunuri supuse riscului. 
 
4.1.h 
Pericol de poluare 
Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător, ci selectați-l în 
funcție de materialul din care este confecționat (carton, 
lemn, oțel, poliuretan, etc. …), pentru ca apoi să fie reciclat 
(conform legislației în vigoare în țara în care este utilizată 
Platforma). 
 
4.1.i 
Când platforma este pe vehicul asigurați-vă că nu există 
tuburi sau cabluri care să obstrucționeze furcile. 
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4.2 PROCEDURI DE ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE 
A PLATFORMEI UTILIZÂND UN STIVUITOR 
 
4.2.a 
Platforma poate fi livrată: 
4.2.a1-  în cutie cu palet 
4.2 a2 – împachetată în celofan cu palet 
4.2.a3 – împachetată în celofan fără palet  
 
 

4.2.a1 - În cutie cu palet  
Pentru a descărca Platforma astfel livrată utilizând un 
stivuitor, procedați astfel: 
 
-Amplasați furcile stivuitorului în interiorul paletului. 
- Ridicați foarte încet cutia aproximativ 10 sau 20 cm și ... 
- Asigurându-vă că nu este pusă în pericol nicio persoană, 
scoateți cutia din container și amplasați-o pe podea. 
 

- Pericol de tăiere  
După amplasarea cutiei pe podea, îndepărtați capacul 
utilizând un instrument adecvat și mănuși de protecție, 
apoi 
-Deșurubați șuruburile din pereți și scoateți cei 4 pereți. 
 

- Pericol de poluare  
Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător, ci apelați la 
agențiile autorizate de eliminare a deșeurilor sau păstrați-l 
pentru transportări viitoare. 
-Scoateți furcile din palet și … 
-Introduceți furcile în orificiile speciale ale Platformei. 
-Asigurați-vă că nu există persoane supuse pericolului; 
ridicați încet Platforma aproximativ 10 sau 20 cm și 
aduceți-o lângă zona de operare. 
-descărcarea Platformei din cutia cu palet, utilizând 
stivuitorul, a fost realizată . 
 
4.2.a2  - Împachetată în celofan cu palet 
 
Pentru a descărca Platforma astfel livrată utilizând un 
stivuitor, procedați astfel: 
 
-Amplasați furcile stivuitorului în interiorul paletului. 
- Ridicați foarte încet Platforma aproximativ 10 sau 20 cm 
și ... 
- Asigurându-vă că nu este pusă în pericol nicio persoană, 
scoateți Platforma din container și amplasați-o pe podea. 
 
Pericol de tăiere 
Operatorul trebuie să poarte mănuși de protecție 
 
-Tăiați cu foarfeca legăturile 
-Apoi ridicați foarte încet Platforma aproximativ 10 sau 20 
cm și aduceți-o lângă zona de operare. 
- descărcarea Platformei împachetată în celofan cu palet, 
utilizând stivuitorul, a fost realizată . 
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       4.2.a3 - Împachetată în celofan fără palet  
Pentru a descărca Platforma astfel livrată utilizând un 
stivuitor, procedați astfel: 
 
-Introduceți furcile în orificiile speciale ale Platformei. 
- Ridicați foarte încet Platforma aproximativ 10 sau 20 cm 
și ... 
-După ce vă asigurați că nu există persoane expuse 
pericolului, scoateți Platforma din container și aduceți-o 
lângă zona de operare. 
- descărcarea Platformei împachetată în celofan fără palet, 
utilizând stivuitorul, a fost realizată. 
. 
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4.3 PROCEDURĂ DE ÎNCĂRCARE/
DESCĂRCARE A PLATFORMEI UTILIZÂND 
RAMPE ȘI TROLIU (PENTRU MODELELE LUI 
WH 460; LUI HD; LUI HD WD) 
 
4.3.a 
Pentru a încărca/descărca Platforma utilizând rampe și 
troliu, procedați astfel: 
  
Pericol de tăiere 
Operatorul trebuie să poarte mănuși de protecție 
 

- Luați foarfecele 
-Îndepărtați celofanul având grijă să nu vă răniți și să nu 
deteriorați Platforma.  
  

• Pericol de alunecare 

Îndepărtați celofanul și aruncați-l în container-ul 
adecvat pentru eliminarea deșeurilor. 

 
4.3.b Amplasarea rampelor de descărcare 
- Folosiți rampe de încărcare/descărcare autorizate de 
către Producător pentru a susține greutatea Platformei; 
modelele construite de alte firme decât cea a 
producătorului nu sunt autorizate (vedeți Partea 3 
Specificații). 
-Poziționați rampele de încărcare/descărcare și fixați-le 
folosind un bolț; dacă este posibil Poziționați distanțiere 
pentru a face coborârea mai sigură și mai stabilă. 
  
- Atenție! Pericole generale  
Operatorul trebuie să se asigure că: 
- Platforma este coborâtă în totalitate 
-nu există persoane, animale sau obiecte în zona de tran-
sportare 
-Podeaua este plană (fără găuri) și bine curățată.  
 
4.3.c 
Luați cârligul troliului și introduceți-l (asigurându-vă că nu 
există niciun pericol) în locașurile speciale ale Platformei 
cu cablul bine întins. 
  
Deconectați butoanele de Oprire/Urgență Q3 şi/sau P6.  
 
4.3.d 
Rotiți cheia de pornire Q2 către dreapta (lumina aprinsă la 
sistemul ZAPI), pentru a activa comenzile din partea inferi-
oară. 
În termen de 30 de secunde apăsați concomitent 
butoanele Q4A și Q4B până când se va auzi un clic făcut 
de întrerupătorul electric și, atât lumina troliului cât și cea a 
Platformei încep să se aprindă intermitent la sistemul ZAPI 
(din acest moment întrerupătorul electric este oprit).  
La sistemul TRIONIC pe ecran va apărea un text.  “8.2 
BRAKES MANUALLY RELEASED” 
 
4.3.e 
Pericol de răsturnare 
Avansați pe rampe foarte încet, asigurându-vă că ambele 
roți sunt bine aliniate. 
 
 

Q2 
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4.3.f 
Amplasați manual Platforma pe rampe și ... 
  
4.3.g 
...operați cu grijă troliul pentru a muta Platforma și/sau a o 
aduce lângă rampele de încărcare/descărcare. 
  
4.3.h 
După mutarea și/sau descărcarea acesteia de pe rampe 
opriți troliul. 
  
  
Apăsați butonul de Oprire/Urgență Q3 și/sau P6 și rotiți 
cheia de pornire Q2 în poziția “0". 
  
4.3.i 
Înlăturați rampele de încărcare/descărcare din mijlocul de 
transport.  
 
 
4.3.l 
Procedura de încărcare/descărcare a Platformei utilizând 
rampe și troliu este finalizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Q2 

Q3 
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4.4 PROCEDURĂ DE ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE 
A PLATFORMEI UTILIZÂND O MACARA 
 
4.4.a 
Pentru a încărca/descărca Platforma utilizând o macara, 
procedați astfel: 
 
4.4.b 
Pericol de tăiere 
Operatorul trebuie să poarte mănuși de protecție 
 
-Luați foarfecele 
-Îndepărtați celofanul având grijă să nu vă răniți și să nu 
deteriorați Platforma. 
 

- Pericol de alunecare 

Îndepărtați celofanul și aruncați-l în container-ul adecvat 
pentru eliminarea deșeurilor. 
 
 
4.4.c 
Pericol de zdrobire 
Verificați lanțurile și curelele pentru a vă asigura că nu 
există deteriorări înainte de a le utiliza pentru a muta 
Platforma. 
 
Asigurați-vă că sunt bine fixate în cârligul macaralei și că 
aceasta poate susține greutatea Platformei (vedeți Partea 
3 “Specificații”). 
 
Este strict interzisă staționarea în zona periculoasă în 
timpul utilizării macaralei!! 
Distanța minimă de siguranță trebuie să fie de 3 metri. 
 
4.4.d 
Asigurați-vă că butoanele de Urgență/Oprire Q3 și/sau P6 
sunt apăsate. 
Înlăturați panoul de control și puneți-l în coș. 
 
4.4.e 
Introduceți lanțurile sau curelele în interiorul punctelor de 
ridicare ale șasiului.  
 
4.4.f 
Treceți vârful lanțurilor sau curelelor prin interiorul coșului 
și agățați-le pe toate de cârligul macaralei. 
 
4.4.g 
Mutați Platforma asigurându-vă că nu există persoane sau 
animale supuse pericolului, până când o amplasați pe 
podea. 
 
4.4.h 
Repetați în sens invers operațiile descrise mai sus. 
 
4.4.i 
Procedura de încărcare/descărcare a Platformei utilizând 
o macara este finalizată. 
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       4.5 MANIPULARE MANUALĂ DE URGENȚĂ 
PENTRU MODELELE LUI WH 460; LUI HD; LUI 
HD WD; LUI HD EL.  
  
4.5.a 
Deconectați butoanele de Oprire/Urgență Q3 și/sau P6. 
 

4.5.b 
Rotiți cheia de pornire Q2 către dreapta (ledurile 
corespunzătoare sistemului ZAPI sunt pornite ) pentru a 
activa comenzile din partea inferioară. 
În termen de 30 de secunde apăsați concomitent 
butoanele Q4A și Q4B până când se va auzi un clic făcut 
de întrerupătorul electric și, atât lumina troliului cât și cea a 
Platformei încep să se aprindă intermitent la sistemul ZAPI 
(din acest moment întrerupătorul electric este oprit).  
La sistemul TRIONIC pe ecran va apărea un text. “8.2—
BRAKES MANUALLY RELEASED”. 
 

4.5.c 
Poziționați manual Platforma în zona pregătită pentru 
reparații . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6 

Q3 

Q2 
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PANOUL DE CONTROL ȘI DESCRIEREA ACESTUIA 
Modulele de bază și cutiile de control pot avea diferite poziții, personalizări și componente, împărțite în 
diferite panouri sau unite într-un singur bloc. 
 
Dispozițiile din acest capitol vizează versiunile complete. În orice caz, dacă comanda diferă de schema 
prin care este reprezentată, în interiorul acesteia va fi scrisă funcția la care se referă. 
 
OBSERVAȚIE 
Pentru mai multe informații cu privire la scheme, consultați schema de referință a Platformei instalate. 
 
 
P - UNITATEA DE CONTROL A PLATFORMEI  
 
P1 - Dispozitiv de blocare a roților:  
Prin mutarea selectorului înspre dreapta sau prin apăsarea butonului corespunzător, dispozitivul de 
blocare a roților este activat, permițând operatorului să conducă vehiculul numai în linie dreaptă, înainte 
și înapoi. 
 
LED-ul aprins indică faptul că dispozitivul de blocare a roților a fost activat. 
LED-ul stins indică faptul că dispozitivul este dezactivat, operatorul putând deci să conducă vehiculul în 
orice direcție.   
 
P2 - Tastă mod Ridicare/Coborâre 
LED-ul aprins indică faptul că funcția de ridicare/coborâre a fost activată. 
LED-ul stins idnică faptul că funcția de ridicare/coborâre a fost dezactivată.   
 
P3 - Tastă mod Tracțiune  
LED-ul aprins indică faptul că funcția de tracțiune a fost activată. 
LED-ul stins indică faptul că funcția de tracțiune a fost dezactivată.  

