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Deel 1 Inleidende informatie

ENKELE OPMERKINGEN OVER DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Vergeet niet dat de GEBRUIKERSHANDLEIDING geen accessoire is van de SOLO GYPS gipsplaattakel, maar
een integraal onderdeel ervan en EEN VEILIGHEIDSMAATREGEL (EN 12100-1).
Zij is ontworpen in deze vorm om u gemakkelijk te laten vinden wat u zoekt.
Dit is de reden waarom u deze in goede staat dicht bij het apparaat moet houden.
Vergeet niet dat elke update in de handleiding zelf moet worden opgenomen, zoals aangegeven door Braviisol
Divisione Meccanica srl.
De handleiding mag niet worden beschadigd, deze moet intact blijven (scheur de vellen niet), uit de buurt van
vocht en warmte worden gehouden tijdens het raadplegen en er moet worden vermeden om er olie op te morsen
of de leesbaarheid ervan te verslechteren.
Om de raadpleging te vergemakkelijken is de handleiding in delen opgedeeld, zodat elke stap goed verwoord is.
Voor praktisch gebruik is elk onderwerp onderverdeeld in genummerde stappen die, wanneer de actie dit vereist,
op de tekeningen zelf zijn geschreven.
Onderdelen die meer aandacht nodig hebben worden gemarkeerd met symbolen en goed gedetailleerde illustraties aan de zijkant van de pagina.
Op deze manier wil BRAVISOL DIVIONE MECCANICA – ondubbelzinnig - de aandacht van de operator vestigen
op WAARSCHUWINGEN, WAARSCHUWINGEN en GEVAREN met betrekking tot hem.
Deze SOLO-GYPS gipsplaattakel is in Italië vervaardigd door:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S.16 Adriatica km. 314.600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355
Als u vragen heeft over het gebruik ervan en/of het werken ermee, neem dan contact op met de fabrikant.
Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen, tests zijn geverifieerd door:

Rapportnummer
Datum:

1.2

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

Deel 1 Inleidende informatie

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
WIJ
HANDELSNAAM BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
ADRES EN HOOFDKANTOOR S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALIË
FISCALE CODE EN BTW-NUMMER 01234570420
TELEFOON – TELEFAX Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
INTERNETSITE WWW.BRAVI-PLATFORMS.COM
E-MAIL INFO@BRAVI-PLATFORMS.COM
VERKLAREN ONDER ONZE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET APPARAAT:
Model: _________________________
Serienummer: _________________________
Bouwjaar: _________________________
ZOALS BESCHREVEN IN DE BIJGEVOEGDE DOCUMENTATIE EN IN ONZE ARCHIEVEN IN
OVEREENSTEMMING IS MET DE EU-RICHTLIJNEN:
-2006/42 Machines - 2004/108 Elektromagnetische compatibiliteit – 2006/95 Laagspanning
NORMEN EN SPECIFICATIES:
UNI EN ISO 12100-1 – UNI EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – UNI EN ISO 13857 – EN 55011 – EN
50081/2 – EN 50082/2
NAAM EN ACHTERNAAM BRAVI PIERINO

FUNCTIE ALGEMEEN DIRECTEUR
DATUM _________________________
AANGEMELDE INSTANTIE:

RESTRISICO 'S

Zelfs als Braviisol Divisione Meccanica srl al het mogelijke heeft gedaan om DE SOLO GYPS gipsplaattakel te produceren met de grootste kennis in haar bezit op het gebied van beveiliging en het
raadplegen van alle richtlijnen, wetten en voorschriften die tot haar beschikking staan, bestaan er nog
steeds enkele restrisico 's tijdens de fasen van:
Transport en hantering
Gebruik en onderhoud
Daarom moet de persoon die op deze gebieden werkt of verantwoordelijk is voor deze fasen een opgeleid persoon zijn die op de hoogte is van het feit dat ze “gevaarlijk” zijn en is het niet mogelijk
geweest om ze volledig te elimineren voor de categorie bescherming gipsplaten.
Het personeel dat verantwoordelijk is voor deze werkzaamheden moet altijd beschikbaar zijn en de GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING raadplegen.
De gebruikers- en onderhoudshandleiding toont stap voor stap alle noodzakelijke aanwijzingen en het
is specifiek vereist om deze stap voor stap te volgen, om onhandige handelingen te voorkomen die,
zelfs als ze minimaal zijn, iemand schade kunnen berokkenen.
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1.1 Opmerking bij de levering
De operator mag geen enkele verantwoordelijkheid voor acties aanvaarden zonder eerst zijn verantwoordelijkheden te hebben begrepen die worden weergegeven in deze handleiding die samen met de
SOLO-GYPS gipsplaattakel wordt geleverd.
Het apparaat kan alleen worden bediend door bevoegd personeel. Het is verboden om zonder
schriftelijke toestemming van de fabrikant wijzigingen aan te brengen in de SOLO-GYPS gipsplaattakel.
De SOLO-GYPS gipsplaattakel is vervaardigd in overeenstemming met de richtlijnen:
CEE 2006/42, CEE 2006/95, CEE 2004/108
Daarom vormt hij geen gevaar voor de operator:
•
Indien gebruikt volgens de instructies in deze handleiding;
•
Op voorwaarde dat de door de fabrikant in rekening gebrachte technici een opleiding hebben
gevolgd,
•
En op voorwaarde dat de veiligheidsvoorzieningen constant efficiënt worden gehouden.
Dit blad is bedoeld om te certificeren dat bij ontvangst van de SOLO-GYPS gipsplaattakel:
•
Veiligheidsvoorzieningen efficiënt zijn,
•
Dat samen met de SOLO GYPS gipsplaattakel deze handleiding is meegeleverd
•
En dat de operator de verantwoordelijkheid neemt om deze stap voor stap te volgen.
Braviisol Divisione Meccanica srl deelt mee dat elke wijziging of manipulatie van de SOLO-GYPS gipsplaattakel en/of werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met wat in deze
handleiding is geschreven, met name het niet naleven van veiligheidseisen, de garantie ongeldig maakt
en de EG-verklaring van originele conformiteit ongeldig wordt.
Onthoud dat:
•
Alle technische waarden verwijzen naar het Platform (zie Deel 3),
•
De tekeningen en elk ander document geleverd samen met de SOLO GYPS gipsplaattakel is
eigendom van Braviisol Divisione Meccanica srl die zich alle rechten voorbehoudt, en kan niet
ter beschikking van derden worden gesteld zonder haar schriftelijke toestemming.
De fabrikant hoopt dat u kunt profiteren van de vele functies van DE SOLO GYPS gipsplaattakel.
Het is ten strengste verboden de tekst en de illustraties, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren. Het originele exemplaar is aan de eigenaar overhandigd samen met alle documenten met betrekking tot de SOLO-GYPS gipsplaattakel.
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1.2 IDENTIFICATIE VAN HET APPARAAT EN
SERIENUMMER
1.2.1
Het nummer van deze handleiding staat onderaan elke pagina.
Elke SOLO GYPS gipsplaattakel heeft zijn eigen nummer, met de daaruit voortvloeiende CEmarkering.
1.2.2
Om contact op te nemen met Braviisol Divisione Meccanica srl of haar assistentiecentra met betrekking
tot de SOLO-GYPS gipsplaattakel, raadpleeg altijd het model en serienummer dat leesbaar op de identificatieplaat is aangebracht.
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1.3 ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ DE LEVERING
De SOLO GYPS gipsplaattakel kan worden verzonden in containers, of op een pallet verpakt in een
beschermende folie, verpakt in dozen of op de platforms
Verifieer altijd dat bij ontvangst:
1 - De verpakking intact is
2 - De levering overeenkomt met de orderspecificaties (zie de vrachtbrief of paklijst)
3 - Er geen schade is aan DE SOLO GYPS gipsplaattakel.
4 - De veiligheidsvoorzieningen, op het moment van levering, perfect efficiënt zijn.
5 - Deze handleiding samen met de apparatuur geleverd is.
6 - De operator puntsgewijs de verantwoordelijkheid neemt voor het volgende

