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INDLEDNING 

Denne betjeningsvejledning udgør en vigtig del af maskinen og skal altid 
opbevares på køretøjet. . 
Formålet med betjeningsvejledningen er at illustrere alle forholdsregler og 
vigtige operative procedurer, som er nødvendige for at sikre alle ejere, 
brugere, operatører, virksomheder som udbyder platformen i leasing og 
personer, som leaser platformen en korrekt funktion i overensstemmelse med 
den forudsete brug. 
Da produkterne konstant undergår forbedringer, forbeholder BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. sig retten til at ændre de tekniske data uden 
forvarsel.   

Yderligere, opdateret information kan fås ved henvendelse til    
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italien  

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

FARESYMBOLER OG DERES BETYDNING  
 
Faresymbolet anvendes for at henlede opmærksomheden på 
potentielle farer, som kan forvolde skader. Alle 
sikkerhedsinstruktioner som følger efter symbolet skal 
overholdes, så mulige skader eller dødsulykker undgås . 
 
  
ANGIVER EN UMIDDELBART OVERHÆNGENDE FARE 
SOM FORÅRSAGER ALVORLIGE SKADER ELLER 
DØDSULYKKER, HVIS DEN IKKE UNDGÅS. DETTE 
SYMBOL HAR RØD BAGGRUND . 
 
ANGIVER EN POTENTIEL FARESITUATION SOM KAN 
FORÅRSAGE LETTERE ELLER BEGRÆNSET SKADE, 
HVIS DEN IKKE UNDGÅS. DETTE SYMBOL KAN DESUDEN 
ANVENDES FOR AT SIGNALERE FREMGANGSMÅDER, 
SOM ER USIKRE. DETTE SYMBOL HAR GUL BAGGRUND. 
 
 
ANGIVER EN POTENTIEL FARE SOM FORÅRSAGER 
ALVORLIGE SKADER ELLER DØDSULYKKER, HVIS DEN 
IKKE UNDGÅS. DENNE MÆRKAT HAR EN BLÅ, HVID 

ELLER ORANGE BAGGRUND . 

 

 
 
 
 

DETTE PRODUKT SKAL VÆRE I 
OVERENSSTEMMELSE MED ALLE 
SIKKERHEDSPROCEDURER, SOM ER 
ANFØRT I DE TEKNISKE 
ERKLÆRINGER . 
OPLYSNINGER OM EVENTUELLE 
TEKNISKE SIKKERHEDSERKLÆRINGER 
SOM BRAVIISOL PRODUKTET ER 
UDSTYRET MED KAN FÅS VED 
HENVENDELSE TIL BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. ELLER 
TIL DEN AUTORISEREDE, LOKALE 
BRAVIISOL FORHANDLER. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. FREMSENDER DE TEKNISKE 
SIKKERHEDSERKLÆRINGER TIL 
PLATFORMENS REGISTREREDE EJER. 
KONTAKT VENLIGST BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L FOR AT 
KONTROLLERE, AT OPLYSNINGERNE 
VEDR. DEN AKTUELLE EJER ER 
OPDATEREDE OG KORREKTE. 
 

 

EVENTUELLE ULYKKER, SOM ER 
INDTRUFFET UNDER ANVENDELSEN AF 
PRODUKTER LEVERET AF BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L., OG SOM 
HAR FORVOLDT PERSONSKADER, DØD 
ELLER BETYDELIG SKADE PÅ FAST 
INVENTAR ELLER PÅ SELVE BRAVIISOL 
PRODUKTET, SKAL STRAKS 
INDBERETTES TIL BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

Angående: 
 

• Indberetning af ulykker   
• Publikationer vedr. produktsikkerhed 

• Opdatering af oplysninger vedr. den aktuelle 
ejer  

• Spørgsmål om produktsikkerhed  
• Information om standard og normkonformitet  
• Spørgsmål vedr. særlige anvendelser af 

produktet 

• Spørgsmål vedr. ændringer af produktet 
 
KONTAKT VENLIGST: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Referencestandard: 

2006/42/EF  
 

De dynamiske og statiske test er udført af : 
 

TÜV SUD ITALY 0948 
 

Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
 

Specifikationer  07/01/2020 
 
 

Dokument: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Specifikationer 26.06.2020  
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KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

1.1 GENEREL INFORMATION 
 

Dette afsnit illustrerer alle de forholdsregler, som er nødvendige for en korrekt og 
sikker brug af platformen og dens vedligeholdelse. Det er nødvendigt at fastlægge 
en daglig rutineprocedure på basis af instruktionerne i betjeningsvejledningen for 
at sikre en korrekt brug af platformen. 
Endvidere, for at sikre platformens korrekte funktion, bør sagkyndigt personale 
udarbejde et vedligeholdelsesprogram på basis af informationerne, som er inde-
holdt i denne betjeningsvejledning og i service- og vedligeholdelsesvejledningen. 
Dette program skal nøje overholdes.  
Ejeren/brugeren/operatøren/virksomheden som udleaser eller personen som lea-
ser platformen bør ikke acceptere ansvarsforpligtelsen for driften uden at have 
læst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem og have modtaget instruktion i 
driften af en kvalificeret, sagkyndig operatør. 
Yderlige oplysninger vedrørende sikkerhed, instruktion, inspektion, vedligeholdel-
se, anvendelse og drift kan fås ved henvendelse til BRAVIISOL Divisione Mecca-
nica S.r.l. 
 
 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DE I BETJENINGSVEJLEDNINGEN 
ANFØRTE SIKKERHEDSREGLER KAN FORÅRSAGE SKADE PÅ PLATFOR-
MEN OG DENS FUNKTIONER ELLER FORVOLDE DØDSULYKKER. 
 
1.2 INDLEDENDE PROCEDURER  
 
Operatøren oplæres og gøres bekendt med 
platformen. 
 

• Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt 
igennem inden platformen anvendes. 

• Platformen må først tages i anvendelse efter at sagkyndigt personale har 
gennemført en komplet oplæring af nye operatører. 

• Platformen må udelukkende anvendes af autoriseret og sagkyndigt 
personale som omhyggeligt har læst og er bekendt med alle FARER, 
ADVARSLER og ANMÆRKNINGER samt de operative instruktioner, som 
findes på platformen og er indeholdt i betjeningsvejledningen. 

• Platformen må kun anvendes til de formål som er forudset af BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Al personale, som anvender platformen, skal være bekendt med 
nødstopanordningerne og deres funktion, som er beskrevet i 
betjeningsvejledningen. 

• Læs, og overhold nøje alle de firmaets regler og gældende lokale og 
nationale bestemmelser, som er relevante for maskinens drift . 

Inspektion af køretøjet  

• Platformskøretøjet må først anvendes efter at inspektionen 
er udført og funktionerne er testet. Yderligere oplysninger 
kan findes i denne betjeningsvejlednings Kapitel 2. 

• Køretøjet må først startes efter at alle service- og 
vedligeholdelsesindgreb, som er foreskrevet i service- og 
vedligeholdelsesvejledningen er udført. 

• Det skal sikres, at alle sikkerhedsanordninger fungerer 
korrekt. Eventuelle ændringer ved sikkerhedsanordningerne 
udgør en overtrædelse af sikkerhedsnormerne. 

 
 
 
 
 
 
EVENTUELLE ÆNDRINGER VED PLATFORMEN MÅ KUN 
UDFØRES EFTER SKRIFTLIG TILLADELSE FRA 
FABRIKANTEN. 
 