 
 

5.1 PANOUL DE CONTROL  

LUI WH 460;  
LUI HD;  

LUI HD WD;    
LUI HD EL 

P4 

P6 

P1 
P5 

P2 

P3 
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P4 - Indicator de baterie 
Acesta este un ecran luminat prevăzut cu 10 bare de nivel, care evidențiază starea încărcării bateriei . 
Un LED aprins indică un nivel minim de încărcare a bateriei, în timp ce 10 LED-uri aprinse indică faptul 
că bateria este complet încărcată.  
 
 
P5 - Modul Joystick 
Joystick-ul controlează mișcările vehiculului precum și ridicarea și coborârea Platformei.  
 

Joystick-ul este echipat cu maneta de control "Prezență umană" (P5a) care este utilizată pentru a 
manipula Platforma.  
Aceasta trebuie apăsată continuu cât timp se mișcă Joystick-ul, și odată apăsată, un semnal sonor va fi 
activat.  
 

Eliberarea joystick-ului duce la blocarea vehiculului în modul de rulare.  
Eliberarea joystick-ului în modul ridicare duce la oprirea platformei în timpul fazei de ridicare sau 
coborâre . Viteza mișcării este proporțională cu și controlată de mișcarea Joystick-ului. Când coșul este 
în poziția de jos, viteza poate fi mărită și prin utilizarea Selectorului de Viteză (P7).  
După ridicarea coșului, viteza se va schimba automat în Viteză redusă de Siguranță. 
 
P6 - Buton Oprire de Urgență 
În cazul în care Platforma nu funcționează corespunzător sau dacă trebuie să opriți imediat orice 
activitate a vehiculului, apăsați acest buton pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică. Dacă 
butonul este dezactivat, acesta nu va porni Platforma ci va abilita intrarea de curent electric.  
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Q - MODUL LA SOL 
Când Modulul la sol este selectat, Cutia de Control a Platformei este dezactivată automat 
 
Q1 - AFIȘAJ 
Acesta este ecranul principal al sistemului de control și afișează informații utile cu privire la starea 
sistemului, precum și informații de diagnosticare, în cazul în care sistemul detectează o problemă a 
vehiculului . 
 
Q2 - ÎNTRERUPĂTOR CU 3 POZIȚII 
Dacă îl întoarceți către stânga activează numai comenzile din cutia de control de pe bordul Platformei  
(pentru modelele LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD și LUI HD EL. aprinde LED Q1l). 
Dacă îl întoarceți către dreapta activează numai comenzile din modulul de sol al șasiului (pentru 
modelele LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD și LUI HD EL aprinde LED Q1m). 
În poziția centrală, închideți fiecare contact. Operatorul trebuie să înlăture cheia și să o înmâneze 
responsabilului cu Siguranța. 
 
Q3 - BUTON OPRIRE DE URGENȚĂ  

Când este apăsat, oprește toate fazele Platformei. 
Dacă este ridicat NU repornește Platforma, ci permite alimentarea cu energie electrică. 
 
 
Q4A/B - BUTON SĂGEATĂ STÂNGA / DREAPTA 
 
Q5 - BUTON SUS 
Acest buton funcționează numai atunci când întrerupătorul Q2 este întors către dreapta. 
Dacă mențineți apăsat acest buton, coșul va urca. 
 
Q6 - BUTON JOS 
Acest buton funcționează numai atunci când întrerupătorul Q2 este întors către dreapta. 
Dacă mențineți apăsat acest buton, coșul va coborî. 
 
Q7 - INDICATOR DE STARE A BATERIEI CÂND NU ESTE COMPLET ÎNCĂRCATĂ  
Indicatorul de culoare galbenă indică faptul că bateria este aproape descărcată. 
Indicatorul de culoare roșie indică faptul că bateria este descărcată. 
Indicatorul de culoare verde indică faptul că bateria este încărcată . 
 
Q8 - PRIZĂ ÎNCĂRCĂTOR BATERIE  
 
 
 

Q1    Q5   Q3      Q2 

Q4    Q6       Q8    Q7 

Q1 

Q2 
Q3 

Q5 

Q6 

Q8 

Q7 
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Q1 - AFIȘAJ 
Acesta este ecranul principal al sistemului de control și afișează informații utile cu privire la starea 
sistemului, precum și informații de diagnosticare, în cazul în care sistemul detectează o problemă a 
vehiculului .  
 
Q1a STARE ÎNCĂRCARE BATERIE  
Indicatorul stării de încărcare a bateriei este reprezentat prin 10 gradații: fiecare gradație reprezintă 
10% din puterea bateriei. Când bateria se descarcă, gradațiile dispar treptat, una după alta, de sus în 
jos, proporțional cu valoarea puterii reziduale a bateriei. Când puterea bateriei este mai mică sau egală 
cu 40%, gradațiile afișate încep să lumineze intermitent.  
 
Q1b CONTOR TIMP 
Numărul afișat indică orele lucrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1a Q1b 
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       6.1 INTRODUCERE ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE 
6.1.a 
PERICOL DE ZDROBIRE - COLIZIUNE ȘI ABRAZIUNE 
Operatorul însărcinat cu utilizarea Platformei trebuie informat cu privire la instrucțiunile 
de siguranță indicate în acest manual (vedeți Partea 2) și trebuie să utilizeze pantofi și 
mănuși de protecție. 
 

6.1.b 
Înainte și după fiecare utilizare operatorul trebuie să facă: 
Inspecția de dinainte de pornire (6.2) – Test de funcționare (6.3). 
 

6.2 INSPECŢIA DE DINAINTE DE PORNIRE   
6.2.a 
Asigurați-vă că toate manualele sunt în containerele adecvate de la bordul Platformei. 
 

6.2.b 
Asigurați-vă că ethichetele de siguranță și marcajul Platformei sunt amplasate corect, 
sunt în stare bună și sunt lizibile. 
  

6.2.c 
Verificați platforma pentru a vă asigura că nu există anomalii (exemplu: crăpături la 
nivelul sudurilor, șuruburi lipsă sau slăbite, urme de lovituri, flambaj, etc.), 
disfuncționalități sau variații nepermise (exemplu: platformă ridicată fără permisiune) în 
funcție de modul în care a fost livrată platforma de către Producător. 
  

6.2.d 
Verificați integritatea coșului și funcționarea ușii de acces (închidere automată). 
 

6.2.e 
Verificați și testați funcționarea tuturor dispozitivelor de siguranță (Q3 și P6 Butoane de 
Stop/Urgență, lămpi avertizare, bară de siguranță, microîntrerupător, dispozitiv de 
înclinare, sistem antirăsturnare). 
  

6.2.f 
Verificați funcționarea întrerupătorului cu cheie Q2. 
  

6.2.g 
Verificați și testați funcționarea mânerului de coborâre manuală.  
  
6.2.h 
Verificați nivelul de apă din baterii. Asigurați-vă că nu există scurgeri. Cablurile trebuie 
să fie permanent fixate în cleme; nu trebuie să existe coroziuni. 
  

6.2.i 
Verificați ca roțile de cauciuc să nu prezinte deteriorări, zgărieturi sau tăieturi adânci și 
că nu există mizerii pe roți sau în jurul acestora 
 
6.2.l 
Verificați sistemul de extindere a coșului. 
  

6.2.m 
Verificați să nu existe scurgeri de ulei. 
  

6.2.n 
Verificați ca uleiul să fie la nivelul corespunzător și la nevoie restabiliți nivelul (vezi 
partea 9, Întreținerea). 
  

6.2.o 
Este strict interzisă utilizarea Platformei în cazul în care detectați anomalii așa că luați 
toate măsurile necesare înainte de a o utiliza (vedeți Partea 9 Întreținere). 
  

6.2.p 
Procedura de inspecție înainte de pornire este finalizată. 
Efectuați testul de funcționare. 
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6.3 TEST DE FUNCȚIONARE 
Nu uitați că, înainte de a efectua Testul de Funcționare, operatorul trebuie să efectueze 
procedura de inspecție preliminară (înainte de pornirea mașinii). 
 
6.3.a 
Atenție- Risc de Electrocutare   
Mașina NU este izolată electric. 
 

6.3.b 
Păstrați o distanță de siguranță față de aparatele și conductoarele încărcate electric (linii 
electrice). Trebuie să permiteți ca mașina să se miște lateral atunci când este ridicată și 
pentru mișcarea liniilor electrice. Această mașină nu conferă protecție împotriva 
contactului cu, sau aropierii de un conductor încărcat electric. 
 

6.3.c 
Atenție: pericol de electrocutare 
Înainte de a utiliza Platforma, asigurați-vă că zona de deasupra acesteia este liberă (nu 
prezintă obstacole) astfel încât Platforma să se poată ridica în întregime. 
 

6.3.d 
Nu utilizați Platforma dacă una din următoarele comenzi prezintă vreun defect . 
 
 
 
 
 

6.3.e TEST DE FUNCȚIONARE 
         - A) VERIFICARE ŞI FUNCŢIONARE COMANDĂ LA SOL  
 

6.3.e1 
Rotiți întrerupătorul Q2 înspre dreapta (comandă șasiu). 
 

6.3.e2 
Apăsați și mențineți apăsat butonul de ridicare Q5 pentru a ridica coșul. Eliberați butonul 
când doriți ca platforma să se oprească din urcare. 
 

6.3.e3 
Apăsați și mențineți apăsat butonul de coborâre Q6 pentru a coborî coșul. Eliberați 
butonul când doriți ca platforma să se oprească din coborâre. 
 

6.3.e4 
Q3 Test funcționare Urgență/Oprire 
Apăsați butonul Urgență/Oprire Q3 în timp ce Platforma este în mișcare. 
Platforma trebuie să se oprească imediat. 
 

6.3.e5 
Test manetă coborâre mecanică urgență. 
În timp ce coșul Platformei este ridicat, trageți maneta de urgență pentru a coborî 
mecanic coșul. 
Eliberarea manetei va determina oprirea coborârii. 
 

6.3.e6 
“Procedura de testare a operării – A) Verificare și Funcționare comandă la sol” este 
finalizată. 
Începeți “Procedura de testare a funcționării – B) Verificare și funcționare a comenzii 
corespunzătoare coșului”. 
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       6.3.f TEST DE FUNCȚIONARE 
         - B) VERIFICARE ŞI FUNCŢIONARE COMANDĂ PLATFORMĂ:  
 
6.3.f 1 
Rotiți întrerupătorul Q2 înspre stânga (panou de control). 
 
6.3.f 2 
Accesați platforma și închideți și blocați intrarea.   
  
6.3.f 3 
Apăsați butonul mod tracțiune P3 pentru a selecta funcția de tracțiune.  
Țineți apăsată maneta P5a „Prezență umană” a joystick-ului și, mișcând joystick-ul P5, 
verificați volanul (stânga/dreapta-înainte/înapoi ).  
Pentru a bloca unitatea, eliberați maneta "Prezență umană" P5a sau readuceți joystick-
ul în poziția centrală .  
  
6.3.f 4 
Test funcționare Oprire /Urgență.  
Apăsați butonul de Urgență/Oprire P6 în timp ce Platforma este în mișcare. 
Platforma se va opri imediat.  
 
6.3.f 5 
Apăsați selectorul relativ modului de coborâre/urcare P2 pentru a selecta funcțiile de 
coborâre/urcare. 
  
6.3.f 6 
Țineți apăsată maneta P5a "Prezență umană” a joystick-ului și, mișcând joystick-ul P5 
înainte și înapoi, verificați ridicarea și coborârea coșului.  
  

Pentru a bloca ridicarea/coborârea, eliberați maneta P5a "Prezență umană" sau 
readuceți joystick-ul în poziția centrală .  
  