Neem in geval van schade of ontbrekende onderdelen onmiddellijk contact op met de fabrikant, zijn lokale vertegenwoordigers, de verzender of de verzekeringsmaatschappij en verstrek gedetailleerde informatie en/of foto 's.
Reserveonderdelen en accessoires kunnen soms in aparte containers worden verzonden.
Omschrijving
1 SOLO GYPS hoofdframe van de gipsplaattakel
2 Laadstation
3 Uitschuifbare armen
4 Kruisarmen
5 Gebruikershandleiding

3

2

1
3

4
5

4
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1.4 BEPERKTE GARANTIE-GARANTIEVERKLARING
ALS DE GARANTIE NIET IS OPGENOMEN IN HET VERKOOPCONTRACT, ZIJN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN VAN
TOEPASSING OP DE
MACHINEGARANTIE.
Fabrikant BRAVIISOL SRL garandeert dat alle nieuwe apparaten die door haar worden vervaardigd en verkocht, voldoen aan de meest recente specificaties van het bedrijf. De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper tegen materiaal- en/of fabricagefouten aan de apparatuur bij normaal gebruik en onderhoud gedurende 3 jaar vanaf de datum
van de geregistreerde verkoop of de datum waarop het apparaat de fabriek heeft verlaten als het niet is geregistreerd.
Garantieclaims binnen deze garantieperiode zijn beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte onderdeel in
kwestie. De fabrikant zendt kosteloos elk onderdeel waarvan is erkend dat het een defect ontwerp of een defecte constructie heeft. De arbeid voor het uitvoeren van de noodzakelijke reparatie of vervanging en de reiskosten in kwestie
dragen een garantie van 1 jaar vanaf de beschreven aankoopdatum, op basis van het dan geldende vaste tarief van
de Fabrikant.
Garantieclaims zijn ALLEEN geldig op voorwaarde dat het defecte onderdeel in kwestie vooruitbetaald naar de fabrikant wordt
verzonden en bij inspectie door de fabrikant defect in materiaal en/of vakmanschap wordt bevonden. Verder kunnen garantieclaims
ALLEEN worden geaccepteerd als alle specifiek door de fabrikant vereiste informatie (zoals het serienummer) is verstrekt.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om een nieuw, gebruikt of herbouwd onderdeel, assemblage, subassemblage of las
te vervangen, te repareren, te ruilen of te leveren op basis van zijn onbetwistbare oordeel.
DIT GARANTIEBELEID DEKT GEEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR:
1.
2.
3.
4.

Verzending
Misbruik van de unit, inclusief bediening buiten de door de fabriek vastgestelde limieten, belastingen en/of specificaties.
Natuurrampen (zoals overstromingen, brand, wind en bliksem)
Het niet correct bedienen en onderhouden van de unit in overeenstemming met de bedrijfshandleidingen of fabrieksservicebulletins.

BRAVIISOL AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR:
1.
2.
3.
4.

Elk onderdeel waar mee geknoeid is.
Ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties aan de unit uitgevoerd zonder dat dit vooraf schriftelijk met de fabrikant is
overeengekomen.
Arbeid op verbruiksartikelen.
Elke indirecte incidentele, gevolg- of speciale schade (inclusief maar niet beperkt tot verlies en winst, inkomstenderving,
kapitaalkosten, kosten van vervangende apparatuur, uitvaltijd, onderzoekskosten, claims van derden en letsel aan persoon of eigendom) op basis van een claim van schending van de garantie, contractbreuk, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid in onrechtmatige daad of een juridische theorie.
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PROCEDURE VAN DE WERKZAAMHEDEN DIE ONDER DE GARANTIE VALLEN:

•

De fabrikant moet binnen 48 uur na de afwijking schriftelijk of per fax (niet alleen mondeling) en zo gedetailleerd mogelijk
op de hoogte worden gesteld van alle claims die onder de garantie vallen.

•

Garantieclaims moeten worden doorgestuurd naar uw dichtstbijzijnde lokale distributeur of rechtstreeks naar de fabrikant:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314.600
I-60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
info@bravi-platforms.com

•

De fabrikant bevestigt schriftelijk of per fax de eventuele aanvaarding van de door de
klant of zal zijn eigen technici begeleiden voor de .