• Start ikke platformen hvis sikkerhedsskiltningen eller 
sikkerhedsinstruktionerne ikke er læselige eller helt mangler. 

• Undgå ophobning af murbrokker på platformen. Undgå at 
mudder, olie, fedtstoffer eller andre fedtede materialer 
kommer i kontakt med hjulene og platformens ståflade. 

 
Inspektion af arbejdsarealet 
 

• Inden platformen anvendes skal operatøren tage alle 
nødvendige forholdsregler for at undgå en hvilken som helst 
fare på arbejdsarealet.  

• Platformen må ikke startes eller hæves mens den befinder 
sig på lastvogne, anhængere, jernbanevogne, fartøjer på 
vand, stilladser eller lignende, med mindre der forligger 
skriftlig tilladelse hertil fra BRAVIISOL D.M. S.R.L..  

• Platformen kan anvendes i temperaturer som går fra -20 til 
40 °C (fra 0 til 104 °F). Mht. anvendelse af platformen 
udenfor det angivne temperaturinterval skal henvendelse 
rettes til BRAVIISOL D.M. S.R.L.. 

ADVARSEL 
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1.3 DRIFT 
 
Generel information 
 

• Anvend kun platformen til at hæve personale med evt. 

værktøj og udstyr eller til manuel håndtering af lagervarer. 

• Anvend aldrig en defekt platform. Hvis der opstår en skade 

skal der slukkes for platformen. 

• Flyt aldrig afbrydere eller betjeningshåndtag fra en position 

til den modsatte med en brusk bevægelse uden at passere 

den neutrale position. Sæt altid afbryderen i den neutrale 

position inden den flyttes til den næste funktionsposition. 

Kommandoerne skal aktiveres med et let og ensartet tryk. 

• Hvis der opholder sig personer på platformen, må den kun 

aktiveres eller betjenes af personale på jorden i nødstilfælde.   

• Sørg for at elektrisk værktøj er korrekt placeret så det 

undgås, at det hænger i ledningen indenfor platformens 

arbejdsområde. 

• Inden køretøjet forlades skal løftegruppen sænkes helt i 

bund og strømforsyningen afbrydes. 

• Køretøjet må ikke anvendes til persontransport. 

• Under anvendelse må kun operatøren opholde sig på 

køretøjet. 

• Batterivæsken er ekstremt ætsende. Sørg for, at den aldrig 

kommer i direkte kontakt med huden eller beklædningen. 

• Oplad batteriet på et godt udluftet område. 

KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

1.4 Fare for fald 
 

• Inden platformen anvendes skal det kontrolleres, at 

brystværn og låger er korrekt placeret.  

• Stå med begge ben på platformens bund. 

• Der må ikke anvendes stiger, kasser, skamler, brædder eller 

lignende på platformen for at øge arbejdshøjden. 

• Anvend aldrig løftegruppen til at stige op i eller ned fra 

platformen. 

• Udvis størst mulig forsigtighed ved ind- og udstigning fra 

platformen. Tjek at løftegruppen er helt nedsænket. Udvis 

størst mulig forsigtighed ved ind- og udstigning fra 

platformen og stå vendt mod køretøjet. 

• Brugen af betjeningselementer, kontroller og 

sikkerhedssensorer på LUI PK er designet således, at 

operatøren altid kan bevare "fire kontaktpunkter" med 

maskinen: Både hænder og begge fødder SKAL hele tiden 

være i kontakt med maskinen, når den er i drift . 

• Behold altid »tre kontaktpunkter« med platformen sådan at 

begge hænder og en fod eller en hånd og begge fødder 

konstant er i kontakt med platformen ved ind- og udstigning. 

• Hvis lokale myndigheder eller andre bestemmelser 
kræver forankring med taljereb, så anbefaler vi at bruge 
sikkerhedsselens fastgøringspunkt til dette formål. Brug 
ikke dette punkt til at løfte, forankre, sikre eller støtte 
platformen eller noget andet udstyr eller materiale. Fast-
gøring med taljereb bruges kun til at begrænse 
bevægelsen inden for platformens grænser. Det er 
ikke en faldsikring. Hvis denne forankring bruges 
som faldsikring, kan det resultere i alvorlige person-
skader eller død. 
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1.5 Fare for elektrisk stød   

KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

Denne maskine er ikke elektrisk isoleret .  
Sørg for at der er mindst 3 meters (10 ft) afstand mellem platformens sider og 
dens operatører samt værktøj og udstyr og en elektrisk linje eller apparatur med 
elektrisk ladning på op til 50.000 volt.  
For hver ekstra 30.000 volt eller mindre er det nødvendigt at øge afstand med 
endnu 0,3 meter. 
Den operative minimumssikkerhedsafstand kan mindskes hvis der er installeret 
isolerende barrierer for at forhindre kontakt, og disse barrierer er regulerede på 
den elektriske linjespænding, som skal beskyttes.  
Barriererne må ikke udgøre en del af platformen eller være forbundet med den.  
Den operative minimumssikkerhedsafstand kan mindskes med den operative 
afstand som foreskrevet af de isolerende barrierer. Denne afstand skal 
fastlægges af en sagkyndig person i overensstemmelse med virksomhedens og 
myndighedernes reglementer og normer vedr. udførelsen af arbejde i nærheden 
af strømførende apparatur. 

1.6 Fare for overkrængning 
 
 
 
 
 

• Inden køretøjet tages anvendelse skal brugeren gøre sig bekendt 

med underlaget på arbejdsarealet. De tilladte hældningsgrader for 

både længde- og tværretningen må ikke overskrides under kørslen. 

• Platformen må ikke hæves og køretøjet må ikke føres med 

platformen hævet, når det befinder sig på hældende grund eller 

uregelmæssigt eller blødt underlag.  

• Inden platformskøretøjet anbringes på underlag, broer, lastvogne 

eller andre overflader, skal den maksimale bærevægt kontrolleres. 

• Platformens maksimale bærekapacitet må ikke overstiges. Vægten 

skal distribueres jævnt på løfterampens overflade. Hvis det er 

nødvendigt kan transportplatformen på chassiset anvendes til at 

placere yderligere materiale. 

• Køretøjets chassis skal holdes på en afstand af mindst 0,6 m (2 ft) 

fra huller, ruheder, bratte hældninger, murbrokker, skjulte 

fordybninger og andre potentielle farer på jordoverfladen.  

• Brug aldrig platformen som kran. Platformen må ikke forankres til 

tilstødende strukturer.  

• Platformens og transportplatformens dimensioner må ikke øges med 

autoriserede udvidelser.  

• Hvis løftegruppen eller platformen hænger fast i forhindringer, 

således at et eller flere hjul er løftet fra overfladen, er det nødvendigt 

at bringe operatøren ned fra platformen, inden man forsøger at 

frigøre platformen. Anvend kraner, gaffelløfteredskaber eller andet 

passende udstyr til at stabilisere platformen og bringe personalet 

ned på jorden. 

• Det er strengt forbudt at stige op eller ned fra platformen, når den er 

hævet.  