6.3.f 7 
Test funcționare Oprire /Urgență P6. 
Apăsați butonul de Urgență/Oprire P6 în timp ce Platforma urcă/coboară 
Platforma se va opri imediat.  
  
6.3.f 8 
Este strict interzisă utilizarea Platformei în cazul în care detectați anomalii așa că luați 
toate măsurile necesare înainte de a o utiliza (vedeți Partea 9 Întreținere). 
 
6.3.f 9 
Aduceți Platforma în Stare de Alimentare Zero 
 
6.3.f 10 
Reparațiile trebuie efectuate înainte de pornirea Platformei pentru a vă asigura că 
aceasta funcționează în condiții de siguranță. 
 
6.3.f 11 
“Procedura de testare a operării – B) Verificare și Funcționare comandă Platformă” este 
finalizată. 
Urmați Instrucțiunile de Operare.  
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6.4 INSTRUCȚIUNI DE OPERARE - Introducere 
 
6.4.a 
Atenție - Riscuri generale 
Operațiile trebuie efectuate numai de operatori calificați, 
instruiți pentru utilizarea mașinii. De asemenea operatorii 
trebuie să citească și să înțeleagă regulile de siguranță 
indicate în Partea 2 și întreg conținutul acestui manual înainte 
de utilizarea mașinii. 
 
6.4.b 
Înainte de a utiliza mașina 
Atenție - Riscuri generale 
Operatorul trebuie să: 
 

a) Se asigure că platforma este amplasată pe o podea 
curată, fără găuri și netedă, ce poate susține greutatea 
Platformei (vedeți Partea 3 Specificații). 
 
b) Se  asigure că în zona de mișcare nu există persoane, 
animale sau lucruri expuse riscurilor și că nu există niciun 
obstacol deasupra zonei de operare. 
 
c) Nu uitați că: 
-Operatorul trebuie să efectueze toate manevrele utilizând 
comenzile de pe panoul de control de la bordul Platformei; 
 
-Mutarea se poate controla utilizând joystick-ul P5, 
-Când coșul este la înălțime minimă, viteza maximă este 
de aproximativ 50 m/min; 
-Când coșul este ridicat viteza va fi limitată automat la 
maximum 9 m/min. 
-Extensiile coșului trebuie retrase atunci când operatorul 
se îndreaptă către/se întoarce de la coș. 
 
6.5 ÎNAINTE DE A ACCESA PLATFORMA  
Verificați în modulul de sol ca: 
- selectorul cu cheie Q2 se află în poziția din stânga 
(Comandă situată pe bordul mașinii ) 
  

- butonul de Urgență/Oprire Q3 este dezactivat ,  
 
 
6.6 URCAȚI PE PLATFORMĂ  
 

6.6.a 
Când trebuie să extindeți coșul procedați astfel: 
 
-Trageți în jos bolțurile negre (acestea vor ieși din 
locașuri). 
-Împingeți înainte extensia coșului până la capăt. 
-Eliberați bolțurile; veți auzi un zgomot. Cele două bolțuri 
vor reveni în pozițiile de siguranță. 
-Repetați procedura pentru a extinde partea cealaltă a 
coșului .   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q3 
Q2 
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       6.6.b 
Pentru a poziţiona încărcătura în coș asigurați-vă că: 
- încărcătura este echilibrată, 
 

- nu este depășită greutatea maximă inclusiv greutatea 
operatorului (vezi partea 3 Specificații tehnice). În cazul 
unei suprasarcini, supapa de siguranță (vezi diagrama 
hidraulică la pagina 11.82) este acționată, împiedicând 
ridicarea coșului. Înlocuirea supapei neautorizată de 
Braviisol D.M. este strict interzisă .  
 

- încărcătura nu depășește NICIODATĂ cu mai mult de 20 
cm ambele margini ale coșului , 
 
 

- Atenție Pericol de zdrobire  

dacă încărcătura depășește marginile coșului, legați-le de 
marginea acestuia 
- nu legați NICIODATĂ nimic în afara coșului . 
 
 
 
6.6.c 
Dacă este necesar, puneți cureaua de siguranță și cârligul 
în orificiul special. 
 
 
 
 
 
6.6.d 
Pericol: vă puteți zdrobi mâinile sau rupe membrele 
În timpul operațiilor de mișcare, amplasați-vă corpul în 
interiorul coșului astfel încât membrele dumneavoastră să 
nu atingă părțile fixe din jur. 
 
 
 
 
 
 
6.6.e 
Atenție Risc de lovire 
În timpul operațiilor de mutare și/sau ridicare/coborâre, 
operatorul trebuie să fie atent ca zona de operare de pe 
podea și de deasupra coșului să fie întotdeauna liberă 
(fără obstacole) și să nu prezinte pericole 
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6.6.f 
Atenție-Pericol de Cădere 
Operatorul nu trebuie să pășească pe marginile coșului, și 
nu trebuie să așeze pe acesta scări, plăci sau alte lucruri 
pe care să se urce pentru a ajunge în poziții de operare 
mai înalte. În plus, acesta nu trebuie să se aplece pe 
marginea coșului. 
 
 
6.6.g 
Selectați funcția pe care doriți să o activați: cea de mutare 
sau cea de urcare/coborâre.  
 
6.6.h 
Procedura “Instrucțiuni de Operare” este finalizată; 
continuați cu celelalte operații de conducere. 
 
 
 
 
 
6.7 OPERAȚII DE CONDUCERE  
 
6.7.a 
Apăsați o singură dată butonul P3 -mod tracțiune; led-ul 
corespunzător se va aprinde (funcția de tracțiune este 
activată). 
Observație: Când LED-ul luminează intermitent sau se 
stinge, apăsați din nou același buton pentru a reporni 
funcția. 
 
6.7.b 
Dacă dispuneți de această funcție, verificați ca dispozitivul 
de blocare a roților P1 să nu fie activat. 
 
6.7.c 
Apăsați și mențineți apăsată maneta de activare a joystick-
ului P5a și mișcați joystick-ul P5 după cum doriți. 
  
6.7.d 
Pentru a opri vehiculul este suficient să eliberați maneta 
de activare P5a a joystick-ului P5, sau joystick-ul P5 în 
sine.  
Frâna este automată. 
 
6.7.e 
Dacă este necesar mutați Platforma în linie dreaptă 
(înainte/înapoi) P1 pentru a activa dispozitivul de blocare a 
roților. 
LED-ul se va aprinde pentru a indica faptul că Dispozitivul 
de Blocare a Roților a fost activat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 
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6.7.f Operații de Ridicare/Coborâre  
-Apăsați o singură dată butonul P2 ; LED-ul se va aprinde 
pentru a indica faptul că funcția de urcare/coborâre a fost 
selectată.  
Observație: Când LED-ul luminează intermitent sau se 
stinge, apăsați din nou același buton pentru a reporni 
funcția. 

-Maneta de activare P5a a joystick-ului P5 se utilizează 
pentru a activa comenzile joystick-ului P5 și trebuie 
apăsată până când joystick-ul P5 este folosit. 

-Mișcați joystick-ul P5 pentru a ridica sau coborî coșul. 

-Eliberați joystick-ul pentru a opri vehiculul în timpul fazei 
de urcare/coborâre.  
6.7.g 
Dacă în timpul operării trebuie să schimbați poziția, folosiți 
joystick ul P5, apăsând și menținând apăsată maneta de 
activare P5a a joystick-ului P5 și mișcați-l după cum doriți 
după ce apăsați butonul P3. 
6.7.h 
După ce terminați treaba în acea zonă sau dacă trebuie să 
efectuați o nouă încărcare, procedați astfel: 
6.7.i 
Atenție-Pericol de zdrobire 
Asigurați-vă că nu există persoane, animale sau lucruri 
sub Platformă  
6.7.l 
Mișcați joystick-ul P5, coborâți complet Platforma și 
continuați lucrul. 
6.7.m 
La sfârșitul turei de lucru aduceți Platforma în Stare de 
Alimentare Zero.  
6.7.n 
Procedura “Instrucțiuni de Operare” este finalizată.  
 
6.8 LA SFÂRȘITUL UNEI ZILE LUCRĂTOARE 
 
6.8.a 
Verificați nivelul de apă din baterie și dacă este necesar 
completați-l conform instrucțiunilor din Partea 9.6  
6.8.b 
Verificați starea de încărcare baterie și dacă este necesar 
încărcați-o conform instrucțiunilor din Partea 9.7 
 

6.8.c 
Curățați mașina zilnic conform instrucțiunilor din Partea 8. 
 

6.8.d 
Procedura “La sfârșitul unei zile lucrătoare” este finalizată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 

Q3 
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6.9 OPȚIONAL - MONTARE PLATFORMĂ RIDICATĂ 
PENTRU MODELUL LUI HD WD  
ATENȚIE: 
Kit-ul Platformei Ridicate TREBUIE instalat numai pe o 
platformă modelul LUI HD WD și TREBUIE utilizat numai 
în zone acoperite, la nivelul solului.  
 
6.9.a 
Platforma ridicată este formată din patru piese:  
 - A  Șină laterală (O singură bucată); 
 - B Șină laterală + N. 02 Șine frontale  
         (O singură bucată) cu cârlige corespunzătoare ; 
 - C Bază Suprafață de mers 
 - D  Scară;  
6.9.b 
Kit-ul de extensie este foarte uşor de asamblat:  
 - Sprijiniți cadrul suprafeței de mers pe șinele platformei și 
asigurați-vă că fiecare din cei patru stâlpi de la baza 
suprafeței sunt în poziția de siguranță. (Trebuie să auziți 
un “click” care indică faptul că stâlpii sunt la locul potrivit). 
 

 - Introduceţi Șina laterală în orificiile potrivite de pe supra-
fața de mers și asigurați-vă că fiecare din cei doi stâlpi de 
la baza șinei laterale este în poziția de siguranță. (Trebuie 
să auziți un “click” care indică faptul că stâlpii sunt la locul 
potrivit). 
 

 - Urmați aceeași procedură pentru a introduce șinele 
laterale + cele frontale și asigurați-vă că punctele de fixare 
C1 și C2 sunt agățate de șinele laterale menținând cele 
două piese unite. 
 

 - Pentru a accesa suprafața ridicată, agățați scara de 
marginea platformei, lângă ușa cu trapă.  
 

- Aduceți cutia de control deasupra suprafeței ridicate și 
agățați-o de una din marginile kit-ului de extensie. 
  

6.9.c 
Instalarea Kit-ului Platformă Ridicată este finalizată.  
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PARTEA 7 OPRIRI 

       7 INTRODUCERE-FAZĂ DE OPRIRE 
Platforma poate fi oprită astfel: 
 

7.1 - Oprire temporară  
7.2 - Oprire zilnică 
7.3 - Oprire prelungită 
7.4 - Oprire de urgență  
7.5 - Coborâre de urgență  
7.6 - Manipulare manuală de urgență 
          
Următoarele informații descriu comportamentul ce trebuie 
adoptat în fiecare dintre cazurile menționate anterior . 
7.1 OPRIRE TEMPORARĂ 
Pentru a opri temporar platforma, eliberați joystick-ul P5 și 
maneta de activare P5a și toate funcțiile de mișcare relative 
se vor opri automat. 

 
7.2 OPRIRE ZILNICĂ 
Pentru a opri mașina la sfârșitul unei zile lucrătoare 
procedați astfel: 
 

7.2.a 
Mutați platforma înăuntru, într-o zonă lipsită de umezeală; 
accesul la această zonă este permis numai personalului 
autorizat (orice potențială manipulare externă trebuie 
eliminată pentru a asigura siguranța operatorilor). 
 