•

Elk defect materiaal dat door de klant wordt vervangen (geautoriseerd door de fabrikant ) moet 120 dagen worden
bewaard, zodat de fabrikant bij defect materiaal vragen kan stellen of het verifiëren. Indien nodig worden defecte onderdelen teruggestuurd naar de fabrikant.

•

Maak indien nodig foto 's van het defecte onderdeel en van het gebied waar de machine is bediend. Dit is zowel om
onaangename controverses te voorkomen als om de kwaliteit, garantie en veiligheid van onze machines te verbeteren.

DEZE GARANTIEVERKLARING IS EXCLUSIEF EN KOMT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. AL DEZE ANDERE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN. Geen enkele werknemer, dealer, verkoopvertegenwoordiger of andere persoon die beweert namens BRAVIISOL DM SRL op te treden, is bevoegd om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen of op enigerlei wijze
namens de fabrikant enige aansprakelijkheid of verplichting op zich te nemen die verder gaat dan de verplichtingen van BRAVIISOL DM SRL onder deze garantie.
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1.5 BESCHRIJVING SOLO GYPS GIPSPLAATTAKEL
1.5.1 Doel en productbeschrijving
De SOLO GYPS gipsplaattakel is een apparaat GECERTIFICEERD OM ALLEEN OP DE LEONARDO HD TE WORDEN GEBRUIKT.
HET IS VERBODEN OM DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN VOORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN DE GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VAN DE PLATFORMS HEBT
GELEZEN.
De SOLO GYPS gipsplaattakel maakt het mogelijk gipsplaten door één persoon op te tillen.
Veiligheid is onze prioriteit.
De SOLO GYPS gipsplaattakel elimineert de handbediende gipsplaatliften en maakt het werk veiliger.
Samengesteld door een lichtgewicht, elektrisch aangedreven rupsband en afneembaar verstelbaar
frame om vellen vast te houden en op te tillen.
De installatie van dit apparaat vereist geen gereedschap en gaat zeer snel.
Zodra de taak is voltooid, kan hij snel worden verwijderd voor eenvoudige opslag.
De houder kan worden aangepast om panelen tot 365 cm x 120 cm (12 ft x 4 ft) vast te houden en
komt los van de vloer voor het eenvoudig laden van panelen. Hij kan tot 40 kg (89 Lbs) tillen
Het uitrustingsstuk kan in verschillende posities worden versteld om boven zelfs de grootste man te
komen

Leonardo HD

1.5.2 Onjuist gebruik
Elk ander gebruik dan het aangegeven gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd.

1.5.3 Toepassingsgebied
De SOLO GYPS gipsplaattakel is bedoeld
ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
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2.1 INLEIDING BIJ DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAAR-