SPÆNDINGSINTERVAL 
(FRA FASE TIL FASE)  

MINIMUM SIKKERHEDSAF-
STANDE I DRIFT m (ft)  

Fra 0 til 50 kV 3 (10) 

Fra over 50 kV til 200 kV 5 (15) 

Fra over 200 kV til 350 kV 6 (20) 

Fra over 350 kV til 500 kV 8 (25) 

Fra over 500 kV til 750 kV 11 (35) 

Fra over 750 kV til 1000 kV 14 (45) 

BEMÆRK: Disse minimum sikkerhedsafstande skal anvendes med und-
tagelse af tilfælde, hvor firmaets, lokale eller nationale krav er strengere.   
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1.7 Fare for klemning og kollision 
 

• Al personale på platformen og på jorden skal anvende påbudt 
sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med gældende normer og 
afpasset til den risikograd, som en inspektion af arbejdspladsen har 
fastlagt . 

• Når platformen er i anvendelse og hæves eller sænkes skal 
afstandene over, ved siden af og under selve platformen kontrolleres. 

 
 
 
 
 
 

• Man må ikke læne sig ud over rækværket, når platformen er i drift. 

• Ved kørsel i områder, hvor udsynet er begrænset af forhindringer, 
skal en person gå foran platformen og signalere eventuelle farer. 

• Under kørslen skal alt ikke-operativt personale opholde sig på en 
afstand af mindst 1,8 meter (6 ft) fra køretøjet. 

• Hastigheden skal tilpasses forholdene: jordoverflader, trafik, udsyn, 
hældning, personalets placering og andre forhold som udgør fare for 
kollision eller skader på personale. 

• Sørg for at afstanden til den nødvendige bremselængde er til stede, 
uanset kørehastigheden. 

• Hold lav kørehastighed i reserverede områder, områder med lidt 
plads eller når der køres baglæns. 

• Udvis altid størst mulig opmærksomhed for at undgå, at eventuelle 
forhindringer rammer betjeningsanordningerne eller personerne, som 
opholder sig på platformen eller rører ved disse. 

• Det bør sikres, at operatørerne på andre hævede 
arbejdsinstrumenter eller på jorden er informerede om arealet 
omkring platformen. Afbryd strømmen til de hævede kraner. 

• Personalet skal advares mod at arbejde, opholde sig eller passere 
under den hævede platform. Gulvarealet skal have den fornødne 
afspærring. 

KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

1.8 LØFT OG TRANSPORT 
 
Generel information 
 

• Under løft og transport må personale ikke opholde sig på 
platformen. 

 

• Platformen LUI PK må kun skubbes eller trækkes i nødstilfælde, i 
tilfælde af svigt i driften, afbrudt strømforsyning eller for at på-/
aflæsning af platformen og ALTID KUN efter først af have slækket 
motorbremsen i overensstemmelse med instruktionerne i denne 
betjeningsvejledning.  

 

• Inden løft eller transport bør det sikres, at platformen er tom og 
sænket helt i bund.  

 

• Hvis platformen skal transporteres med gaffeltruck skal gaflerne 
anbringes i de specielt beregnede spor på selve platformen. 
Platformen må kun løftes ved hjælp af et løfteinstrument, som har 
den fornødne bæreevne. Alle oplysninger vedr. maskinens vægt 
findes i tabellen med de tekniske data i Kapitel 5 - Maskinens 
tekniske data. 

 

• Informationer vedr. løft af platformen findes betjeningsvejledningens 
Kapitel 3 - Platformens drift. 
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KAPITEL 2.  
FORBEREDELSE OG INSPEKTION 

2.1 OPLÆRING AF PERSONALE 
 
Denne platform er et transportmiddel beregnet for personalet; 
Det er derfor nødvendigt, at den udelukkende anvendes og 
vedligeholdes af uddannet, sagkyndigt personale. 
 
Platformen må ikke anvendes af personer, som er under indflydelse af 
alkohol eller narkotika, personer som lider af epileptiske anfald, 
svimmelhed eller tab af fysisk kontrol. 
 
 
Oplæringen af operatøren skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Anvendelse og begrænsninger i platformens kommandoer, på 

jorden, i nødstilfælde og i sikkerhedsforanstaltningerne. 
2. Afmærkning af kommandoer, instruktioner og advarsler som 

findes på platformen. 
3. Arbejdsgiverens og myndighedernes reglementer og normer. 
4. Brug af homologeret sikkerhedsudstyr som beskytter mod fald, 

hvor det er krævet . 
5. Kendskab til platformens mekaniske funktioner i et omfang som 

tillader, at en reel eller potentiel fejl kan identificeres.  
6. Sikker brug af platformen i tilfælde af hævede forhindringer, 

andre arbejdsinstrumenter i bevægelse, barrikader, 
fordybninger, huller og nedstigninger.  

7. Metoder til undgåelse af farer fra ubeskyttede, strømførende 
ledninger. 

8. Kravene til et specielt arbejde eller en speciel anvendelse af 
platformen. 

 
Tilsyn med oplæringen 
Oplæringen skal foregå under en sagkyndig persons tilsyn på et åbent 
areal uden forhindringer og skal fortsætte, indtil praktikanten er i stand 
til at anvende og betjene platformen i fuld sikkerhed. 
 
Operatørens ansvar 
Operatøren skal oplyses om sit ansvar og pligten til at slukke for 
platformen i tilfælde af svigt eller andre forhold, som skønnes at 
kompromittere sikkerheden for platformen og/eller arbejdsarealet. 
 

 

2.2 FORBEREDELSE, INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE 
 
BRAVIISOL stiller alle data vedr. inspektion og periodisk vedligeholdelse til 
rådighed i tabellen 2.3 . 
Konsultér lokale normer for arbejde med hævede platforme for yderligere 
oplysninger. 
 
Inspektionernes og vedligeholdelsesindgrebenes hyppighed skal forøges, 
hvis der er behov for det, når platformen anvendes i ugunstige omgivelser, 
anvendes oftere eller belastes hårdt. 
 
2.3 FORBEREDENDE INSPEKTION INDEN START 
I den forberedende inspektion skal følgende operationer medtages. 
 
1. Rengøring – Tjek at der ikke er lækager (hydraulisk olie eller 
batterivæske) eller fremmedlegemer på nogen overflade.  
I tilfælde af lækager skal servicepersonale tilkaldes. 
 
2. Skilte og afmærkning – Kontrollér at afmærkninger og skilte er rene og 
læselige.  
Kontrollér at alle skilte og afmærkninger er tilstede.  
Sørg for at alle ulæselige skilte og afmærkninger rengøres eller udskiftes. 
(Se »Anbringelse af skilte« i Kapitel 3). 
 
3. Betjenings– og sikkerhedsvejledning – Kontrollér at følgende 
vejledninger ligger i den beskyttede boks (figur 3.A): 
Betjenings- og sikkerhedsvejledning, - 
EMI Sikkerhedsvejledning (kun vedr. ANSI/CSA specifikationer) og ANSI 
Ansvarsvejledning (kun vedr. ANSI/CSA specifikationer).   
 
4. Skema over det komplette, daglige tjek – (Se afsnit 2.4 ). 
 
5. Batteri – Oplad  efter behov (se afsnit 3.5 ). 
 
6. Hydraulisk olie – Oliestanden i pumpens beholder kan variere med 
oliens temperatur. Det er mao. muligt, at oliestanden ikke når 
maksimumniveauet på målestangen når platformskøretøjet er koldt.  
Hæv og sænk masten flere gang så oliestanden kan aflæses præcist .  
Når den hydrauliske olie er opvarmet aflæses oliestanden på målestangen. 
Den skal være på niveau med eller tæt på tegnet FULD. 
 

