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Del 1 Inledande Information

NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM DENNA HANDBOK

Kom ihåg att ANVÄNDARHANDBOKEN inte är ett tillbehör till SOLO GYPS gipsskivelyft, utan utgör en oumbärlig
del av den och en grundläggande SÄKERHETSÅTGÄRD (EN 12100-1).
Handboken har utarbetats på detta sätt för att du lätt ska kunna hitta vad du letar efter.
Därför ska du hålla handboken i gott skick och alltid i närheten av anordningen.
Kom ihåg att eventuella uppdateringar ska förvaras inuti själva handboken enligt anvisningarna från Braviisol Divisione Meccanica srl.
Handboken får inte förstöras, den ska förvaras intakt (riv inte ut blad), hållas på avstånd från fukt och värme och
man ska undvika att stänka olja på den eller på annat sätt göra den oläslig medan man läser i den.
För att underlätta läsningen har handboken delats upp i delar och ger på så sätt en tydlig helhet av varje steg.
För en praktisk användning har varje ämne delats upp i numrerade steg och när detta krävs av åtgärden anges
numret på själva ritningen.
Delar som kräver extra uppmärksamhet är markerade med symboler och detaljerade illustrationer på kanten av
sidan.
På så sätt riktar BRAVISOL DIVIONE MECCANICA operatörens uppmärksamhet till VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR och FAROR som berör operatören.
Denna SOLO GYPS gipsskivelyft är tillverkad i Italien av:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S.16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tfn. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355
Vid frågor om användningen och/eller arbetet, kontakta tillverkaren.
Denna anordning uppfyller kraven i EG-direktiven, testerna har kontrollerats av:

Rapportnummer:
Datum:
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EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
VI
FÖRETAGETS NAMN
ADRESS OCH HUVUDKONTOR
MOMSREGISTRERINGSNUMMER
TELEFONNUMMER - FAX
WEBBSIDA
E-POSTADRESS

BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO
(AN) ITALIEN
01234570420
Tfn. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
www.braviisol.com
info@braviisol.com

FÖRSÄKRAR UNDER EGET ANSVAR ATT ANORDNINGEN:
Modell:

_________________________

Serienummer:

_________________________

Tillverkningsår:

_________________________

ENLIGT BESKRIVNINGEN I BIFOGAD DOKUMENTATION OCH I VÅRA ARKIV ÖVERENSSTÄMMER MED EU-DIREKTIVEN:
-2006/42 Maskindirektivet – 2004/108 Elektromagnetisk kompatibilitet – 2006/95 Lågspänning
STANDARDER OCH SPECIFIKATIONER:
UNI EN ISO 12100-1 – UNI EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – UNI EN ISO 13857 – EN 55011 – EN
50081/2 – EN 50082/2
NAMN OCH EFTERNAMN

BRAVI PIERINO

ARBETSBEFATTNING

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

DATUM

_________________________

ANMÄLT ORGAN:

ÅTERSTÅENDE RISKER

Trots att Braviisol Divisione Meccanica srl har gjort sitt allra bästa för att tillverka SOLO GYPS
gipsskivelyft med de senaste säkerhetskunskaperna och i enlighet med tillämpliga direktiv, lagar och
bestämmelser har det inte varit möjligt att eliminera samtliga risker helt och hållet under följande faser:

Transport och hantering
Användning och underhåll
Därför ska personal som arbetar inom dessa områden eller ansvarar för dessa faser vara utbildade och
förtrogna med det faktum att det finns "faror" som, vad gäller skyddskategorin för SOLO GYPS
gipsskivelyft, det inte varit möjligt att eliminera helt.
Utsedd personal för dessa arbetsmoment ska alltid ha tillgång till och läsa i ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOKEN.
Användar- och underhållshandboken visar steg för steg alla nödvändiga åtgärder och vi rekommenderar att följa den steg för steg för att undvika felaktiga åtgärder som kan skada personer, även minimalt.
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1.1 ANMÄRKNINGAR OM LEVERANSEN
Operatören får inte åta sig något ansvar utan att först ha förstått innebörden av ansvaret som anges i
denna handbok som medföljer SOLO GYPS gipsskivelyft.
Anordingen får bara användas av auktoriserad personal. Det är förbjudet att göra ändringar på
SOLO GYPS gipsskivelyft utan skriftligt godkännande av tillverkaren.
Denna SOLO GYPS gipsskivelyft har tillverkats i enlighet med direktiven:
EEG 2006/42, EEG 2006/95, EEG 2004/108
Därför förekommer inga risker för operatören i följande fall:
•
Om använd i enlighet med instruktionerna i denna handbok.
•
Förutsatt att teknikerna, som utses av tillverkaren, har deltagit i en utbildningskurs.
•
Förutsatt att säkerhetsanordningarna alltid hålls i effektivt skick.
Med detta blad intygas följande vid mottagande av SOLO GYPS gipsskivelyft:
•
säkerhetsanordningarna fungerade,
•
denna handbok överlämnades tillsammans med SOLO GYPS gipsskivelyft,
•
operatören åtar sig ansvaret att följa handboken steg för steg.
Braviisol Divisione Meccanica srl informerar härmed om att vid ändringar eller åverkan på SOLO GYPS
gipsskivelyft och/eller vid utförda arbeten som inte överensstämmer med angivelserna i denna
handbok, i synnerhet vid försummelse av säkerhetsföreskrifterna, upphävs garantin och EG-försäkran
om överensstämmelse ogiltigförklaras.
Kom ihåg att:
•
Alla tekniska värden refererar till plattformen (se Del 3).
•
Ritningarna och andra dokument som levereras tillsammans med SOLO GYPS gipsskivelyft
ägs av Braviisol Divisione Meccanica srl som förbehåller sig alla rättigheter och får inte
överlämnas till tredje part utan skriftligt godkännande.
Tillverkaren hoppas att du kan dra nytta av alla funktioner som SOLO GYPS gipsskivelyft är försett
med.
Det är absolut förbjudet att kopiera texten och bilderna, även delvis. Originalexemplaret har
överlämnats till ägaren tillsammans med alla andra dokument som hör till SOLO GYPS gipsskivelyft.

Macchina/Maskin

Modello/Modell
Tipo/Typ
Matricola/Serienummer

Timbro/Stämpel

Data/Datum
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1.2 PRODUKTIDENTIFIERING OCH
SERIENUMMER
1.2.1
Numret på denna handbok står längst ned på varje sida.
Varje SOLO GYPS gipsskivelyft har ett eget nummer tillsammans med tillhörande CE-märkning.
1.2.2
När du kontaktar Braviisol Divisione Meccanica srl eller ett servicekontor för SOLO GYPS gipsskivelyft
ska du alltid meddela modellen och serienumret som kan läsas på märkskylten.

/ MODELL
NOM. BATT. SPÄNNING
MASSA TOTALE
MASKINVIKT
CARICO MAX RUOTA
MAX HJULBELASTNING
POTENZA INST.
N. SERIE/SERIENUMMER
ANNO/

ÅR

ALTEZZA MAX PIATTAFORMA
MAX PLATTFORMSHÖJD (lika
med MAX LYFTHÖJD)
ALTEZZA MAX LAVORO
MAX ARBETSHÖJD
BACKTAGNINGSFÖRMÅGA
PORTATA / KAPACITET:

CESTELLO OPERATORE
ARBETSKORG
PIANALE DI CARICO
LASTPLAN
PEDANA DI TRASPORTO
TRANSPORTDON
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1.3 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR OM LEVERANSEN
SOLO GYPS gipsskivelyft kan levereras i en container, på lastpall inlindad med sträckfilm, förpackad i
låda eller på en plattform.
Vid emottagandet ska du alltid kontrollera att:
1 - Förpackningen är oskadad.
2 - Leveransen överensstämmer med beställningen (se fraktsedeln).
3 - Inga skador uppstått på SOLO GYPS gipsskivelyft.
4 - Säkerhetsanordningarna fungerar perfekt när produkten levererades.
5 - Denna handbok levereras tillsammans med utrustningen.
6 - Operatören godtar ansvaret, steg för steg.
Vid skada eller om delar saknas ska du genast kontakta tillverkaren, dess lokala representant,
fraktföraren eller försäkringsbolaget och ge detaljerad information och/eller foton.
Reservdelar och tillbehör kan i vissa fall levereras i separat låda .
Beskrivning
1 huvudram till SOLO GYPS gipsskivelyft
2 Lasthållare
3 Utdragbara armar
4 Tvärgående armar
5 Användarhandbok

3

2

1
3

4
5

4
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1.4 BEGRÄNSAD GARANTI — Garantiinformation
OM GARANTIN INTE MEDFÖLJER FÖRSÄLJNINGSAVTALET GÄLLER FÖLJANDE RIKTLINJER FÖR
MASKINENS GARANTI.
Tillverkaren BRAVIISOL SRL garanterar att alla nya utrustningsenheter som tillverkas och säljs av tillverkaren
överensstämmer med företagets senaste specifikationer. Tillverkaren garanterar dess utrustning till den ursprungliga
köparen mot defekter i material och / eller utförande under normal användning och service i 3 år från dagen för registrerad försäljning eller från dagen som enheten lämnade fabriken om inte registrerad. Garantianspråk inom denna
garantiperiod skall begränsas till reparation eller utbyte av den defekta delen i fråga. Tillverkaren skickar utan
kostnad alla komponenter som tillerkänts felaktigt utförande eller bristfällig konstruktion. För arbetskraften som
krävs för nödvändig reparation eller utbyte och berörda resekostnader ges en garanti på 1 år från beskrivet
inköpsdatum, baserat på tillverkarens dåvarande schablonbelopp.
Garantianspråk är ENBART giltiga om den defekta delen i fråga levereras förbetald till tillverkaren och tillverkaren vid
inspektion kan fastställa att den faktiskt är defekt i material och / eller utförande. Dessutom godtas ENBART garantianspråk
om all information som tillverkaren särskilt ber om (t.ex. serienummer) tillhandahålls.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att byta ut, reparera, ersätta eller ge en ny, begagnad eller ombyggd komponent, enhet,
underenhet eller svetsning baserat på dess obestridliga bedömande.
DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR SOM ORSAKATS AV:
1.
2.
3.
4.

Leverans
Felaktig användning av enheten, inklusive användning utanför fabrikens fastställda gränser, laster och / eller
specifikationer.
Naturkatastrofer (såsom översvämning, brand, vind och åska).
Underlåtenhet att serva och underhålla enheten i enlighet med företagets handbok eller fabrikens servicemeddelanden.

BRAVIISOL ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR:

1.
2.
3.
4.

Om åverkan har utförts på delar.
Ej auktoriserade ändringar på enheten som utförts utan föregående skriftligt godkännande av tillverkaren.
Arbete på förbrukningsdetaljer.
Indirekta oavsiktliga skador, följdskador eller särskilda skador (inklusive, utan begränsning till, förlust och vinst, förlust av
intäkter, kapitalkostnad, kostnad för ersättningsutrustning, driftstopp, undersökningskostnader, krav från tredje part och
skada på person eller egendom) som baseras på anspråk om brott mot garantin, avtalsbrott, vårdslöshet, strikt
skadeståndsansvar eller juridisk teori.
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FÖRFARANDE FÖR ARBETE SOM TÄCKS AV GARANTIN:
•

Tillverkaren skall underrättas om alla fordringar som omfattas av garantin inom 48 timmar efter att felet upptäckts,
skriftligen eller via fax (inte bara verbalt) på ett så detaljerat sätt som möjligt.