7.2.b 
Asigurați-vă că mașina este în stare de alimentare “zero” ; 
cu alte cuvinte: 
-  platforma este coborâtă complet, 
-  Butonul de Urgență/Oprire Q3-P6 este apăsat 
- Întrerupătorul Q2 este dezactivat din panoul de control și 
este sub responsabilitatea Managerului de Producție. 
 

7.2.c 
Verificați starea bateriilor și dacă este necesar reîncărcați-le 
conform indicațiilor din Partea 9.7. 
 

 
7.2.d 

Procedura de oprire zilnică este finalizată. 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

Q3 

P6 
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7.3 OPRIRE PRELUNGITĂ 
Pentru acest tip de oprire, procedați astfel: 
 
7.3.a 
Mutați platforma înăuntru, într-o zonă lipsită de umezeală; 
accesul la această zonă este permis numai personalului 
autorizat (orice potențială manipulare externă trebuie 
eliminată pentru a asigura siguranța operatorilor). 
 
7.3.b 
Asigurați-vă că Platforma este în Stare de Alimentare 
Zero. 
 
7.3.c 
Efectuați operațiunile de întreținere ordinară conform 

indicațiilor din Partea 9. 
 
7.3.d 
Efectuați operațiunile de curățare conform indicațiilor din 
Partea 8. 
 
7.3.e 
Se recomandă înlăturarea Cutiei de control conform 
indicațiilor de mai jos: 
 
7.3.f 
Deconectați conectorul ILME și puneți capacul de siguranță  
 
7.3.g 
Înlăturați Cutia de Control și puneți-o într-un loc sigur.  
 
7.3.h 

Procedura de oprire prelungită este finalizată. 
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       7.4 OPRIRE DE URGENȚĂ  
7.4.a 
Dacă operatorul trebuie să apese butonul de Oprire de 
Urgență P6-Q3, procedați astfel. 
 

7.4.b 
Verificați mașina pentru a găsi cauza opririi de urgență. 
 

7.4.c 
Choose: 
A – dacă trebuie să aduceți mașina în Stare de 
Alimentare Zero. 
 

b - dacă deteriorarea poate fi reparată. 
 

c - dacă trebuie să contactați asistența tehnică . 
 

7.4.d 
Dacă se poate elimina cauza opririi de urgență, trageți 
butonul de Oprire de Urgență P6-Q3 și porniți Platforma 
urmând instrucțiunile din Partea 6 a acestui Manual.  
 

7.4.e 
Procedura de oprire de urgență este finalizată. 
 
 
 

7.5 COBORÂRE DE URGENȚĂ  
7.5.a 
ATENȚIE: PERICOL DE ZDROBIRE  
 
 
În timpul desfășurării acestei activități operatorul trebuie să 
se asigure că nu există persoane, animale sau obiecte într
-o arie de 2 metri și că nu există obstacole deasupra capa-
cului (acesta este spațiul de care trebuie să beneficieze 
coșul în timpul fazei de coborâre). 
 

7.5.b 
Platforma poate fi coborâtă de urgență în două moduri 
diferite: 
a - Utilizând maneta de urgență. 
b - Utilizând Butoanele din panoul de control  
  
a - Utilizând maneta de urgență este suficient să trageți 
maneta Astfel coșul va coborî încet. 
-După finalizarea fazei de coborâre, eliberați maneta. 
  
b -  Utilizând butonul Q6 din Modulul Sol prin 
întoarcerea întrerupătorului Q2 către dreapta.   
- Apăsați butonul Q6 pentru a coborî coșul.  
 
7.5.c 
Urmați procedura conform indicațiilor din partea 7.4 Oprire 
de Urgență 

 
7.5.d 
Procedura de coborâre de urgență este finalizată. 
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       8.1 CURĂȚARE 
 
8.1.a 
Întrucât Platforma operează în prezența prafului, aceasta 
trebuie curățată zilnic sau ori de câte ori este nevoie. 
 
8.1.b  
Persoana însărcinată cu curățarea platformei trebuie să 
citească și să înțeleagă recomandările de siguranță din 
acest manual (Partea 2). 
 
8.1.c 
Înainte de fiecare curățare aduceți Platforma în Stare de 
Alimentare Zero.  
 

8.1.d 
Cu o cârpă ușor înmuiată în apă curățați: 
-întrerupătoarele, 
-suprafața de mers, 
-zona de ridicare/coborâre a operatorului 
 
8.1.e 
Procedura de curățare este finalizată. 
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        9.1 PREFAȚĂ ȘI SFATURI GENERALE DE ÎNTREȚINERE 
9.1.a 
Inspecția periodică și întreținerea adecvată reprezintă cheia unei funcționări economice 
și eficiente a mașinii dumneavoastră. 
Producătorul a depus numeroase eforturi pentru a îmbunătăți siguranța mașinii 
dumneavoastră și a simplifica operațiile de întreținere ale acesteia.  
Echipamentul dumneavoastră va atinge performanțele dorite cu un nivel minim de 
asistență și reparații.  
 
9.1.b 
Persoana însărcinată cu întreținerea platformei trebuie să citească și să înțeleagă 
recomandările de siguranță din acest manual (Partea 2 “Dispoziții de Siguranță”). 
 
9.1.c 
Operațiile de Întreținere trebuie efectuate numai atunci când mașina este în Stare de 
Alimentare zero (Partea2  pagina 2. 16). 
9.1.d 
Operațiile de întreținere trebuie efectuate de un singur operator calificat NICIODATĂ DE 

MAI MULTE PERSOANE. 
 
9.1.e 
ATENȚIE RISCURI GENERALE 
Operațiile de întreținere trebuie efectuate de personal calificat: 
 
-care a citit și înțeles instrucțiunile de siguranță din acest manual (vedeți Partea 2). 
-care este echipat cu dispozitive de protecție personală și le utilizează dacă este cazul 
-care are haine speciale, echipamente adecvate și pe care trebuie să le utilizeze în 
funcție de nevoi și pericole. 
-cu Platforma în Stare de Alimentare Zero . 
 
9.1.f 
Orice intervenție care nu este specificată mai jos se va considera întreținere 
extraordinară.  
 

9.1.g 
Raparațiile, modificările, operațiile de întreținere extraordinară altele decât cele indicate 
mai jos nu pot fi efectuate fără aprobare prealabilă în scris din partea serviciului tehnic al 
Producătorului. 
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9.1.h 
În funcție de situația specifică Producătorul își va da aprobarea în scris (împreună cu 
toate instrucțiunile necesare) sau va recomanda intervenția propriului personal tehnic. 
 
9.1.i 
O astfel de măsură preventivă este necesară întrucât operațiile incorecte sau 
inadecvate pot cauza anomalii în funcționare, deteriorări ale mașinii sau accidentări. 
Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele consecințe ale 
operațiilor menționate mai sus. 
 
 
9.1.l 
În plus, aceste operații duc la anularea garanției și a declarației originale de 
conformitate CE. 
 
9.1.m 
Înainte de reluarea operațiilor, verificați tot sistemul așa cum este indicat în procedurile 
de pornire.  
(vedeți Partea 6).  
 
9.1.n 
Nerespectarea acestor prevederi poate cauza deteriorarea mașinii sau accidentări. 
 
9.1.o 
Mai jos sunt indicate intervențiile de întreținere de rutină. 
 
9.2 - Poziționare de siguranță, coș ridicat   
 

 9.2a - În cazul în care coșul nu poate fi ridicat automat  
 - Pentru LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD și LUI HD EL. 
  
 

 9.2b - În cazul în care coșul nu poate fi ridicat automat  
  
 

9.3 - GRESARE ROLE   
 

9.4 - Verificarea vizuală a nivelului uleiului 
 

9.5 - Verificare Terminale Baterie  
 

9.6 - Verificare Nivel apă baterie  
 

9.7 - Procedură Încărcare Baterie 
 

9.8 - Procedură de strângere a piulițelor, șuruburilor și bolțurilor 
 

9.9 - Verificare Cablaj 
 

9.10 - Inspecții 
 

 9.10a Inspecție de rutină “Listă de Verificare Inspecție de rutină”  
 

 9.10b Inspecție Anuală “Listă de Verificare Inspecție anuală ” 
 
 
Mai jos sunt descrise acțiunile ce trebuie întreprinse pentru fiecare caz. 
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       9.2 POZIȚIONARE STANDARD DE 
SIGURANŢĂ, COȘ RIDICAT  
Această operație trebuie efectuată numai atunci când sunt 
necesare intervenții de întreținere. Operatorul trebuie să 
folosească comenzile de sol în conformitate cu 
următoarea procedură: 
 
9.2.1 
Dezactivați toate Butoanele de urgență 
 
9.2.2 
Selectați Modulul de sol rotind întrerupătorul Q2 către 
dreapta. 
 
9.2.3 
Apăsați tasta sus Q5 pentru a ridica coșul până la 1,5 mt. 
 
9.2.4 
Înlăturați carcasa de bază 
 
9.2.5 
Puneți mâna stânga sub ieșirea barei de siguranță și în 
același timp trageți de bolțul negru . 
 
9.2.6 
Coborâți în întregime bara de siguranță, susținând-o cu 
mâna. 
 
9.2.7 
Apăsați tastele Sus sau Jos Q5 - Q6 pentru a mișca încet 
coșul până când marginea barei de siguranță va atinge 
șasiul. 
 
9.2.8 
Selectați modul OPRIT rotind întrerupătorul Q2 în centru 
și înlăturând cheia. 
 
9.2.9 
Apăsați butonul de Urgență/Oprire Q3. 
 
9.2.10 
Efectuați activitatea de întreținere necesară. 
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Q5 

08-2022 Rev.01 



9.59 

PARTEA 9 ÎNTREŢINERE ORDINARĂ  

       

05 -2015 Rev.1 

9.2A COȘUL NU POATE FI RIDICAT AUTOMAT – PENTRU MODELELE LUI 
WH 460 - LUI HD - LUI HD WD ŞI LUI  HD EL 
 
9.2a1 
Aduceți Platforma în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 pagina 2.16) 
 

9.2a2 
Folosiți un stivuitor de capacitate adecvată (Vedeți Capitolul 3 “Specificații”) 
 

9.2a3 
Ridicați coșul cu furcile și aduceți-l ușor la o înălțime de 1,5 metri. 
 

9.2a4 
Înlăturați carcasele 
 

9.2a5 
Desprindeți și eliberați complet bara de siguranță; veți auzi un “CLICK”. 
 

9.2a6 
Cu coșul susținut de furcile stivuitorului, coborâți-l până când bara de siguranță 
atinge cadrul. 
 

9.2a7 
Acum puteți efectua intervențiile de întreținere necesare. 
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       9.3 GRESARE ROLE  
 
9.3.a 
Verificați o dată la șase luni și dacă este cazul lubrifiați 
articulațiile rotițelor cu o cantitate mică de lubrifiant 
precum: 
UNSOARE NORMALĂ  
 
9.3.b 
Pentru a continua intervenția trebuie să aduceți Platforma 
în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 pagina 2.16). 
 
9.3.c 
Cu ajutorul unei pensule, lubrifiați articulațiile roților. 
 
9.3.d 
Procedura de lubrifiere a rotițelor este finalizată. 
 