• OLIESTANDEN MÅ ALDRIG OVERSKRIDE TEGNET FULD. 
• EFTERFYLD ALTID olie hvis niveauet er på linje med eller ligger 

under tegnet TILSÆT. 
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BEMÆRK:  
den hydrauliske oliestand kontrolleres gennem 
skueglasset, som findes under afdækningen på 
chassiset. Kurven skal være sænket. Hvis 
nødvendigt efterfyldes mineralolie med en 
viskositetsgrad på 22 (i tilfælde af klimatiske 
forhold med meget strenge frostgrader på under -
20°C tilrådes det at anvende en syntetisk 
olie med et lavere frysepunkt, cirka –45°C) 
 
 
Pas på!  Forureningsfare 
Efterlad ikke olie i miljøet. 
 

TABEL 2.3 

2.4 KOMPLET DAGLIGT TJEK  
 

 
 
 

DET SKAL SIKRES AT STRØMFORSYNINGEN TIL PLATFORMEN ER 
AFBRUDT MENS DEN KOMPLETTE INSPEKTION UDFØRES SÅ MULIGE 
SKADER UNDGÅS. 
PLATFORMEN MÅ IKKE ANVENDES FØR ALLE SKADER ER REPARERET  

 
 
 

 
GLEM IKKE DEN VISUELLE INSPEKTION AF UNDERVOGNEN.   
KONTROLLÉR AT DER IKKE FINDES GENSTANDE, MURBROKKER ELLER 
LIGN. SOM KAN FORVOLDE ALVORLIGE SKADER PÅ PLATFORMEN. 
 
Operatøren skal ikke påtage sig ansvaret for at betjene platformen før alle 
betjeningsvejledningens dele er læst og forstået og en første kørsel med 
køretøjet er foretaget under sagkyndigt og kvalificeret tilsyn.    
Platformen må kun betjenes af sagkyndigt, autoriseret personale. Denne 
betjeningsvejledning med alle tilhørende dele skal betragtes som en integreret 
del af platformen og skal til enhver tid følge med platformen . 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fabrikanten BRAVIISOL D.M. S.R.L. har ikke direkte kontrol med brugen af 
platformen. Det er brugerens ansvar, at anvendelsen sker i overensstemmelse 
med gældende sikkerhedsnormer.  
 
Det er operatørens ansvar at tjekke platformen forud for hver anvendelse.  
 
Formålet med det komplette, daglige tjek er at kontrollere platformen og sikre, at 
intet unormalt eller fejlfunktioner forekommer og tage stilling til, om 
rutinevedligeholdelse er nødvendig. Hvis der observeres skader eller 
uautoriserede ændringer i forhold til maskinens tilstand ved levering, skal 
platformen straks påsættes en etikette og den må IKKE anvendes. 
 
 
 

TYPE HYPPIGHED HOVEDAN 
SVAR 

SERVICE KAN 
UDFØRES AF 

REFERENCE 

FORBEREDEN
DE TJEK 
INDEN START  

Inden hver 
arbejdsdag eller 
ved hvert skift af 
operatør. 

Bruger eller 
operatør 

Bruger eller 
operatør 

Betjenings- og 
sikkerhedsvejledning 
side 59, 60 samt 
tilhørende 
inspektionsblanketter  

REGELMÆSSI
GT TJEK 
 

Hver 3. måned 
eller hver 150 
timer, afhængigt af 
omstændighedern
e, eller hvis 
platformen ikke har 
været anvendt i 
over 3 måneder 
eller hvis den er 
købt brugt. 

Ejer, 
koncessionshave
r eller bruger 

Sagkyndig BRAVI 
mekaniker  

Betjenings- og 
sikkerhedsvejledning 
side 57, 58 
Vedligeholdelses- og 
reparationsvejledning 
samt tilhørende 
inspektionsblanketter 

ÅRLIGT TJEK 
 

Årligt, senest inden 
13 måneder siden 
sidste inspektion 

Ejer, 
koncessionshave
r eller bruger 

Sagkyndig BRAVI 
mekaniker  

Betjenings- og 
sikkerhedsvejledning 
side 61 
Vedligeholdelses- og 
reparationsvejledning 
samt tilhørende 
inspektionsblanketter 

ADVARSEL 

ADVARSEL 

ADVARSEL 
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2.5 HVER GANG INDEN PLATFORMEN ANVENDES: 
 

• Tjek at betjeningsvejledningerne er på plads i køretøjet i den 
dertil beregnede boks, som beskytter mod vejrlig. 

• Tjek at pladen med platformens matrikelnummer og alle 
sikkerhedsskilte er på plads, i hel stand og læselige. 

• Køretøjet og platformen inspiceres for at udelukke 
tilstedeværelsen af skader eller uautoriserede ændringer i 
forhold til maskinens tilstand ved levering.  

• Tjek kurven og platformens rækværk. Kontrollér at 
indgangslågen fungerer og selv lukker automatisk.  

 

• Tjek vandstanden i batterierne og tjek for lækage. Kablerne skal 
være korrekt forbundne med klemmerne; der må ikke være tegn 
på korrosion. 

• Tjek og test alle sikkerhedsanordningernes funktion og 
personalets sikkerhedsudstyr. 

• Tjek at hjulenes gummibeklædning ikke udviser tegn på skader, 
afskrabninger eller dybe flænger. Kontrollér at der ikke sidder 
rester af murbrokker på hjulene eller rundt om dem. 

 

• Tjek de hydrauliske, elektriske og mekaniske komponenter 
visuelt. Det kontrolleres, at hver enkelt komponent er komplet 
med alle dele, at de er fastsiddende og ikke er løse, og at der 
ikke er synlige skader, lækager eller tegn på overdreven slid. 

• Tjek for eventuelt er løse ledninger eller kabler, som hænger ned 
fra undervognen. 

• Tjek at nøgleomskifteren på panelet fungerer. 

• Tjek at de paddehatteformede nødstoptrykknapper fungerer 
korrekt, både den som er placeret på køretøjet og den som er 
placeret på panelet. 

• Tjek og test at nødsænkemekanismen fungerer korrekt.  

2.6 TEST AF PLATFORMENS FUNKTIONER  

 
Når den »komplette inspektion« er afsluttet testes alle funktioner på et areal, 
som ikke præsenterer forhindringer hverken i højden eller på underlaget.  
Yderligere oplysninger om funktionerne kan findes i denne 
betjeningsvejlednings kapitel 3. 
 

 
 
 

 
HVIS PLATFORMSKØRETØJET IKKE FUNGERER KORREKT SKAL DET 
STRAKS AFBRYDES. 
SERVICEPERSONALET SKAL STRAKS INFORMERES OM PROBLEMET. 
PLATFORMEN MÅ IKKE ANVENDES FØR DEN IGEN ER ERKLÆRET 
EGNET TIL SIKKER BRUG. 
 
 

Sådan testes platformens funktioner 
1. De følgende operationer udføres fra betjeningspanelet på jordhøjde uden 
lad på platformen. 

a. Aktivér betjeningspanelet på jorden og hæv og sænk platformen. 
b. Det bør sikres, at alle køretøjets funktioner er sat ud af funktion når 
nødstoptrykknappen aktiveres (trykkes ind). 
c. Kontrollér at nedsænkningsventilen fungerer korrekt.  
 

2. Fra platformens betjeningspanel udføres følgende operationer. 
a. Hæv og sænk platformen fra 0,61 til 0,92 meter flere gange. 