Lees en volg deze waarschuwingen en de instructies die volgen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige materiële schade en/of
ernstig lichamelijk letsel.
2.1
a) Houd het werkgebied schoon. Rommelige gebieden nodigen uit tot verwondingen.
b) Houd u aan de werkomgevingsomstandigheden. Gebruik de machine of
het apparaat niet op vochtige of natte locaties.
c) Houd mensen uit de buurt. Mensen mogen nooit het werkgebied betreden.
Veiligheidsafstand 4 m (13,1 ft)
d) Bewaar ongebruikte apparatuur. Wanneer het apparaat niet in gebruik is,
moet het op een droge plaats worden opgeslagen om roest te voorkomen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
e) Draag correcte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden omdat ze in
bewegende onderdelen vast kunnen komen te zitten. Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislip schoeisel worden aanbevolen bij het
werken. Draag beperkende haarbedekking om lang haar op te bergen.
f) Gebruik oogbescherming
g) Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u het apparaat gebruikt,
moet elk onderdeel dat beschadigd lijkt zorgvuldig worden gecontroleerd
om te bepalen of het goed werkt en de beoogde functie uitvoert. Controleer
op uitlijning en verbinding van bewegende onderdelen, gebroken onderdelen
of bevestigingsarmaturen en elke andere conditie die de goede werking kan
beïnvloeden. Elk beschadigd onderdeel moet goed worden gerepareerd of
vervangen door een gekwalificeerde technicus. Gebruik het apparaat niet als
een schakelaar niet goed werkt. Controleer de ketting van het laadstation om
te controleren of er schade is.
h) Vervangende onderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud alleen
identieke reserveonderdelen. Gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig. Gebruik alleen accessoires die bedoeld zijn voor gebruik
met dit apparaat. Goedgekeurde accessoires zijn verkrijgbaar bij Braviisol
Divisione Meccanica srl
i) Onderhoud. Voor uw veiligheid moeten service en onderhoud regelmatig
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
j) Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het optillen van gipsplaten. Til niet meer dan één paneel tegelijk op en til niet meer dan 40 kg
(89 Lbs)
k) Gebruik het apparaat alleen om panelen op te tillen. Na het opheffen van
het paneel, onmiddellijk bevestigen op zijn plaats met behulp van het aanbevolen type, aantal en patroon van nagels, lijm of schroeven. Gebruik deze lift
niet om panelen op te bergen.
l) Plaats het apparaat op het juiste oppervlak. Gebruik dit apparaat alleen
met het platform Leonardo HD op een stabiel, vlak, schoon en droog oppervlak dat de belasting kan dragen.
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m) Stabiliseer de lading. Zorg ervoor dat de lading te allen tijde stabiel
blijft.
n) Centreren van de lading. Centreer de lading op het apparaat. Nietgecentreerde ladingen kunnen omvallen, wat schade aan eigendommen of
letsel kan veroorzaken.

o) Borgpennen. Gebruik het apparaat niet als de borgpennen voor de
verankeringspunten, de uitschuifbare armen en kruisarmen niet op hun
plaats zitten.
p) Manoeuvres. Manoeuvreer het platform niet om geen ruwe bewegingen te veroorzaken.
q) Elektrocutieshock. Houd het apparaat uit de buurt van onder spanning
staande elektrische draden. Raadpleeg de gebruikers- en onderhoudshandleiding van het Platform voor de afstanden. Als u dit niet doet, kan dit leiden
tot elektrocutie.
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3.1 SOLO GYPS GIPSPLAATTAKEL SPECIFICATIES

CAPACITEIT GIPSPLATEN
LAADVERMOGEN
NETTOGEWICHT
CAPACITEIT GIPSPLATEN

1
40 kg (89 Lbs)
45 kg (99,2 Lbs)
365 cm x 120 cm (12 ft x 4ft)
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4.1 SOLO GYPS INSTALLATIE EN MONTAGE OP PLATFORMEN
Alvorens de installatie van de Solo Gyps gipsplaattakel uit te voeren, is het noodzakelijk om het Platform naar de nulvermogenstoestand te brengen, dat wil zeggen:
- Platform volledig neergelaten (zie DEEL 5 van de Platform gebruikershandleiding).
- De noodknoppen ingedrukt (zie de Platform gebruikershandleiding).
- De Q2 sleutelschakelaar moet uit de grondmodule worden verwijderd en worden overgedragen aan
de productiemanager (zie de Platform gebruikershandleiding).
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4.3 INSTALLATIE OP DE LEONARDO HD
1.

Installeer het hoofdframe van de Solo Gyps gipsplaattakel dat overeenkomt met het verankeringspunt van de Leonardo HD zijkooi, zoals weergegeven in fig1b

Verankeringspunten

fig1b

2.

Plaats de veiligheidspennen voor de verankeringspunten zoals getoond in fig 2b
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Veiligheidspennen

fig2b

3.

Installeer de laadbak op het hoofdframe zoals getoond in fig. 3a

fig3a

4.

Installeer de kruisarmen op de uitschuifbare armen zoals getoond in fig 4a. Zet ze vast met
behulp van de veiligheidspen (één positie beschikbaar in fig 5a)
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fig4a

5.

fig5a

Installeer de uitschuifbare armen op het laadstation zoals getoond in fig 6a. Bevestig ze met
behulp van de veiligheidspennen (twee posities beschikbaar in fig7a-fig8a)
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fig6a

fig7a

fig8a
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7.