 

9.4 VERIFICAREA VIZUALĂ A NIVELULUI 
ULEIULUI 
 
Pentru funcționarea corectă a mașinii este necesară o 
verificare vizuală periodică (3 luni / 150 ore) a nivelului de 
ulei al sistemului hidraulic. Un nivel incorect al uleiului 
poate indica prezența defecțiunilor în sistemul hidraulic și 
poate deteriora componentele acestuia. 
 
9.4.a  
Ridicați coșul folosind butonul de urcare de pe afișajul 
inferior și glisați în afară tija de siguranță cât de mult poate 
ajunge.  
 
9.4.b 
Înlăturați: 
 

- Pentru LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. carcasa 
frontală. 
 

- Pentru LUI WH 460 carcasa centrală. 
 
9.4.c 
Scoateți tija de siguranță și, folosind butonul de sus al 
afișajului inferior, ridicați coșul și coborâți-l complet cu pâr-
ghia de urgență. 
Efectuați o verificare vizuală a nivelului uleiului (care tre-
buie să fie între marcajele max și min) și, dacă este nece-
sar, completați (tip ulei mineral: ROLOIL LI22HIV) 
 
9.4.d  
Îndepărtați bușonul de ulei. 
 
9.4.e  
Umpleți rezervorul cu ulei mineral până la nivelul 
corespuzător.  
 
9.4.f  
Repetați procedura de mai sus în sens invers 
 
9.4.g  
Procedura de verificarea vizuală a nivelului uleiuluiși 
reumplere este finalizată . 
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9.5 VERIFICARE TERMINALE BATERIE  
 
Pericol de electrocutare! Contactul cu circuitele sub ten-
siune poate cauza daune grave sau deces. Vă rugăm să 
fiți foarte atenți și să evitați să purtați obiecte metalice 
(ceasuri, inele sau altele). Bateriile contin acid, este in-
totdeauna indicat sa purtati echipament individual de pro-
tectie sau orice alt dispozitiv conform legilor in vigoare.  
 
Pentru a continua intervenția trebuie să aduceți Platforma 
în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 pagina 2.16). 
 
9.5.a  
Starea terminalelor bateriilor trebuie verificat o dată la 
două luni. 
 
9.5.b  
Dacă terminalele bateriilor sunt murdare sau oxidate, 
procedați astfel: 
 
9.5.c  
 

- Pentru LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  
deschideți trapa utilizând bolțul negru.  
 
9.5.d  
Slăbiți piulițele utilizând o șurubelniță de 10 mm .  
 
9.5.e  
Deconectați terminalele și curățați-le cu o cârpă umedă.  
Dacă stratul oxidat este gros, periați stratul de la 
suprafață . 
 
9.5.f 
Uscați-le bine. 
 
9.5.g  
Puneți-le înapoi având grijă să poziționați corect polii (cel 
pozitiv și cel negativ). Strângeți-le. 
 
9.5.h  
Aplicați un lubrifiant de protecție pentru contacte pe 
terminale (cum ar fi lubrifiantul pe bază de jeleu de petrol 
farmaceutic) și apoi reconectați-le . 
 
9.5.i  
Srângeți piulițele utilizând o șurubelniță de 10 mm .  
 
9.5.l  
Puneți înapoi și închideți carcasa. 
 
9.5.m  
Procedura de verificare a terminalelor bateriei este 
finalizată. Pentru bateriile AGM, o astfel de verificare nu 
este necesară deoarece sunt sigilate ermetic. 
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       9.6 VERIFICARE NIVEL APĂ BATERIE 
  
Purtați îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție 
sau alt dispozitiv conform reglementărilor în vigoare și asi-
gurați-vă că acidul bateriei nu intră în contact cu pielea 
sau îmbrăcămintea. 

 
9.6.a  
Aduceți Platforma în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 
pagina 2.16)  
9.6.b  
Nivelul de apă al bateriei trebuie verificat o dată la fiecare 
4 zile lucrătoare sau înainte de încărcarea acesteia. 
 
9.6.c  
Este posibil să verificaţi nivelul apei îndepărtând carcasa.  
 

- Pentru LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
deschideți trapa utilizând bolțul negru. 
 
 

9.6.d  
Îndepărtați capacele bateriei şi asiguraţi-vă că nivelul apei 
este întotdeauna cu cel puțin 5 mm deasupra carcaselor 
elementelor interne; verificați nivelul de apă și adăugați 
niște apă demineralizată, dacă este cazul.   
 
9.6.e Atenție 
În timpul încărcării, o parte din apă se evaporă; din acest 
motiv trebuie să verificați din noi nivelul de apă după 30 de 
minute de operare. 
 
9.6.f  
Efectuați operații standard pentru 30 de minute și apoi 
repetați procedura pentru a atinge nivelul de apă necesar 
9.6.g  
Pentru a întreține bateria în mod corect, consultați 
manualul de utilizare . 
 
9.6.h  
Atenţie—pericol de explozie 
Bateriile plumb-acid generează gaze explozive. Țineţi bat-
eriile departe de scântei şi flăcări. Nu fumaţi în timp ce 
încărcaţi bateriile.  
 
9.6.i  
Puneți înapoi carcasa din plastic a bateriilor. 
 
9.6.l  
Puneți înapoi și închideți trapa.  
 
9.6.m  
Procedura de verificare a nivelului de apă al bateriei este 
finalizată. 
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9.7 PROCEDURĂ ÎNCĂRCARE BATERIE 
 
9.7.a  
Aduceți Platforma în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 
pagina 2.16). 
 
9.7.b  
Atenție - Verificare baterie și reîncărcare 
Bateriile trebuie încărcate complet: 
-După uz zilnic 
-După o perioadă lungă de timp în care Platforma nu a 
funcționat 
-Cel puțin o dată la 7 zile. 
 
9.7.c  
Pentru a încărca bateriile, procedați astfel: 

 
9.7.d  
Aduceți Platforma în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 
pagina 2.16) 
 
9.7.e  
Băgați în priză cablul adecvat. 
 
9.7.f  
Bateriile sunt complet încărcate când semnalul de 
încărcare baterie Q7 (LED verde aprins) indică faptul că 
bateriile sunt încărcate. 
 
9.7.g  
După încărcarea bateriilor, deconectați cablul. 
 
9.7.h  
Procedura de încărcare a bateriilor este finalizată. 
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       9.8 PROCEDURĂ DE STRÂNGERE A 
PIULIȚELOR, ȘURUBURILOR ȘI BOLȚURILOR 
9.8.a  
Aduceți Platforma în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 
pagina 2.16) 
 
9.8.b  
Operatorul trebuie să verifice o dată pe lună piulițele, 
șuruburile și bolțurile și, dacă este cazul, trebuie să 
contacteze asistența tehnică pentru întreținerea acestora. 
 
În orice caz, operatorul trebuie să contacteze o dată pe an 
asistența tehnică pentru verificarea și întreținerea 
piulițelor, șuruburilor și bolțurilor de pe întreaga Platformă. 
 
Nu uitați că toate operațiile trebuie efectuate numai de 
către tehnicieni autorizați de către Braviisol Divisione 
Meccanica srl, care au urmat cursuri de pregătire la 
centrele de asistență autorizate. 
 
 
 
 
 
 

9.9 VERIFICARE CABLAJ  
 
9.9.a 
Aceste operații trebuie efectuate o dată la două luni. 
Pentru a verifica vizual cablurile, procedați astfel: 
 
9.9.b 
Operatorul trebuie să: 
-poarte haine de lucru, în special mănuși, 
-citească și să înțeleagă dispozițiile de siguranță din 
Partea 2 a acestui manual, 
-Aduceți Platforma în Stare de Alimentare Zero (Partea 2 
pagina 2.16) 
 
9.9.c 
Înlăturați toate carcasele 
 
9.9.d 
Verificați starea de uzură a cablurilor. 
 
9.9.e 
Dacă trebuie înlocuite, contactați asistența tehnică care le 
va înlocui. 
 
9.9.f 
Procedura de verificare a cablajului este finalizată. 
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9.10 INSPECȚII - Introducere  
Înainte de utilizarea sistemului utilizatorul/operatorul trebuie să citească și să înțeleagă în întregime 
Manualul; de asemenea ridicarea trebuie efectuată sub supravegherea unui operator calificat și cu 
experiență.  
 
Mașina poate fi utilizată numai de către personal autorizat și instruit.  
 
Acest manual și anexele sale trebuie considerate parte integrantă a mașinii și trebuie stocate 
împreună cu aceasta pe tot parcursul utilizării. 
 
Întrucât producătorul nu are control, direct asupra utilizării și aplicării acestei mașini, utilizarea 
acesteia în mod adecvat ș în siguranță este responsabilitatea utilizatorului și a operatorilor. 
 
Operatorul trebuie să efectueze o inspecție a mașinii înainte de pornirea acesteia precum și o 
întreținere de rutină.   
 
9.10a INSPECȚIE DE RUTINĂ - LISTĂ DE VERIFICARE INSPECȚIE DE RUTINĂ  
 

ATENȚIE 
ACEASTĂ INSPECȚIE TREBUIE EFECTUATĂ O DATĂ LA FIECARE 3 LUNI DE OPERARE SAU 150 
DE ORE, SAU DACĂ MAȘINA NU A FOST UTILIZATĂ PENTRU O PERIOADĂ MAI MARE DE 3 LUNI. 
NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI POATE CAUZA MOARTE SAU ACCIDENTE GRAVE.  
 
Inspecțiile de rutină cad în responsabilitatea Utilizatorului sau a Operatorului 
Inspecția trebuie efectuată de un tehnician calificat ca și mecanic, instruit cu privire la utilizarea și 
întreținerea acestui model de platformă aeriană de operare. 
Actualizați permanent registrele de inspecții  
Înregistrați și raportați orice anomalie sau discrepanță supraveghetorului. 
 
LISTĂ DE VERIFICARE INSPECȚIE DE RUTINĂ  
MODEL    ______________________ 
 
NUMĂR DE SERIE   ______________________ 
 
AN DE CONSTRUCȚIE  ______________________ 
 
 

  DESCRIERE  
 
______   1. Efectuați toate verificările listate în Inspecția ce trebuie efectuată înainte de pornire  
 
______   2. Verificați nivelul de ulei și starea acestuia - asigurați-vă că uleiul este deschis la culoare și clar. 
 
______  3. Verificați mașina, căutând semne de deteriorare, suduri crăpate, bolțuri slăbite. reparații 
  făcute greșit  
 
______   4. Verificați ca toate supapele de debit reglabile să fie blocate  
 
______  5. Asigurați-vă că, deși umplut la capacitate maximă, coșul nu coboară   
 
______  6. Verificați motorul și periile acestuia  
 
______  7. Verificați componentele electrice și cablurile, căutând orice parte deteriorată sau oxidată.  
   
______ 8. Verificați nivelul de apă demineralizată din baterii  
 
 
DATA      SEMNĂTURA     INSPECȚIE EFECTUATĂ DE  
________________     _________________   ________________ 
 
9.10b INSPECȚIE ANUALĂ - INSPECȚIE ANUALĂ LISTĂ DE VERIFICARE - FORMULAR B  
 

ATENȚIE 
ACEASTĂ INSPECȚIE TREBUIE FINALIZATĂ ÎN TERMEN DE 13 LUNI DE LA DATA ULTIMEI 
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Cod 01 – Putere Baterie Scăzută 

• Capetele cablurilor bateriei sunt slăbite sau oxidate la bornele bateriei. 

• Încărcător de ieșire DC cabluri de la încărcător către bateriile deteriorate sau deconectate. 
 