Kontrollér, at platformen kører korrekt op og ned i en jævn 
bevægelse. Kontrollér,  og verificer, at kørslen automatisk 
aktiveres i langsom sikkerhedshastighed, når kurven hæves 
(kun ved LUI PK), eller bremsefrigivelsen er deaktiveret (kun for 
LUI MINI P.A.)  

 
b. Aktionér alle funktioner og kontrollér at alle endestopafbrydere, 

hovedafbrydere og kommandoafbrydere fungerer korrekt . 
c. Køretøjets håndbremser  (kun for LUI PK )- før køretøjet til et 

hældende underlag (hældningsgraden må ikke overstige 
værdien for platformens kapacitet til at fungere på hældende 
underlag), stop køretøjet og check at bremserne blokerer 
platformen i hældende position. 

ADVARSEL 
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KAPITEL 3.  
PLATFORMENS DRIFT 

3.1 
FABRIKANTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROL MED PLATFORMENS 
ANVENDELSE OG FUNKTION.  
BRUGEREN OG OPERATØREN SKAL OVERHOLDE DE KORREKTE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER. 
Dette kapitel giver den information, som er nødvendig for at gøre sig 
bekendt med betjeningsanordningerne og platformens funktion. 
 
3.2 BESKRIVELSE AF PLATFORMSKØRETØJET 
Ordreplukkeren er en truck med en operatørposition, der kan løftes. 
Maskinen er beregnet til plukkeoperationer (manuel plukning og opbevaring 
af varer fra hylder).  
Kontrol konsollen er placeret på konsollen, hoveddækket. 
Denne løfteindretning (LUI PK) er et elektrisk, selvkørende køretøj, som 
også kan skubbes, der er udstyret med en arbejdsplatform monteret på en 
støtteløftemekanisme. Mekanismen aktiveres af en speciel hydraulisk 
cylinder med synkroniseret effekt.   
 
 Fra platformens kontrolkonsol kan operatøren køre maskinen (kun for LUI 
PK), hæve og sænke platformen. LUI PK er også udstyrt med et anlæg 
drevet via to praktiske knapper, placerede på maskinen, så tillader føreren 
at hæve og reducere byrden affortroligt materiale, uden at forlade sit kontor. 
LUI MINI P.A. er udstyret med et manuelt aktiveret lasthejseareal, der let 
kan styres af et håndtag placeret under lasthylden. Operatøren hæver og 
sænker platformen, der kun er beregnet til genstande og materialer.  
LUI PK har to drivhjul bagtil og to hjul fortil. 
Det er nødvendigt at bruge det programmerbare operatørpanel på jorden, 
når maskinen serviceres, ved udførelse af funktionskontroller eller i 
nødstilfælde, hvis operatøren på platformen ikke selv kan køre platformen 
ned.  
Lui MINI P.A  er udstyret med to faste hjul og to drejelige hjul bremsen 
inden. 
 
LUI MINI P.A. har to fire hjul bagtil og to selvbremsende hjul fortil. Det er 
nødvendigt at bruge  operatørpanelet på jorden, når maskinen serviceres, 
ved udførelse af funktionskontroller eller i nødstilfælde, hvis operatøren på 
platformen ikke selv kan køre platformen ned. 
UDFØR ALDRIG MANØVRER MED LUI MINI P.A., NÅR EN PERSON 
OPHOLDER SIG I KURVEN.  

3. Grænseværdi for hældningsalarm - Med platformen helt nedsænket 
bringes køretøjet til en overflade med en hældning på over 1,5° i en 
hvilken som helst retning (hældningsgraden må ikke overstige den 
nominelle funktionskapacitet ved hældning). Køretøjets alarm 
signalerer hældningen, hvis der gøres forsøg på at hæve platformen. 

4. Reduktionsgrænsen af overførselshastigheden: Hvis 
 platformen er hævet til 0,4 m, er overførselshastigheden  lav 
sammenlignet med kurven helt sænket ( kun for LUI PK ) 

5. Grænseverdien af åbningen af platformporten:  
 Indgangsporten har hængslerne på begge døre, der 
 automatisk lukker indgangsdørene, så snart de er frigivet 

6. Venstre/højre håndtag og fodkontaktssensor - Maskinen kan kun 
fungere (bevæge sig og løftes), hvis operatøren holder hånden på 
håndtaget i venstre og højre side (billede A) og med begge hæle 
trykkende på fodkontakterne placeret på platformen (billede B). Denne 
sikkerhedsposition skal opretholdes under al betjening af maskinen 
(kun for LUI PK)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Det bør sikres, at alle køretøjets funktioner er sat ud af funktion når 

nødstoptrykknappen aktiveres (trykkes ind). 
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3.3 SÅDAN FUNGER PLATFORMSKØRETØJET 
 
Indledende manøvrer 
 
Inden køretøjet startes enten fra kommandoerne på jordhøjde eller fra 
platformen skal følgende betingelser være opfyldt. 
 

• Tilstrækkelig batterispænding til at sikre funktionen. Alarmen som 
signalerer uopladet batteri må ikke være aktiv hverken på 
kommandostationen, på jorden eller på lysindikatoren placeret på 
platformskøretøjet, som angiver batteriets opladestatus.(kun for 
LUI PK ). 

 

• Strømforsyningens hovedafbryder på betjeningspanelet på 
jordhøjde skal være indstillet på enten betjening fra jordhøjde eller 
betjening fra platformen. 

 
 

• Nødstopafbryderne på både jordkommandostationen og på 
platformen skal være i positionen RETABLERET (trukket ud). 

 

• LUI PK: LCD-skærmen som viser køretøjets status på 
kommandostationen på jordhøjde skal angive normale operative 
betingelser ved køretøjets start. 

 

• LUI PK: Venstre og højre følerhåndtag og pedalafbrydere - 
Platformen fungerer (hæves og sænkes) udelukkende, hvis 
operatøren holder hånden på venstre og højre håndtag og 
»bekræfter« ved med hælene at trykke begge afbryderne, som er 
placeret på platformen. Denne sikkerhedsposition skal bibeholdes 
under hele funktionen.  (Figur A, B , afsnit 2.6) 

 
1. Betjeningspanel på jorden - (afsnit 3.7) 
2. Ventil til brug ved manuel sænkning af platformen (afsnit 3.8)  
3. Vekselstrømsstik til batterioplader og LED-lys, som angiver batteriets 

ladestatus (afsnit 3.6) 
4. Pedalafbryder som kontrollerer platformens aktivering (02 stk. afbry-

dere, en til hver fod) - (afsnit 3.6) 
5. Platformens indgangslåge  
6. Platformens betjeningspanel (afsnit 3.6) 
7. Rum til materialetransport  
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3.4 KURV - (TRANSPORTPLATFORM)  
 
Fjernelse 
 
1. Skærmen fjernes ved at løsne skruerne på forsiden af selve 
skærmen.Løft skærmens forreste del og frigør gummilisten på stellet. 
Lad derefter skærmen glide fremad mens den løftes, hvorved den 
frigøres fra køretøjet. 
 
Påsætning 
 
1. Placer kurven på den relative støddæmperen på den øverste del af 
rammen, og lad den glide bagud . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHASSISSKÆRMEN (TRANSPORTPLATFORMEN) MÅ UDELUK-
KENDE ANVENDES TIL TRANSPORT AF MATERIALE..  
TRANSPORTPLATFORMENS SKÆRM MÅ IKKE BETRÆDES AF 
PERSONER. 