•

Garantianspråk ska överlämnas till din närmaste lokala återförsäljare eller direkt till tillverkaren:

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
I-60022 Castelfidardo (AN)
Tfn. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
info@braviisol.com

•

• Tillverkaren bekräftar, skriftligen eller via fax, eventuellt godkännande av ingreppet mot garanti utfört av kunden eller
ger vägledning med hjälp av egna tekniker.

•

• Alla defekta komponenter som byts ut av kunden (auktoriserat av tillverkaren) måste kvarhållas i 120 dagar så att
tillverkaren kan ifrågasätta eller kontrollera de defekta komponenterna. Vid behov ska defekta delar skickas tillbaka till
tillverkaren.

•

• Om detta krävs ska man ta kort på den defekta delen och på området där maskinen har kört. Detta görs både för att
förebygga otrevliga tvister och att förbättra kvaliteten, garantin och säkerheten på våra maskiner.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER
UNDERFÖRSTÅDD. ALLA SÅDANA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, UTESLUTS SÅLEDES. Ingen anställd, återförsäljare, säljare
eller annan person som utger sig för att agera på uppdrag av Braviisol DM SRL har rätt att ändra villkoren för denna garanti,
eller på något sätt på tillverkarens vägnar åta sig ansvar eller skyldigheter som inte innesluts av Braviisol DM SRL skyldigheter
enligt denna garanti.
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1.5 BESKRIVNING AV SOLO GYPS GIPSSKIVELYFT
1.5.1 Syfte och produktbeskrivning
SOLO GYPS gipsskivelyft är en anordning som enbart är CERTIFIERAD FÖR ATT ANVÄNDAS PÅ
LEONARDO HD
DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA DENNA ANORDNING INNAN ATT HA LÄST HANDBOKEN
FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV PLATTFORMEN.
Med SOLO GYPS gipsskivelyft kan gipsskivor lyftas av en enda person.
Säkerheten är vår prioritet.
Med SOLO GYPS gipsskivelyft undviks manuellt lyft av gipsskivan och arbetet utförs säkrare. Den
består av ett lätt, eldrivet spår och en avtagbar och justerbar ram för att hålla och lyfta skivorna.
Inga verktyg behövs för att ställa in denna anordning och det är ett snabbt arbete.
När man är klar med arbetet kan anordningen lätt demonteras för förvaring.

Hållaren kan justeras för att hålla paneler långa upp till 365cm x 120cm (12 ft x 4ft) och sänks till golvet
för enkel lastning av panelerna. Den kan lyfta upp till 40kg (89 Lbs)
Fästet kan justeras till olika lägen för att lämna plats till även mycket långa personer.

Leonardo HD

1.5.2 Felaktig användning
All annan användning än den som anges ska betraktas som felaktig användning.

1.5.3 Användningsområden
SOLO GYPS gipsskivelyft är avsedd för
ANVÄNDNING INOMHUS ENBART
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2.1
INLEDNING TILL SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