Cod 02 – Bară PHP Stânga - SUS 
Obstrucție sub bara STÂNGA 
Obstrucție în jurul actuatorului la baza catargului 
 
Cod 03 – Bară PHP Dreapta - SUS 

• Dispozitiv blocare roată activat 
 
Cod 04 – Condiție înclinare 

• Dacă mașina este înclinată mai mult de1,5° pe axa X sau Y, acest lucru nu afectează funcționarea mașinii. (TRACȚIUNEA și 
RIDICAREA sunt dezactivate când este detectată înclinarea).  Verificați dacă modulul de comandă la sol este montat în siguranță pe 
coloană de susținere a catargului. Verificați dacă modulul de comandă la sol este montat în siguranță pe coloană de susținere a 
catargului. 

 
Cod 05 – Senzor obstrucționare sistem 

• Nu există comunicare cu Modulul de comandă la sol. 

• Mașina este dotată cu un Sistem de senzori de obstrucționare? 

• Sunt conectoarele cablurilor de la Modulul OSS trecute prin Cutia de Joncțiune a Platformei la Modului de comandă la sol strânse și 
nedeteriorate? 

 
Cod 07 – Motor Tracțiune Stânga - Deconectat 

• Verificați conectorul motorului de tracțiune stâng M1 la Modulul de control tracțiune 
 
Cod 08 – Motor Tracțiune Dreapta - Deconectat 

• Verificați conectorul motorului de tracțiune drept M2 la Modulul de control tracțiune 
 
Cod 09 – Frână Stânga - Deconectată 

• Verificați conectorul motorului de tracțiune stâng M1 la Modulul de control tracțiune. 
 
Cod 10 – Frână Dreapta - Deconectată 

• Verificați conectorul motorului de tracțiune drept M2 la Modulul de control tracțiune. 
 
Cod 11 – Motor Tracțiune Stânga - Scurt-circuit 

• Verificați Cablajul de la conectorul (M1) pe Modulul de control tracțiune la Motorul de Tracțiune stâng pentru deteriorări 
 
Cod 12 – Motor Dreapta - Scurt-circuit 
 Verificați Cablajul de la conectorul (M2) pe Modulul de control tracțiune la Motorul de Tracțiune stâng pentru deteriorări 
 
Cod 13 – Motor Pompă - Deconectat 

• Veificați cablurile Pozitive (+)/Negative (-) de la Modulul de comandă la sol la motorul pompei 
         pentru conexiuni largi sau oxidate 
 
Cod 15 – Supapă coborâre - Deconectată 

• Verificați terminalele cablurilor pe valva de coborâre la cilindrul de ridicare pentru conexiune strânsă și sigură. 
 
Cod 16 – Supapă coborâre - Scurt-circuit 

• Cabluri deteriorate în cablajul valvei de coborâre sau bobină supapă deteriorată. 
 
Cod 17 – Modul comandă la sol – În spate 

• Mașina a fost utilizată într-un grad continuu sau pe teren dur pentru a perioadă mare de timp. 
 
Cod 18 – Alarmă - Scurt-circuit 

• Cablu deteriorat în cablajul alarmelor sau alarmă deteriorată. 
 
Cod 19 – Alarmă - Deconectat 

• Cablu deteriorat în cablajul alarmelor sau alarmă deteriorată. 

• Activați o funcție ca să vedeți dacă alarma funcționează. 
 
Cod 20 – Semnal luminos- Scurt-circuit 
Cablu deteriorat în cablajul semnalelor luminoase sau unitate deteriorată. 
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Cod 21 – Semnal luminos - Deconectat 

• Mașina este echipată cu semnal luminos intermitent portocaliu 
 
Cod 22 – Sirenă- Scurt-circuit 

• Cablu deteriorat în cablajul sirenelor sau unitate deteriorată. 
 
Cod 23 – Sirenă - Deconectat 

• Mașina este echipată cu o unitate de semnalizare acustică. 
 
Cod 24 – Circuit auxiliar #1  – Scurt-circuit 

• Cablu deteriorat în cablajul Componentei auxiliare #1 sau componentă deteriorată. 
 
Cod 25 – Circuit auxiliar #1  – Deconectat 

• Mașina este prevăzută cu o componentă pe circuitul auxiliar #1. 
 
Cod 26 – Circuit auxiliar #2  – Scurt-circuit 

• Cablu deteriorat în cablajul Componentei auxiliare #2 sau componentă deteriorată. 
 
Cod 27 – Circuit auxiliar #2  – Deconectat 

• Mașina este prevăzută cu o componentă pe circuitul auxiliar #2. 
 
Codul 30 – Modulul de tracțiune - Fără comunicare cu Modulul de Control la sol 

• Verificați dacă conexiunile prin cablurile de comunicare, conectorul P5 al Modulului de Control la sol și ștecherul rotund al Modulului 
de Control al Tracțiunii sunt așezate corect în fiecare priză. 

• Verificați dacă conexiunile cablurilor de alimentare pozitiv (+) și negativ (-) de la  
         Modulul de Control la sol la Modulul de control al Tracțiunii sunt strânse și sigure la ambele capete. 
· 
Codul 31 – Consola de comandă a Platformei - Fără comunicare cu Modulul de Control la sol 

• Verificați conexiunile de la conectorul P4 la Modulul de Control la sol și legăturile 
        conexiunilor la celelalte capete ale Cutiiei de  Joncțiune a Platformei. 
 
Codul 32 - Pompă motor - Curent peste limită 

• Condiție Platformă încărcată excesiv. 

• Blocaj în sistemul catargului. 

• Legăturile Pompei Pozitiv (+) și Negativ (-)  sunt securizate și nedeteriorate. 

• Liniile hidraulice zdrobite sau răsucite. 

Codul 32 - Pompă motor - Curent peste limită 
• Condiție Platformă încărcată excesiv. 
• Blocaj în sistemul catargului. 
• Legăturile Pompei Pozitiv (+) și Negativ (-)  sunt securizate și nedeteriorate. 
• Liniile hidraulice zdrobite sau răsucite. 
• Scurgeri hidraulice. 
 
Codul 34 -Întrerupătorul limitei superioare închis 
 
Codul 38 - Calibrare necesară Joystick 
 
Codul 39 - Baterie descărcată 
 
Codurile (100 – 199) - Modulul de control la sol- Defecțiune 

• Întreaga baterie și conectorii de siguranță ai cablajului sunt nedeteriorați pe Modulul de Control la sol.  

• Bateriile sunt încărcate suficient. 

• Confirmați dacă, cureaua de la sol atașată cadrului de la bază este securizată și nedeteriorată. 
 
Codurile (200 – 299) - Consola de comandă a Platformei- Defecțiune 

• Deteriorarea consolei de comandă a Platformei al cablajului  

• Securizarea conexiunilor cablurilor de la Consola de comandă a Platformei la Cutia de tensiune a Platformei la Modulul de Control la 
sol. 

• Confirmați dacă, cureaua de la sol atașată cadrului de la bază este securizată și nedeteriorată. 
 
Codurile (300 – 399) - Modulul de control al tracțiunii- Defecțiune 

• Deteriorarea modulului de control al cablajului  

• Confirmați dacă, cureaua de la sol atașată cadrului de la bază este securizată și nedeteriorată. 

• Confirmați dacă, cureaua de la sol atașată cadrului de la bază este securizată și nedeteriorată. 
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       INSPECȚII ANUALE NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI POATE CAUZA MOARTE SAU 
ACCIDENTE GRAVE.  
 

Inspecțiile de rutină cad în responsabilitatea Utilizatorului sau a Operatorului  
Inspecția trebuie efectuată de un tehnician calificat ca și mecanic, instruit cu privire la utilizarea și 
întreținerea acestui model de platformă aeriană de operare. 
Actualizați permanent registrele de inspecții  
Înregistrați și raportați orice anomalie sau discrepanță 
supraveghetorului.   
 
INSPECȚIE ANUALĂ LISTĂ DE VERIFICARE - 
FORMULAR B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 
Număr serie: 
Model: 
Dată ultima inspecție: 
Data punerii în funcțiune  

Client: 
Adresă: 
Oraș/Țară/Cod Poștal: 
Număr de telefon: 
Nume contact: 

Comerciant: 
Adresă: 
Oraș/Țară/Cod Poștal: 
Număr de telefon: 
Nume contact: 

ETICHETĂ 

Lizibilitate    

Capacitatea de încărcare marcată în mod 
clar  

  

Poziția corectă  

Cantitate    

ȘINE PLATFORMĂ   

Poarta de la intrare se închide în mod corespunzător    

Containere rezistente la intemperii pentru 
manualele de la bordul platformei  

  

Manuale în container  

Sudare adecvată-  nu prezintă semne de 
coroziune sau deteriorări  

  

EXTENSIE PLATFORMĂ   

Alunecare lină și ușoară    

Roțile de teflon alunecă complet  și nu sunt deteriorate  

Șuruburi și șaibe    

SISTEM URCARE   

Structură catarg    

Deplasări ridicare și viteză    

Zgomot în timpul ridicării/ coborârii  

Cablu în formă de spirală care trece prin 
interiorul tubului de oțel  

  

BARĂ DE ÎNTREȚINERE DE SIGURANȚĂ   

Funcționalitate    

Stabilitate    

COMPONENTE ELECTRICE  

Funcționarea modulului de sol    

Conectori    

Cabluri    

Funcționare Joystick    

Cablu în formă de spirală    

Integritate Baterii    

Baterii bună funcționare    

Baterii - încărcător funcțional    

OPRIRE DE URGENŢĂ  

Întrerupeți tot circuitul    

ȘAȘIU  

Șuruburi strânse    

Șașiuri sudate corect-  nu prezintă 
semne de coroziune sau deteriorări  

  

Arbore de tracțiune fix    

Roțile pivotante frontale securizate    

Rulmenți de încărcare    
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TIP 

W=avertizare 

A=alarmă 

COD   DESCRIERE 

W 66 BATERIE SLABĂ Tensiune slabă baterie 

W 228 TILLER DESCHIS 

Platforma este în stby switch-ul tiller-ului deschis pentru mai mult 

de 30s 

W 247 ACHIZIȚIE DATE Procedură ajustare curent maxim în progres  

W 249 

VERIFICARE NECE-

SARĂ 

Timp întreținere depășit 

A 8 WATCHDOG 
Alarmă Sonora ce indică o problemă a hardwarwe-ului sau soft-
ware-urului 

A 221 FLASH CHECKSUM Software-ul este corupt sau flash-ul de pe invertor este deteriorat. 

A 231 WATCHDOG#2 Problemă a hardwarwe-ului sau software-urului 

A 212 EROARE  RAM Microcontroler RAM corupt 

A 17 EROARE LOGICĂ #3  Eroare în crcuitul de protecție curent înaltă tensiune HW 

A 225 

EROARE SENZOR CU-

RENT 

Senzor de tensiune deteriorat. 

A 244 EROARE FAZĂ Una din fazele motorului este deschisă. 

A 28 FLUX PUMPĂ VMN SLAB Ieșire pompă motorizată pra mică față de pwm aplicat. 

A 29 

FLUX POMPĂ VMN RI-

DICAT 

Ieșire pompă motorizată prea mare față de pwm aplicat. 

A 31 VMN RIDICAT Iesire tensiune motor mai mare decât cea normală. 