3.5 OPLADNING AF BATTERI 
 
Lysindikatorer for lav batteristatus 
 
LUI PK-betjeningspanelerne på platformen og jordstationen har indikatorer 
for lav batterispænding. 
På LUI MINI P.A. er indikatoren for lav batterispænding placeret på rammen.  
 
Fremgangsmåde ved opladning af batterier 
Platformskøretøjet er udstyret med en batterioplader med indgående 
vekselstrøm og udgående jævnstrøm. Batteriopladeren standser automatisk 
opladningen, når batterierne har nået maksimumkapaciteten. 
 
BEMÆRK: Når batteriopladeren er forbundet til et stik med vekselstrøm 
er platformens transmissionsfunktion deaktiveret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKKUMULATORERNE INDEHOLDER BLYSYRE, SOM KAN DANNE 
EKSPLOSIV BRINTGAS UNDER NORMAL DRIFT. HOLD DERFOR 
GNISTER, FLAMMER OG TÆNDT TOBAK LANGT FRA BATTERIERNE. 
SØRG FOR TILSTRÆKKELIG UDLUFTNING UNDER OPLADNINGEN. 
OPLAD ALDRIG ET ISKOLDT BATTERI. LÆS OG SÆT DEM IND I DE 
FORHOLDSREGLER, SOM BATTERIFABRIKANTEN HAR UDSTUKKET 
VEDR. DEN TILRÅDTE OPLADNINGSHASTIGHED OG MULIGHEDEN 
FOR AT FJERNE TAPPERNE PÅ BATTERICELLERNE UNDER 
OPLADNINGEN. 
 
 
1. Parkér køretøjet på et godt udluftet areal ved siden af et 

vægstik med vekselstrøm. 
                                                              

2. Anvend altid et vekselstrømsstik med jordforbindelse. Tilslut 
batteriopladeren til et korrekt installeret stik med jordforbindelse i 
overensstemmelse  med gældende normer. Jordforbindelsen er 
nødvendig for at reducere risikoen for elektriske stød. Anvend aldrig 
jordforbindelsesadaptere og udfør aldrig ændringer ved stikket. Hvis 
der bruges forlængelsesledning, bør man anvende en tretrådet 12 
AWG ledning. 

PASPA 
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Kurv til høre   

Side - Lift til 

genstande og 

materialer  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lysindikatorerne, som viser batteriets ladestatus, er placeret ved 
siden af batteriopladerens indgående vekselstrømsstik på 
jordkommandopanelet. 
1. Ved tilslutningen tændes batteriopladerens lysindikator 
automatisk og foretager en kort LED-test (alle LED-lysene blinker i 
to sekunder), hvorefter opladningen starter. 
 
2 Når det GRØNNE LED-lys tændes er batterierne fuldt opladet. 
Nu er det muligt at koble batteriopladeren fra vekselstrømskilden 
(tag fat om stikket og træk det ud; træk aldrig i ledningen for at 
undgå at beskadige den).  
 
BEMÆRK: Efter den grønne LED lyser, er batteriet el-
ektronisk deaktiveret  

A  - INDGÅENDE 
VEKSELSTRØMSSTIK, 
BATTERIOPLADER 
 
B - LYSINDIKATOR,  
 BATTERISTATUS  

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 PLATFORMENS KOMMANDOPANEL - FUNKTIONER  

 
3.6.1 LUI PK 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nødstoptrykknap/slukket 
2. Hastighedsregulator forlæns/baglæns køreretning  
3. Lysindikator for batteriets ladestatus  
4. Trykknap som hæver platformen   
5. Trykknap som sænker platformen 
6. Trykknap akustisk anordning 
7. Trykknap som sænker den materialeberegnede løfterampe 
8. Trykknap som hæver den materialeberegnede løfterampe 
9. Højrehåndsføler til aktionering af funktioner 
10. Venstrehåndsføler til aktionering af funktioner 
11. Omskifter kørselsretning højre/venstre 
12. Nøglevælger 

13. Fodkontakter 
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Generel information 
 
Inden maskinen aktiveres med kommandoerne, enten fra jorden eller på plat-

formen, er det en forudsætning, at følgende betingelser er opfyldt: 

• Platformens betjeningspanel: Nøglekontakten skal være indstillet på  
 Platform betjeningstilstand  “1” eller Betjeningstilstand fra jor “2” .  
• Jordkommandostation - platformskommadostatin: Nødstopknapperne 

skal være i positionen GENOPRETTET (STRØMFORSYNING 
TILSLUTTET). 

 
Nøgleomskifter platform/slukket/jord 
 

• Midterposition "0":  
Drej til denne position for at slukke maskinen efter brug. 

• Position “1”:  
(platformens batterimåler tænder kun for LUI PK). I denne position 
kan maskinen startes fra kommandostationen på platformen.  

• Position “2”: 
(platformens batterimåler tænder kun GRD for LUI PK). I denne 
position kan maskinen startes fra kommandostationen på jorden.  

 

Nødstoptrykknap/afbryder på platformen 
 
Når den trykkes ind blokeres alle platformens funktioner. 
Retablering af nødstopfunktionen starter IKKE platformen igen men tillader 
blot tilslutning af strømmen. 
 
BEMÆRK:  
platformskøretøjet kan kun fungere når nødstoptrykknapperne/afbryderne på 
såvel platformen som jordkommandostationen er i positionen RETABLERET. 
 
Venstre og højre sensor til aktivering af funktionerne  
Venstre og højre hånd skal placeres på håndtagene foran sensoren for at 
aktivere maskinens køre-/hæve-/sænkefunktioner.  
 
BEMÆRK: Udover føleren skal man huske også at aktivere begge 
afbryderpedalerne for at aktionere alle platformens køre-/hæve- og 
sænkefunktioner.   

Hastighedsregulator forlæns/baglæns køreretning 
 

 
 

DREJ håndtaget FREM (bagsiden af  
hånden i retningen modsat operatøren)  
for at starte køretøjets bevægelse  
FORLÆNS GEAR. Hvis håndtaget slippes, 
stopper maskinen 
AUTOMATISK.  

 
 
 
 

 
 

 
 

DREJ håndtaget BAGLÆNS 
(bagsiden af hånden i retning af operatøren) for 
at starte køretøjets kørsel i BAGLÆNS GEAR.  
Hvis håndtaget slippes, stopper maskinen 
AUTOMATISK.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Platformen må udelukkende betjenes af sagkyndigt, uddannet personale som 
har læst og sat sig ind i betjeningsvejledningens sikkerhedsforskrifter. 
NÅR PLATFORMEN ER HÆVET, MÅ DER UDELUKKENDE KØRES PÅ EN JÆVN, 
SOLID OG VANDRET OVERFLADE som også skal være ren, uden huller og med 
tilstrækkelig bæreevne i forhold til platformens vægt og det materiale, som 
transporteres. (Se Kapitel 5 - Platformskøretøjets tekniske data) 
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FORLÆNS  

BAGLÆNS 



 

 

Når den hævetrykknappen (trykknap 4, afsnit 3.6 ) holdes nedtrykket 
aktiveres den elektriske hævning af løfterampen. Når trykknappen 
slippes blokeres hævningen automatisk. 
 

Når sænketrykknappen (trykknap 5, afsnit 3.6 ) holdes nedtrykket 
aktiveres sænkningen af løfterampen. Når trykknappen slippes 
blokeres sænkningen automatisk. 
 