Voor de Leonardo HD: sluit de stekker van de Solo Gyps gipsplaattakel aan op het stopcontact
van het platform, zoals getoond in fig. 3b. Bevestig de elektrische kabel zoals getoond op de foto.

fig3b

7.

Voor de Leonardo HD: sluit de stekker van de Solo Gyps gipsplaattakel aan op het stopcontact
van het platform, zoals getoond in fig. 4b. Bevestig de elektrische kabel aan de oogbout.

fig4b
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5.1 BEDIENINGSPANEEL EN DE BESCHRIJVING ERVAN
Het bedieningspaneel bestaat uit drie verschillende knoppen:

P1 - Noodstopknop
In het geval dat de Solo Gyps gipsplaattakel incorrect zou werken of er een dringende noodzaak is om
alle bewegende activiteiten van het apparaat te blokkeren, drukt u op deze knop om de stroomtoevoer
af te sluiten.
P2 - Knop Laadstation opheffen
Houd deze knop ingedrukt om de laadbak van de onderste positie naar de bovenste positie van het apparaat te tillen
P3 - Knop Laadstation verlagen
Houd deze knop ingedrukt en de laadbak zal van de bovenste positie naar de onderste positie van het
apparaat worden getild.
5.2 FUNCTIETEST
5.2.1
Houd de hefknop P2 van de laadbak ingedrukt om het heffen van het laadstation mogelijk te
maken. Als u het heffen wilt stoppen, laat u de knop los.
5.2.2
Houd de knop P3 voor het laten zakken van het laadstation ingedrukt om het laten zakken van het
laadstation mogelijk te maken. Als u het verlagen wilt stoppen, laat u de knop los.
5.2.3
P1 Stop/Noodwerkingstest.
Terwijl het laadstation loopt, drukt u op de noodstopknop P1 .
Het laadstation moet onmiddellijk stoppen.

5.2.4
De werkingstestprocedure is voltooid.

P2: Knop opheffen laadstation

P1: Knop noodstop

P3: Knop verlagen laadstation
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Deel 6 Werkzaamheden

6.1 BEDIENINGSINSTRUCTIE
voor het positioneren van de lading op de Solo Gyps gipsplaattakel , zorg ervoor dat:
•
•
•
•

de mand zich in de onderste positie bevindt
het laadstation zich in de onderste positie bevindt
de lading in evenwicht is,
het maximumgewicht niet wordt overschreden.

6.2
Waarschuwing Botsingsgevaar
Tijdens het vertalen en/of heffen/laten zakken moet de operator erop letten dat het werkgebied op de
grond en boven de mand altijd vrij is van obstakels of gevaren.

6.3
Installatieprocedure gipsplaten
Rijd het Platform, met de Solo Gyps gipsplaattakel geïnstalleerd, naar de gewenste positie volgens de
instructies van 6.1 van deze handleiding. Op dit punt kan de operator de installatie van de gipsplaat bedienen zoals hieronder beschreven:

fig1

fig2
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Deel 6 Werkzaamheden

•
•
•
•
•

Hef de gipsplaat op zoals getoond in fig1
Hef het platform op tot de gewenste hoogte (fig2)
Bevestig de gipsplaat aan de muur.
Laat het platform tot de minimale hoogte zakken
Herhaal de procedure

Vanwege het feit dat de Solo Gyps gipsplaattakel elektrisch is aangesloten op de Platformbatterijen, controleert u tijdens het gebruik de bovenste batterijcontrolemeter om het laadniveau
van de batterij te controleren.
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Deel 7 Reiniging

7.1 REINIGING
7.1.a
Aangezien het Platform in aanwezigheid van stof werkt, moet het dagelijks of wanneer het nodig zou
zijn, worden gereinigd.
7.1.b
De persoon die verantwoordelijk is voor de reiniging moet de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding (deel 2) hebben gelezen en goed hebben begrepen
7.1.c
Breng het platform voor alle reinigingswerkzaamheden naar de nulstroomconditie en ontkoppel de
stekker van de elektrische kabel van de Solo Gyps gipsplaat van het platform