A 254 SCURT. DRIV. AUX mos EB scurtcircuitat 

A 251  EROARE BATERIE 

Tensiunea bateriei este prea mică sau prea mare (< 0,8 Vbatt OR 

> 1,2 Vbatt) 

A 246 DRIV AUX DESCHIS Driver bobină EB deteriorat (nu se poate închide) 

A 239 EROARE EVP2 

Driver Evp2 scurtcircuitat (mereu ON) nepotrivire între setpoint 

valvă și feedback 

A 240 EROARE EVP1 

Driver Evp scurtcircuitat (always ON) nepotrivire între setpoint 

valvă și feedback 

W 241 RIDICARE + COBORÂRE Cerere dublă, RIDICARE + COBORÂRE 

A 214 EVP1 DESCHIS 

Bobină Evp1 neconectată între Paux și ieșire NEVP1, parametrul 

EVP TYPE setări-opțiuni-meniu este setat pe Analog sau Digital 

A 215 EVP2 DESCHIS 

Bobină Evp2 neconectată între Paux și ieșire NEVP1, parametrul 

EVP TYPE setări-opțiuni-meniu este setat pe Analog sau Digital 

W 52 I=0 POMPĂ Curent pompă egal cu 0 

A 53 STBY RIDICAT 

În condiții de standby feedback-urile de curent sunt în afara limi-

telor permise de stby 

A 252 EROARE ZERO 

Ieșirile amplificatoarelor (utilizate la măsurarea voltajului moto-

rului) sunt verificate. Această alarmă apare atunci când  voltajul 

semnalează >3V sau <2V la inițiere 

A 19 EROARE LOGICĂ  #1 Supratensiune/Tensiune joasă. Condiție detectată 

A 18 EROARE LOGICĂ  #2 Circuitele de feedback voltaj motor sunt deteriorate 

W 217 EROARE POMPĂ ZERO Curent pompă peste voltajul permis 

A 197 VMN NU OK 
Tensiunea motorului de tracțiune diferă cu mai mult de 20% față de valoarea 
setată 

A 60 
ÎNCĂRCARE 
CONDENSATOR Tensiunea condensatoarelor de putere nu crește 

W 250 SENZ TERMIC DEFECT Valoarea detectată de senzorul de control termic depășește intervalul admis 

W 62 TH. PROTECȚIE Dispozitivul de control a ajuns la tempratura de reducere termică 85°C 

W 65 MOTOR TEMPERAT. 

Bateria este <= 10% când parametrul VERIFICARE BATERIE este setat >0 

A 206 
FURGONETĂ 
DEZACTIVATĂ 

Intrare încărcător baterie deschisă, furgonetă dezactivată 

10.1 CODURI DE IDENTIFICARE A ERORILOR ȘI SOLUȚIONAREA 
ACESTORA (ZAPI) MODEL LUI WH 460  
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W 218 SENZ MOT TEMP DEFECT senzorul de temperatură al motorului este defect 

A 248 
FĂRĂ MESAJ DE 
CONFIRMARE 

alarmă mesaj de confirmare general Tracțiunea nu a fost confirmată; 
mesajul nu a fost afișat 

A 222 smartdriver defect smart driver deschis, nu poate acorda EB pozitiv 

W 224 NOD ÎN AȘTEPTARE Un nod de rețea Canbus este în stare de alarmă. Unitatea centrală 

A 69 SENZOR CURENT DEFECT 
valoarea curentului măsurată în stand-by este mai mare decât cea 
normală 

W 13 EEPROM DEFECT Eroare la eeprom 

A 30 VMN SCĂZUT tensiunea de ieșire a motorului este mai mică decât valoarea normală 

A 74 DRIVER SCURTCIRCUITAT 
 Driverul pentru bobina LC este scurtcircuitat, prin urmare LC nu poate fi 
deschis sau bobina LC este deconectată 

A 213 
BATERIE AUXILIARĂ 
SCURTCIRCUITATĂ 

Când partea pozitivă a ieșirii auxiliare este condusă de un tiller, valoarea 
pozitivă este mare și tiller-ul este eliberat 

A 234 DRV. SCURTCIRCUITAT EV Driver-ul EV e scurtcircuitat 

A 37 DRIVER CONTACTOR Contactorul principal este închis când ar trebui să fie deschis 

A 75 DRIVER CONTACTOR Contact LC blocat 

A 232 CONT. DRV. EV Valvă driver contactor 

A 220 TASTĂ OFF Semnalul tastă-off este scăzut la tasta-on 

A 223 BOBINĂ SCURTCIRCUITATĂ  Scurtcircuit la bobina LC sau EB 

W 235 BOBINĂ SCURTCIRCUITATĂ Bobină scurcircuitată la valva EV 

A 38 CONTACTOR DESCHIS Bobina LC a fost activată dar LC nu se închide 

A 208 EROARE TILLER Nepotrivire de intrare între intrare întrerupător rigidă și flexibilă și intrare tiller 

W 78 VACC NU OK 
Valoarea accelerației este mai mare decât valoarea minimă înregistrată și 
întrerupătoarele de direcție/abilitare sunt deschise 

W 79 START GREȘIT TRAC Secvență de pornire incorectă 

W 242 START GREȘIT POMPĂ Secvență de pornire pompă incorectă 

W 80 ÎNAINTE + ÎNAPOI Ambele direcții sunt activate în același timp 

A 230 URGENȚĂ Conectorul PAUX (A3) nu este conectat la baterie sau tensiunea diferă. 

A 229 POS. EB. SCURTCIRCUITAT  Ieșirea în Smart Driver, ce conferă bobină Eb pozitivă, este mare (= +batt) 

A 233 
PUTERE MOSFET 
SCURTCIRCUIT mosfet-urile de putere scurtcircuitate 

W 245 POMPĂ VACC NU OK Vacc pentru pompă este mare fără întrerupător de abilitare 

A 236 CÂȘTIG CURENT Parametrii pentru câstig curent maxim sunt la valorile prestabilite 

W 200 KEY ON INC.ST. P La tastă-on este prezentă o cerere de pompă Cerere de eliberare 

W 201 KEY ON INC.ST. T La tastă-on este prezentă o cerere de tracțiune Cerere de eliberare 

A 237 Intrare analogică Eroare la conversie A/D a uC 

W 219 
PROTECȚIE OM MORT 
ABSENT 

Cu parametrul "EB pozitiv" la nivelul 2 în meniul "setări HW " și intrarea 
"Protecție om mort" deschisă, alarma va apărea 

A 195 înclinat 
intrare A7 deschisă. Dispozitivul de înclinare nu este în intervalul de 
siguranță 

A 196 SUORAÎNCĂRCARE intrarea A31 combi sau A4 deschisă 

A 84 EROARE SENZOR DI- Defecţiune controale de funcţionare 
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10.2 CODURI DE IDENTIFICARE A ERORILOR ȘI SOLUȚIONAREA 
ACESTORA (TRIONIC) 
MODELELE LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  

DESCRIERE COD EROARE  

DEFECȚIUNE: P/N ERONAT 1,1 

DECALIBRAT 1,1 

ÎNĂLȚIME NECALIBRATĂ 1,1 

FUNCȚII BLOCATE - DECALIBRAT 1,1 

FUNCȚII BLOCATE - MODUL TEST SELECTAT 2,2 

FUNCȚII BLOCATE - AVENĂ 2,2 

FUNCȚII BLOCATE - ARMGUARD 2,2 

FUNCȚII BLOCATE - SUPRASARCINĂ 2,2 

FUNCȚII BLOCATE - SARCINĂ INSUFICIENTĂ 2,2 

FUNCȚII BLOCATE - PREA ÎNALT 2,2 

FUNCȚII BLOCATE - ÎNCLINAT 2,2 

FUNCȚII BLOCATE - OPRIRE EXTERNĂ 2,2 

VOLAN BLOCAT - NU POATE VIRA 2,2 

VERIFICARE COMUTATOARE DE ÎMPAMANTARE 2,2 

VERIFICARE COMUTATOR CONDUS/RIDICARE 2,2 

VERIFICARE JOYSTICK 2,2 

ELIBERARE DECLANȘATOR 2,2 

ELIBERARE  COMUTATOARE DE ÎMPAMANTARE 2,2 

ELIBERARE  COMUTATOARE DE ROTIRE 2,2 

ELIBERARE  COMUTATOARE JOYSTICK 2,2 

OPRIRE - VERIFICARE COMUTATOARE EMS 2,1 

DEFECȚIUNE: SUPAPĂ SUB TENSIUNE - VERIFICARE  CABLAJ P9 3,2 

DEFECȚIUNE: IEȘIRE INTERNĂ DE SIGURANȚĂ ERONATĂ 3,4 

VEHICUL BLOCAT - FRÂNARE 3,4 

SUPRASARCINĂ MOTOR 3,4 

DEFECȚIUNE: TENSIUNE CAPBANK PREA MARE - VERIFICAȚI LINIA 3,3 

DEFECȚIUNE: RĂSPUNS SUPAPĂ RIDICAT - VERIVICAȚI CABLAJUL SUPAPEI 3,2 

FUNCȚII BLOCATE - BATERIA 4,4 

DEFECȚIUNE: ALIMENTARE 12V ERONATĂ  4,3 
DEFECȚIUNE: ALIMENTARE JOYSTICK 5V ERONATĂ - VERIFICAȚI CABLAJUL 
P15-12  4,5 

DEFECȚIUNE: ALIMENTARE 5V ERONATĂ  4,2 

DEFECȚIUNE: SENZOR DE ÎNCLINARE DEFECT 4,2 

DEFECȚIUNE: COMPONENTĂ INTERNĂ DEFECTĂ 4,2 

FUNCȚII BLOCATE - PREA ÎNCINS 4,2 

DEFECȚIUNE: TENSIUNE BATERIE PREA MICĂ 4,4 

DEFECȚIUNE: TENSIUNE BATERIE PREA MARE 4,4 

DEFECȚIUNE: VERIFICAȚI COMUTATORUL DE REDICARE 6,3 

DEFECȚIUNE: CAN BUS 6,6 

DEFECȚIUNE: SCURTCIRCUIT LA MOTORUL A PREA RIDICAT  7,2 

DEFECȚIUNE: SCURTCIRCUIT LA MOTORUL A PREA SCĂZUT 7,3 

DEFECȚIUNE: SCURTCIRCUIT LA MOTORUL B PREA RIDICAT 7,4 

DEFECȚIUNE: SCURTCIRCUIT LA MOTORUL A PREA SCĂZUT 7,6 

DEFECȚIUNE: CONEXIUNI MOTOR SCURTCIRCUITATE 7,5 
DEFECȚIUNE: TENSIUNE CAPBANK PREA MICĂ– VERIFICAȚI CABLAJUL ȘTIF-
TULUI 7,7 

VEHICUL BLOCAT - VERIFICAȚI CURENTUL DE CÂMP 7,7 

O OARECARE PROBLEMĂ GRAVĂ 9,9 

FRÂNELE DEBLOCATE MANUAL 8,2 

ERORI COMUNE COD DE EROARE 

BATERIE SLABĂ FLASH BCI pentru BATERIE SLABĂ 

BATERIE DESCĂRCATĂ FLASH BAT pe AFIȘAJ CAN 

ÎNCĂRCARE BATERIE FLASH `2-3 

FRÂNE deconectate manual FLASH`8-2 

Declanșator defect FLASH`2-4 

Pedală comutatoare defectă FLASH`2-5 

Joystick comandă defect FLASH`2-6 

Joystick direcție defect FLASH `2-7 

SUPRASARCINĂ FLASH `2-8 

ÎNCLINARE FLASH `2-9 ridicat 

COMUTATOR LIFT FLASH `6.3 
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11.2 SCHEMA SISTEMULUI HIDRAULIC- LUI WH 460 