Vælger højre/venstre køreretning 
 
Styringen er designet til nem betjening med venstre hånd.  
 
Vælgeren presses til højre eller venstre med venstre tommelfinger og 
holdes i denne position ligeså længe, som man ønsker at bibeholde 
køreretningen. 
Husk at aktivere begge platformens afbryderpedaler samt at placere 
venstre og højre hånd ud for føleren for at aktivere hæve/sænke- og 
kørefunktionerne.  
 
 
 
 

 

Trykknap som hæver/sænker den materialeberegnede 
løfterampe 
 
Løfterampen er beregnet til en maksimal last på 90 kg. Den kan 
hurtigt hæves og sænkes vertikalt på løftegruppens forreste del ved 
hjælp af trykknapperne, som er placeret på køretøjet.  
  
Når den øverste trykknap (trykknap 8, side 3.6) holdes nedtrykket 
aktiveres den elektriske hævning af løfterampen. Når trykknappen 
slippes blokeres hævningen automatisk. 
  
Når den nederste trykknap (trykknap 7, side 3.6) holdes nedtrykket 
aktiveres sænkningen af løfterampen. Når trykknappen 
slippes blokeres sænkningen automatisk. 
 
Trykknap akustisk horn 
Når platformen er i funktion udløses hornsignalet ved et 
tryk på denne knap. 
 
Trykknapper som hæver og sænker 
arbejdsplatformen   
 

Operatøren må under ingen omstændigheder klatre op på kurvens 
rækværk. Der må heller ikke placeres stiger, brædder eller lignende for at 
øge arbejdshøjden. Operatøren må heller ikke under nogen 
omstændigheder læne sig ud over kurvens rækværk.  
 
Inden køretøjet startes skal det kontrolleres at: 

• at platformskøretøjet er placeret på et rent underlag, plant og uden 
huller og af passende beskaffenhed.  

• at der ikke er forhindringer i området, hvor 
arbejdet skal udføres. 
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1. Tryk, og hold vælgeren mod højre for at køre til højre. Slip 

vælgeren, hvis kun baglæns og forlæns kørsel ønskes.  
  

a. Når gasspjældet drejes til FORLÆNS GEAR, kører 

maskinen forlæns og drejer til højre (fronten af maskinen til 
højre for føreren)            

b. Når gasspjældet drejes til BAGLÆNS GEAR, kører 

maskinen baglæns og drejer til højre (fronten af maskinen til 
højre for føreren)    
  

2. Tryk, og hold vælgeren mod venstre for at køre til venstre. Slip 

vælgeren, hvis kun baglæns og forlæns kørsel ønskes.  
  

a. Når gasspjældet drejes til FORLÆNS GEAR, kører 

maskinen forlæns og drejer til venstre (fronten af maskinen 
til venstre for føreren)             
    

b. Når gasspjældet drejes til BAGLÆNS GEAR, kører 
maskinen baglæns og drejer til venstre (fronten af maskinen 
til venstre for føreren)  
 
 

BEMÆRK:  HØJRE/VENSTRE OMSKIFTEREN OG 
HASTIGHEDSREGULATOREN SKAL AKTIVERES SAMTIDIGT 
FOR AT KØRETØJET KAN BEVÆGE SIG I DEN ØNSKEDE 
RETNING. NÅR MAN ØNSKER AT KØRE FORLÆNS OG 
BAGLÆNS I LIGE LINJE PLACERES KØRETØJET I DEN 
ØNSKEDE RETNING OG BEVÆGES DEREFTER VED KUN AT 
AKTIVERE HASTIGHEDSREGULATOREN.  

PLATFORMENS AFBRYDERPEDALER 
 
SÆT IKKE FODEN PÅ FODKONTAKTERNE FØR 
NØGLEVÆLGEREN ER DREJET FRA "0" TIL "1" ELLER "2” 
HVIS DER AKTIONERES ANDRE KOMMANDOER END 
NØGLEAFBRYDEREN TÆNDT/SLUKKET ELLER RETABLERINGEN 
AF NØDSTOPAFBRYDEREN/AFBRYDER UNDER STARTEN AF 
KØRETØJET, VISES EN FEJLMEDDELELSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På løfterampen er anbragt to pedalafbrydere, som skal aktioneres med 
hælene for at bekræfte kommandoerne. De sikrer, at operatøren har en 
stabil position uden at være hæmmet i bevægelserne. 
Hvis en fod fjernes fra en af de to pedaler blokeres alle køre-, hæve- og 
sænkefunktioner straks. 
 
BEMÆRK: Udover begge afbryderpedalerne skal man huske også at 
aktivere føleren for at alle platformens køre-/hæve- og sænkefunktioner 
kan fungere (Afsnit  3.6). 
 
INKLINOMETER 
 
LUI PK OMFATTER EN VIPPESENSOR.  
HVIS ALARMEN AKTIVERES, UDSENDES ET AKUSTISK SIGNAL, 
OG DET ER IKKE MULIGT AT HÆVE PLATFORMEN ELLER KØRE 
MASKINEN. ENHVER BEVÆGELSE ER DEAKTIVERET, INDTIL 
STAKKEN IKKE ER HELT NEDE , OG ALARMEN ER FJERNET. 

30 31 

KAPITEL 3.  
PLATFORMENS DRIFT 



 

 

3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødstop knap ON / OFF  
 
Hvis pedalen skubbes, stopper alle maskinens faser. 
Nulstilling STARTER IKKE maskinen, men aktiver betjeningselementerne  
 
BEMÆRKNINGER: For at flytte maskinen er det nødvendigt, at 
nødstopknapperne på betjeningen på jorden og på platformen er drejet til 
positionen RESET  
 
 
 
 
 
 
Knapper til hævning og sænkning af platformen  
 
 
Operatøren ikke har nogen grund til at sidde på skorstenen eller trappe 
gelænder, akser for at opnå større højder.  Også, det ikke i nogen måde 
at bøje eller strække over rækværket af vognen platform.  
Før du bruger apparatet , kontrollere, at:   
 

• platformen er placeret på et gulv ren og fri for huller niveau med 
passende konsistens 

• der er ingen forhindringer i det område, hvor du arbejder 
 

Tryk og hold op-knappen 2 for at tænde op i kurven. Frigivelsen af 
knappen automatisk stopper bevægelse 
Tryk og hold op-knappen 3 at skrue ned for skorstenen. Udløserknap 

automatisk stopper bevægelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASPA 
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Automatisk bremse på Fast Castor Udløserknap  

Tryk og hold op-knappen 5  for at frigøre bremsed, og flytte Lui MINI 

P.A. indtil den når den ønskede position.  

Slipper knappen vil aktivere bremserne straks.  

BEMÆRK:  
Funktionen af den automatiske bremse på knappen, der frigør 

hjulene, er kun tilgængelig, når nøglevælgeren på platformen 

er i betjeningstilstand “1”, og kurven er sænket helt ned  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lever op / ned - Bevægelse af platformen materialer 

Tidsskriftet er designet til materialehåndtering en maksimal 
belastning på 90 kg. Hurtigt kan hæves eller sænkes lodret kurven 
ved hjælp af håndtaget er placeret under hylden gruppen.  
 