VARNING

Läs och följ dessa varningar och intillföljande instruktioner. Försummelse av
denna föreskrift kan leda till personskador eller materiella skador.
2.1
a) Håll arbetsområdet städat. Smutsigt område kan orsaka olyckor.
b) Observera rätt omgivningsförhållanden. Använd inte maskinen eller
anordningen i fuktig eller våt miljö.
c) Håll personer på avstånd. Inga personer får ha tillträde till arbetsområdet.
Säkerhetsavstånd 4m (13.1 ft)
d) Förvara utrustningen på lämpligt sätt. När anordningen inte används ska
den förvaras på torr plats för att undvika rostbildning. Förvara utom räckhåll för
barn.
e) Använd lämplig klädsel. Använd inte löst hängande kläder eller smycken
eftersom de kan fastna i rörliga delar. Vi rekommenderar användning av ej
elektriskt ledande skyddsklädsel och halksäkra skor under arbetet. Använd
skyddsmössa för att stoppa in långt hår.
f) Använd ögonskydd
g) Kontrollera att inga delar är skadade. Innan anordningen används ska man
noga kontrollera varje del som ser skadad ut för att säkerställa att den kan arbeta
korrekt och utföra avsedd funktion. Kontrollera att de rörliga delarna är korrekt
justerade och ordentligt fästa, om det finns söndriga delar eller fästdon eller andra
förhållanden som kan äventyra korrekt funktion. Eventuella skadade delar ska
repareras eller bytas ut av kvalificerad tekniker. Använd inte anordningen om
någon av brytarna inte fungerar korrekt. Kontrollera att lasthållarens kedja inte är
skadad.
h) Byte av delar och tillbehör. Vid underhållsarbeten, använd enbart identiska
reservdelar. Användning av andra delar medför att garantin upphävs. Använd
enbart tillbehör som är avsedda att användas till denna anordning. Godkända
tillbehör finns tillgängliga hos Braviisol Divisione Meccanica srl.
i) Underhåll. För din säkerhet ska du låta en kvalificerad tekniker regelbundet
utföra skötsel och underhåll.
j) Använd INTE anordningen till andra ändamål än att lyfta gipsskivor. Lyft
inte mer än en skiva åt gången och lyft inte mer än 40kg (89 Lbs)
k) Använd enbart anordningen för att lyfta panelerna. När panelen lyfts ska du
genast sätta den på plats med hjälp av rekommenderad typ, antal och modell på
spik, lim eller skruvar. Använd inte detta lyft för att förvara paneler.
l) Ställ anordningen på korrekt yta. Denna anordning får bara användas med
plattformen Leonardo HD på stabil, plan, ren och torr yta med lämplig bärförmåga.
m) Stabilisera lasten. Försäkra dig om att lasten alltid är stabil.
n) Centrera lasten. Centrera lasten på anordningen. Mittförskjuten last kan tippa
över och orsaka skada på personer eller föremål.
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o) Låstappar. Använd inte anordningen om låstapparna på
förankringspunkterna, de utdragbara armarna och de tvärgående armarna
inte sitter på plats.
p) Manövrer. Gör inga manövrer på plattformen som kan leda till häftiga
rörelser.
q) Elchock. Håll anordningen på avstånd från strömledande kablar. Hänvisa
till plattformens handbok för användning och underhåll för avstånden. Försummelse att göra detta kan leda till elchock.
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3.1 SPECIFIKATIONER FÖR SOLO GYPS GIPSSKIVELYFT

MAX ANTAL GIPSSKIVOR
LASTKAPACITET
NETTOVIKT
MAX STORLEK PÅ GIPSSKIVORNA

1
40 Kg (89 Lbs)
45Kg (99,2 Lbs)
365 cm x 120 cm (12 ft x 4ft)

Höjningsknapp för lasthållaren

hätäpysäytys painike

Sänkningsknapp för lasthållaren
låstapp

låstapp

låstapp

låstapp

förankringspunkt säkerhetstapp för Leonardo
Leonardo HD

förankringspunkt för Leonardo
Leonardo HD

förankringspunkt
säkerhetstapp
förankringspunkt

förankringspunkt säkerhetstapp för Leonardo
Leonardo HD
förankringspunkt för Leonardo
Leonardo HD
elkabel till maskinen
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4.1 INSTALLATION OM MONTERING AV SOLO GYPS PÅ PLATTFORM
Innan man börjar installationen av Solo Gyps gipsskivelyft är det nödvändigt att sätta plattformen i
nolleffektsläge, vilket är:
- Helt sänkt plattform (se DEL 5 i plattformens användarhandbok).
- Intryckt nödstoppsknapp (se plattformens användarhandbok).
- Nyckelbrytaren Q2 måste vara borttagen från markmodulen och överlämnas till produktionschefen (se
plattformens användarhandbok).
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4.3 INSTALLATION PÅ LEONARDO HD
1.

Installera huvudramen på Solo Gyps gipsskivelyft i höjd med förankringspunkterna på korgsidan
på Leonardo HD som i figur 1b

Förankringspunkter

fig1b

2.

Sätt in förankringspunkternas säkerhetstappar som i figur 2b
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Säkerhetstappar

fig2b

3.