7.1.d
Reinig de schakelborden, de veiligheidspennen van het laadstation, de uitschuifbare armen en het
hoofdframe met een licht met water bevochtigde doek.
7.1.e
De reinigingsprocedure is voltooid.
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Deel 8 Gewoon onderhoud

8.1 VOORWOORD EN ALGEMENE ONDERHOUDSTIPS
8.1.a
Regelmatige inspectie en nauwgezet onderhoud zijn de sleutel tot een efficiënte economische werking van uw apparaat.
De fabrikant heeft hard gewerkt om de betrouwbaarheid van het apparaat te verbeteren
en gewone onderhoudswerkzaamheden te vereenvoudigen. Uw apparatuur zal naar tevredenheid functioneren met een minimum aan onderhoud en reparatie.
8.1.b
De persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud moet alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zoals beschreven in deel 2 hebben gelezen en goed hebben begrepen.
8.1.c
De onderhoudswerkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd door slechts één gekwalificeerde operator, tenzij anders aangegeven, NOOIT DOOR MEER MENSEN.
8.1.d
Waarschuwing algemene risico 's
De onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel:
- dat de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding heeft gelezen en goed heeft begrepen (zie deel 2).
- dat beschikt over de individuele veiligheidsvoorzieningen en deze indien nodig gebruikt
- moet beschikken over wegwerpkleding, geschikte uitrusting en moet deze dragen en
gebruiken, afhankelijk van de benodigdheden en gevaren.
8.1.e
Een dergelijke voorzichtige maatregel is noodzakelijk omdat onjuiste of onjuiste handelingen functionele afwijkingen, schade aan het apparaat en persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken. De Fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen van de bovengenoemde handelingen.
8.1.f
Controleer het gehele systeem zoals aangegeven in deel 4 voordat u de bediening hervat.
8.1.g
Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijk letsel
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Deel 8 Gewoon onderhoud
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Deel 8 Gewoon onderhoud

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ONDERDEELNUMMER
217.10002
217.10003
217.10008
300.0100A
217.10009
217.10010
217.60018
217.60012
217.10016
315.9001
217.60004
102.6001A
217.10011
217,90023
304.9004
217.10019
217.10013
217.60019
217.60020
107.203501
217.10014
217.10012
316.0001
316.0002
316.0012
316.0013
315.0002
315.0001
217.10004
251.0002
108.9002
217.10005
217.10006
217.10007
217.10015
217.10017
217.90037
303.SB0502PR

AANTAL
1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2
4
2
2
2
1
4
4
1
1
2
2
3
1
1

OMSCHRIJVING
SOLO GYPS HOOFDFRAME
ROLKLEM
ELEKTRISCHE MOTORBEUGEL
ELEKTROMOTOR
ELEKTRISCHE MOTORTANDWIELOVERBRENGING
TANDWIEL
ONDERSTE KETTINGGELEIDING

BOVENSTE KETTINGGELEIDING
BEUGEL EINDSCHAKELAAR
EINDSCHAKELAAR
3/8” KETTING
LAGER
KETTINGHOEKPLAAT
TEFLONPLAAT
KABELHASPELS
ONDERSTE AFDEKKING
BOVENSTE AFDEKKING
STRIPBORSTEL
STRIPBORSTEL
VEER
AFDEKKING ELEKTROMOTOR
AFDEKKING BEDIENINGSPANEEL
NOODSTOPKNOP
KNOP OMHOOG/OMLAAG
UIT-SCHAKELAAR
NC-SCHAKELAAR

RELAISCONTACTDOOS
RELAIS
LAADSTATION
BORGPEN
KNOP
RECHTER UITSCHUIFBARE ARM
LINKER UITSCHUIFBARE ARM
KRUISARM
STEUNROL VOOR GIPSPLAAT

VEILIGHEIDSPEN
VEILIGHEIDSPEN
CONNECTOR
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Deel 9 Technische informatie

9.1 ELEKTRISCH SCHEMA

9.27

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314.600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Website:
www.bravi-platforms.com
Reserveonderdelen: www.bravi-parts.com