1 - Rezervor 

2 - Pompă electrică 

3 - Supapă nivel maxim 

4 - Supapă de blocare 

5 - Supapă unidirecționată 

6 - Capac 

7 - Supapă de control al fluxului 

8 - Cilindru telescopic 

DISEGNO n° 001.2009.0930 
 

Data 30.09.2009 

DESEN  n° 001.2009.0930 
 

Data 30.09.2009 
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       11.3 SCHEMA SISTEMULUI HIDRAULIC LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

1 Serbatoio       Rezervor ulei 
 

2 Elettropompa      Electropompă 
 

3 Valvola di massima     Supapă nivel maxim (sarcină maximă) 
 

4 Elettrovalvola di blocco    Supapă de blocare 
 

5 Valvola unidirezionale    Supapă unidirecționată  
 

6 Valvola di controllo portata    Supapă de control al fluxului  
 

7 Cilindro telescopico     Cilindru telescopic 
 

8 Pompa a mano                                      Pompă manuală  

DISEGNO n° 001.2010.1010 
 

Data 10.10.2010 

DESEN n° 001.2010.1010 
 

Data 10.10.2010 

6 

7 

8 
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       11.4 SCHEMA SISTEMULUI ELECTRIC - LUI MINI WH 460 
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       11.4 SCHEMA SISTEMULUI ELECTRIC - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL (ZAPI)  
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11.6 SCHEMA ELETTRICO - LUI MINI 220 -  LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E. 11.7 TRIONIC) 
 

P
9
-8

 

MODUL DE BAZĂ 

11.7 SCHEMA SISTEMULUI ELECTRIC (TRIONIC) 
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
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MODUL PANOU DE CON-
TROL 
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TS100 PIN DESCRIERE INTRARE 

PCAN-1 CAN1H CĂTRE MODULUL DE AFIȘAJ CAN (Plat) 

PCAN-2 CAN1L CĂTRE MODULUL DE AFIȘAJ CAN (Plat) 

PCAN-3 Scut   

PRS232-1 Sursă RS232 B+   

PRS232-2 RS232 Rx Către CENTRUL DE DIAGNOSTIC 

PRS232-3 RS232 Tx Către CENTRUL DE DIAGNOSTIC 

PRS232-4 RS232 Gnd   
P9-1 PWM Ieșire sus (B+ când e activ)   
P9-2 PWM Ieșire sus (B+ când e activ) SUPAPĂ DESCHISĂ 
P9-3 Ieșire sus (B+ când e activ) Frână 
P9-4 Ieșire sus (B+ când e activ) Contactor pompă 
P9-5 Ieșire sus (B+ când e activ) Contactor drive 
P9-6 Ieșire sus (B+ când e activ) BLOCARE ROATĂ 
P9-7 Ieșire sus (B+ când e activ)   
P9-8 Comutator intrare (B+=activ) POT HOLE (Optional) 
P9-9 Ieșire sus (B+ când e activ)   
P12-1 Comutator intrare (B+=activ) Împământare selecție/alimentare 
P12-2 Comutator intrare/comutator zonă joasă Întrerupere baterie 

P12-3 Comutator intrare/comutator zonă joasă   
P12-4 Comutator intrare (B+=activ)   
P12-5 Comutator intrare (B+=activ)   
P12-6 comutator zonă joasă 1.7A min. Alarmă împământare 

P12-7 Intrare analoagă   
P12-8 Alimentare B+  B+ alimentare pentru senzori/

comutatori 
P12-9 Comutator intrare (B+=activ) COMUTATOR DE RIDICARE 

P12-10 Intrare analoagă   

P12-11 Intrare analoagă   
P12-12 Intrare analoagă   
P15-1 Comutator intrare (B+=activ) MOD PLATFORMĂ 
P15-2 Comutator intrare (B+=activ)   
P15-3 Comutator intrare (B+=activ)   
P15-4 comutator zonă joasă 1.7A min.   
P15-5 Comutator intrare (B+=activ)   
P15-6 Comutator intrare (B+=activ)   
P15-7 comutator zonă joasă 1.7A min. CLAXON (opțional) 
P15-8 Comutator intrare (B+=activ)   
P15-9 Comutator intrare (B+=activ)   

P15-10 comutator zonă joasă 1.7A min.   
P15-11 Comutator intrare (B+=activ)   
P15-12 5V (tensiune mică, doar pentru senzori)   
P15-13 Intrare analoagă   
P15-14 Intrare analoagă   
P15-15 0V (tensiune mică, doar pentru senzori)   
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CAN TILLER DESCRIERE INTRARE 

P10-1 Ieșire 1 ALARMĂ DE ÎNCLINARE 

P10-2 Ieșire  2 ALARMĂ DE SUPRASARCINĂ 

P10-3 ana 1 HALL A/B (Deplasare ÎNAINTE/ÎNAPOI ) 

P10-4 ana 2 
HALL C/D (DIRECȚIONAȚI STÂNGA/
DREAPTA) 

P10-5 5V pentru ana 5V pentru Joystick 

P10-6 negativ pentru ana Negativ pentru Joystick 

P10-7 B+ alimentare DE LA P15-1 

P10-8 B– alimentare DE LA B- 

P10-9 CAN H DE LA P3-1 of TS100 

P10-10 CAN L DE LA P3-2 of TS100 

12 poziții     

P12-1 Intrare digitală 1   

P12-2 Intrare digitală 2 Claxon (Opțional) 

P12-3 Intrare digitală 3 Comutator declanșare 

P12-4 Intrare digitală 4 Suprasarcină(Opțional) 

P12-5 Ieșire 3   

P12-6 Sw. B+alimentare   

P12-7 Intrare digitală 5   

P12-8 Intrare digitală 6   

P12-9 Intrare digitală 7 Viteză mică 

P12-10 Intrare digitală 8   

P12-11 Intrare digitală 9   

P12-12 Intrare digitală 10   
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       LISTĂ DE VERIFICARE INSPECȚIE DE RUTINĂ  
 
 

MODEL    ______________________ 
 
NUMĂR DE SERIE  ______________________ 
 
AN DE CONSTRUCȚIE ______________________ 
 
 
 
 

  DESCRIERE 
 
______   1. Efectuați toate verificările listate în Inspecția ce trebuie efectuată înainte de pornire. 
  
______   2. Verificați nivelul de ulei și aspectul acestuia(maro deschis). 
  
______  3. Verificați mașina, căutând semne de deteriorare, suduri crăpate, bolțuri slăbite. reparații 
făcute greșit 
 
______   4. Verificați ca toate supapele de debit reglabile să fie blocate 
 
______  5. Asigurați-vă că, deși umplut la capacitate maximă, coșul nu coboară  
 
______  6. Verificați motorul și periile acestuia 
 
______  7. Verificați componentele electrice și cablurile, căutând orice parte deteriorată sau oxidată.  
   
______ 8. Verificați nivelul de apă demineralizată din baterii 
 
 
 
 
 
DATA     SEMNĂTURA    INSPECȚIE EFECTUATĂ DE 
________________     _________________   ________________ 
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Data: 
Număr serie: 
Model: 
Dată ultima inspecție: 
Data punerii în funcțiune: 

Client: 
Adresă: 
Oraș/Țară/Cod Poștal: 
Număr de telefon: 
Nume contact: 

Comerciant: 
Adresă: 
Oraș/Țară/Cod Poștal: 
Număr de telefon: 
Nume contact: 

ETICHETĂ 

Lizibilitate   

Capacitatea de încărcare marcată în mod 
clar 

  

COŞ PLATFORMÃ 

Poarta de la intrare se închide în mod 
corespunzător 

  

Containere rezistente la intemperii pentru 
manualele de la bordul platformei 

  

Manuale în container   

Sudare adecvată-  nu prezintă semne de 
coroziune sau deteriorări 

  

EXTENSIE PLATFORMĂ 

Alunecare lină și ușoară   

Roțile de teflon alunecă complet  și nu sunt 
deteriorate 

  

Șuruburi și șaibe   

SISTEM URCARE 

Structură catarg   

Deplasări ridicare și viteză   

Zgomot în timpul ridicării/ coborârii   

Cablu în formă de spirală care trece prin 
interiorul tubului de oțel 

  

BARĂ DE ÎNTREȚINERE DE SIGURANȚĂ 

Funcționalitate   

Verificare uzură/defecţiuni   

COMPONENTE ELECTRICE 

Funcționarea modulului de sol   

Conectori   

Cabluri   

Funcționarea joystick-ului si a 
panoului de control 

  

Cablu în formă de spirală   

Integritate Baterii   

Baterii bună funcționare   

Baterii - încărcător funcțional   

OPRIRE DE URGENŢĂ 

Verificați întreruperea 
întregului circuit 

  

ŞASIU 

Șuruburi strânse   

Sudare adecvată-  nu prezintă semne 
de coroziune sau deteriorări 

  

Arbore transmisie - fără semne 
de rugină sau deteriorare 

  

Roți pivotante față și tracțiune: 

fără semne de rugină/uzură sau 

deteriorare 

  

Rulmenți de sarcină   

Roți glisante din teflon 

intacte și nedeteriorate 

  

LISTĂ DE VERIFICARE INSPECȚIE ANUALĂ - FORMULAR B 
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ANEXA 1 
 

ECHIPAMENT SUPLIMENTAR 
 

Platforma prezentată în acest manual poate avea echipament suplimentar dedicat ce poate fi 
instalat doar dacă este furnizat de Braviisol D.M. Srl. ori cu acordul său. 
Echipamentul suplimentar poate fi folosit doar dacă utilizatorul a citit și a înțeles responsabil-
itățile ce-i revin expuse în acest manual și în manualul de utilizare al echipamentelor suplimen-
tare distribuite cu fiecare dispozitiv. 
Utilizarea oricărui dispozitiv suplimentar trebuie înțeleasă foarte bine înainte de a-l folosi. 
Pentru specificații detaliate ale echipamentelor suplimentare, vă rugăm contactați Braviisol D.M. 
srl. 
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ANEXA 2 
 

 
Dispozitiv de blocare a roților: 
  
Dispozitivul (P1) descries în partea a 5-a  - Panoul de comandă al acestui manual de utiliz-
are. 
Dispozitivul de blocare este activat prin mutarea selectorului către dreapta sau prin apăsarea 
butonului correspondent, permițând conducerea vehiculului doar în linie dreaptă, în ambele di-
recții. 
 
LED ON indică faptul că Dispozitivul de blocare a fost activat.. 
LED OFF arată că Dispozitivul de blocare este dezactivat și permite conducerea vehiculului în 
orice direcție.  
 
AVERTISMENT:  
Când dispozitivul de blocare a roților este pornit, fixarea roților din față va fi eficientă numai 
după ce acestea au ajuns în poziția drept-înainte sau drept-înapoi, astfel încât știfturile de 
blocare s-au cuplat pe ambele suporturi rotative și le-au blocat .  
 
Dacă roțile nu sunt într-o poziție corectă, când Dispozitivul de blocare este activat, acționați ve-
hiculul către înainte sau către înapoi pentru ca roțile frontale să ajungă în poziția corectă față-
spate. 
Verificați dacă Dispozitivul de blocare este pornit înainte de a trece la pasul următor. O inspec-
tare vizuală și mișcarea uşoară a joystick-ului către stânga sau către dreapta va indica imediat 
dacă blocarea este activate sau nu. 
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