Installera lasthållaren på huvudramen som i figur 3a

fig3a

4.

Installera de tvärgående armarna på de utdragbara armarna som i figur 4a. Säkra dem med hjälp
av säkerhetstapparna (ett tillgängligt läge fig 5a)
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Säkerhetstappar

fig4a

5.

fig5a

Installera de utdragbara armarna på lasthållaren som i figur 6a. Säkra dem med hjälp av
säkerhetstapparna (två tillgängliga lägen fig 7a - fig 8a)
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fig6a

Säkerhetstappar

Säkerhetstappar

fig7a

fig8a
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6.

För Leonardo HD: Anslut kontakten på Solo Gyps gipsskivelyft till eluttaget på plattformen som i
figur 3b. Säkra elkablarna som på bilden.

fig3b

7.

För Leonardo HD: Anslut kontakten på Solo Gyps gipsskivelyft till eluttaget på plattformen som i
figur 4b. Säkra elkabeln till ögonbulten.

fig4b
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5.1 BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
Kontrollpanelen består av tre olika knappar:

P1 - Nödstoppsknapp
Vid funktionsstörning på Solo Gyps gipsskivelyft eller vid brådskande behov att blockera alla rörelser på
anordningen, tryck på denna knapp för att omgående frånskilja strömtillförseln.
P2 - Höjningsknapp för lasthållaren
Håll denna knapp intryckt för att höja lasthållaren från det undre läget till det övre läget på anordningen.
P3 - Sänkningsknapp för lasthållaren
Håll denna knapp intryckt för att sänka lasthållaren från det övre läget till det undre läget på
anordningen.
5.2 FUNKTIONSTEST

5.2.1
Tryck in lasthållarens höjningsknapp P2 och håll den intryckt så att lasthållaren höjs. Släpp knappen om
du vill stoppa den uppåtgående rörelsen.
5.2.2
Tryck in lasthållarens sänkningsknapp P3 och håll den intryckt så att lasthållaren sänks. Släpp knappen
om du vill stoppa den nedåtgående rörelsen.
5.2.3

Test av P1 Stop/Nödstopp.

Tryck på nödstoppsknappen P1 medan lasthållaren är i rörelse.
Lasthållaren ska stanna omgående.
5.2.4
Funktionstestet har slutförts.

P2: Höjningsknapp för lasthållaren

P1: Nödstoppsknapp
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Del 6 Användning

6.1 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
för att placera lasten på solo gyps gipsskivelyft ska du säkerställa att:
•
•
•
•

Korgen är i det låga läget.
Lasthållaren är i det låga läget.
Lasten är i jämvikt.
Den maximala vikten inte överskrids.

6.2
Varning! Risk för krock
Under förflyttning och/eller höjning/sänkning ska operatören vara uppmärksam på att arbetsområdet på
golvet och över korgen alltid är fritt från hinder eller faror.

6.3
Installation av en gipsskiva
Kör plattformen, med Solo Gyps gipsskivelyftet installerat på plats, till önskat läge genom att följa instruktionerna i 6.1 i denna handbok. Därefter kan operatören följa beskrivningen nedan för att installera
gipsskivan:

fig1

fig2
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Del 6 Användning

•
•
•
•
•

Lyft gipsskivan som i figur 1.
Lyft plattformen till önskad höjd (fig 2).
Fäst gipsskivan på väggen.
Sänk plattformen till det lägsta läget.
Upprepa förfarandet.

Eftersom Solo Gyps gipsskivelyft är elektriskt anslutet till plattformens batterier ska man under
arbetets gång kontrollera batterimätaren för att kontrollera batteriets laddningsnivå.
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Del 7 Rengöring

7.1 RENGÖRING
7.1.a
Eftersom plattformen arbetar i dammig miljö ska den rengöras dagligen eller varje gång det är nödvändigt.
7.1.b
Personen som utsetts till rengöringen måste ha läst och noga förstått säkerhetsföreskrifterna i denna
handbok (Del 2).
7.1.c
Innan rengöringen påbörjas ska man sätta plattformen i nolleffektsläge och ta ut Solo Gyps gipsskivelyftets elkabel från plattformen.

7.1.d
Rengör instrumentpanelerna, säkerhetstapparna, lasthållaren, de utdragbara armarna och huvudramen
med en duk som fuktats med vatten.
7.1.e
Rengöringen har slutförts.
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Del 8 Periodiskt Underhåll

8.1 INLEDNING OCH TIPS FÖR ALLMÄNT UNDERHÅLL

8.1.a
Regelbundna inspektioner och ett noggrant underhåll är nyckeln till en effektiv och
ekonomisk drift av anordningen.
Tillverkaren har arbetat hårt för att förbättra anordningens tillförlitlighet och förenkla det
planerade underhållet. Din utrustning kommer att arbeta på ett tillfredsställande sätt med
minimalt behov av service och reparation.
8.1.b
Personen som utsetts till underhållsåtgärderna måste ha läst och noga förstått alla
säkerhetsföreskrifter i denna handbok som beskrivs i del 2.
8.1.c
Underhållsåtgärderna får enbart utföras av en enda kvalificerad person, om inget annat
anges, och ALDRIG AV FLER PERSONER.

8.1.d
Varning! Allmän fara
Underhållsåtgärderna ska utföras av kvalificerad personal:
- som har läst och noga förstått säkerhetsföreskrifterna som anges i denna handbok (se
del 2),
- som är försedd med personlig skyddsutrustning och använder dem vid behov,
- som har lämplig klädsel, har tillgång till lämplig utrustning och använder dem beroende
på aktuellt behov och risker.
8.1.e
Denna försiktighetsåtgärd är nödvändig eftersom ett felaktigt eller olämpligt arbete kan
orsaka funktionsstörningar och skador på anordningen eller på personer. Tillverkaren
åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av ovan nämnda förfaranden.
8.1.f
Innan arbetet återupptas, kontrollera hela systemet så som anges i del 4.
8.1.g
Underlåtelse i att iaktta dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka skador på anordningen
eller på personer.
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Del 8 Periodiskt Underhåll
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Del 8 Periodiskt Underhåll

N.
1
2
3
4
5
6
7

217.10002
217.10003
217.10008
300.0100A
217.10009
217.10010
217.60018

ANTAL
1
1
1
1
1
1
1

8

217.60012

3

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

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

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

BESKRIVNING
SOLO GYPS HUVUDRAM
MED
FÄSTE ELMOTOR
ELMOTOR
KUGGHJUL ELMOTOR
DRIVKRANS
NEDRE KEDJEGUIDE
ÖVRE KEDJEGUIDE

FÄSTE GRÄNSLÄGESBRYTARE
GRÄNSLÄGESBRYTARE
3/8” KEDJA
LAGER
KEDJESTRÄCKARE
TEFLON-BRICKA
KABELVINDA
UNDRE HÖLJE
ÖVRE HÖLJE
BORSTLIST
BORSTLIST
FJÄDER
HÖLJE ELMOTOR
HÖLJE KONTROLLPANEL
NÖDSTOPPSKNAPP
HÖJNINGS-/SÄNKNINGSKNAPP
BRYTARE NO
BRYTARE NC
RELÄUTTAG

RELÄ
LASTHÅLLARE
LÅSTAPP
RATT
HÖGER UTDRAGBAR ARM
VÄNSTER UTDRAGBAR ARM
TVÄRGÅENDE ARM
STÖDCYLINDER GIPSSKIVA
SÄKERHETSTAPP
SÄKERHETSTAPP
KONTAKTDON
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Del 9 Teknisk Information

9.1 ELEKTRISKT SCHEMA

nödstoppsknapp

gränslägesbrytare ned

höjningsknapp

sänkningsknapp

gränslägesbrytare upp

höjningsrelä

elmotor
sänkningsrelä
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Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Website : www.bravi-platforms.com
Reservdelar: www.bravi-parts.com