Tryk og hold op-knappen 6 og løft med begge hænder hylden. 
Frigivelsen af armen umiddelbart blokerer bevægelsen af 
platformen til lastning af materialet.  
Omgående at løslade håndtaget bevægelse blokere belastning af 
materialet . 
 
Tryk og hold grebet 6, og løft materialepladen ned med begge 
hænder for at sænke materialeplatformen. 
Når håndtaget slippes standser bevægelsen automatisk . 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pedalhåndtag 
  
Brug denne pedal til at skubbe maskinen i en lige linje uden at 
dreje .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INKLINOMETER 
 
LUI MINI P.A OMFATTER EN VIPPESENSOR. HVIS SENSOREN ER 

AKTIVERET , KAN APPARATET BIPPER , OG DU IKKE LØFTE 

KURVEN. ENHVER BEVÆGELSE ER DEAKTIVERET, INDTIL 

STAKKEN IKKE ER HELT NEDE , OG ALARMEN ER FJERNET. 
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3.7 JORDBETJENINGSPANEL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
For LUI PK,  bliver billedet placeret under kølerhjelmen, i en skuffe, skjult 
For LUI MINI P.A, bliver billedet placeret foran enheden og er sammensat af 
følgende komponenter med tilhørende funktioner: 
 
1. Nødstoptrykknap/slukket 
2. Indikator for batteriopladningens forløbsstatus 
3. Trykknapgruppe, multifunktion 
4. Stik, batterioplader 
5. LCD-skærm hvor platformskøretøjets status vises  
6. Afslut knappen (6a) og kurven sænkningen knappen (6b) 
7. Batteriopladningsindikator 
 
 

Nødstoptrykknap/afbryder 
 
Når den trykkes ind blokeres alle platformens funktioner. 
Retablering af nødstopfunktionen starter IKKE platformen igen. men tillader 
blot tilslutning af strømmen 
 
Display ( for LUI MINI S.K.) 

Dette er kontrolsystemets hoveddisplay hvor    

• alle nødvendige informationer om systemets status vises 

• diagnostiske informationer vedr. eventuelle uregelmæssigheder i 
systemet vises 

 
Multifunktionstrykknapgruppe: 
 
Pileknapperne er kun aktive, når nøglevælgeren er drejet til Styring fra jord . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Den ESC trykknap anvendes til programmering af det elektroniske 
kort og MÅ KUN anvendes sagkyndige teknikere fra BRAVI. 

 

• Når knappen pil op trykkes og holdes nede, hæves kurven. NÅR 
KNAPPEN SLIPPES AFBRYDES HÆVNINGEN . 
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• Når knappen "pil ned" trykkes og holdes nede, startes 
kurvenedsænkningen . 

 

• SAMTIDIGT tryk på pileknapperne højre og venstre aktiverer 
bremseudløsningen . 

 
Bremserne kan slækkes, når der er brug for at flytte platformen manuelt 
ved at skubbe den.  
For at kunne frigøre bremserne manuelt er det nødvendigt, at maskinen 
er i TILSTANDEN JORDBETJENING “2”, og kurven er sænket helt 
ned . 
 
BEMÆRK: hvis køretøjets batterier aflades totalt kan bremserne ikke 
slækkes manuelt. 
 
 
 
 
 
 
BREMSERNE MÅ KUN SLÆKKES MANUELT NÅR KØRETØJET 
BEFINDER SIG PÅ EN HORISONTAL OVERFLADE OG ER 
BLOKERET. 
Operatøren SKAL sikre sig, at der ikke er personer eller 
forhindringer til stede indenfor fareområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASPA 

Styrestation på jorden (LUI PK): 
 
Ved start og under drift viser LCD-displayet på jordstationen maskinens ak-
tuelle driftsstatus. Følgende oplysninger kommunikeres: 
 
1)Maskinens driftstimer  
2)BCI viser batteriets ladetilstand i procentandel  
 
Hvis en fejl opstår vises en lille beskrivelse af fejlen på displayet  
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Display ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a . Ved at trykke og holde den øverste knap aktiverer opstigning kurven.  
FRIGIVELSE - FOR AT STOPPE OPSTIGNING 
6b. Trykke og holder knappen nede , ned bringe kurven 
FRIGIVELSE - FOR AT STOPPE NEDSTIGNINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batteriindikatoren (for Lui MINI P.A.)  
 
Viser batteriets ladetilstand 
Når den røde LED - Indikatoren er started og stoppe med at bruge kurven, 
batteriet skal genoplades.  
BEMÆRK: STOP BILEN, NÅR DET IKKE BRUGES TIL AT HAVE EN 
VÆSENTLIG FORØGELSE AF VARIGHEDEN AF BATTERIET. 
 
 

6a 

6b 

7 

Styrestation i kurven (LUI MINI PK): 
 
Ved start og under drift viser batterimålerens display maskinens aktuelle driftssta-
tus. Følgende oplysninger kommunikeres : 
 
1)BCI viser batteriets ladetilstand i procentandel  
2)RØD prik når platformen er hævet  
 
Hvis en fejl opstår vises en fejlkode på displayet  
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3.9 PLATFORMENS KONFIGURATION 
 
Platformens maksimale bæreevne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - PLATFORMSKURV       130 kg 
 
B - MATERIALEBEREGNET LØFTERAMPE     90 kg 
 
C - TRANSPORTPLATFORMENS CHASSIS  
 for LUI PK:       113 kg 
 for LUI MINI P.A.:       90 kg 
 
3.10 PARKERING AF KØRETØJET 
 
a. Køretøjet skal parkeres på et velbeskyttet areal med god udluftning. 
b. Det skal sikres, at platformen er helt nedsænket og hovedstrømsafbryderen 

skal drejes i positionen DEAKTIVERET. 
c. Hvis nødvendigt fjernes tændingsnøglen fra platformen så uautoriseret brug 

af køretøjet undgås. 
 
BEMÆRK: hvis nødvendigt, oplades batterierne så de er klar til næste arbejdsdag 
(se afsnit 3.5) 

3.8 HÅNDBETJENT NESSÆNKNINGSVENTIL   
 
FARE FOR KLEMNING -  

Under nedsænkningsoperationen og efter at have udført alle 
nødsænkningsmanøvrerne, skal operatøren udvise stor 
forsigtighed med at forlade køretøjet. Desuden skal operatøren 
sikre sig, at ingen personer, dyr eller andre genstande skal 
komme ind på manøvrearealet i en omkreds på 2 meter og 
især, at der ikke  findes genstande på chassiset (hvor den 

nedsænkede kurv placerer sig). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved hjælp af platformens manuelle nedsænkningshåndtag kan per-
sonale på jorden sænke platformen i det tilfælde, at operatøren ikke 
selv kan udføre nedstigningen. 
Nødstopknappen er angivet med det tilhørende selvklæbende skilt . 
LUI MINI S.K.      LUI MINI P.A. 

 
I det tilfælde at man ønsker eller er nødt til at sænke platformens 
kurv manuelt, er det tilstrækkeligt at trække i håndtaget. Herved 
starter kurven en langsom nedstigning. 
 
Når håndtaget SLIPPES standses nedsænkningen.  

FARE 
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3.11 TRANSPORT, LØFT OG FASTSPÆNSING 
 
Generel information 
 
LUI MINI S.K. og LUI MINI P.A. kan transporteres til arbejdsstedet på en 
af de følgende måder. 
 

• Platformen kan køres til arbejdsstedet, hvis underlaget som skal 
gennemløbes tillader det. 

 

• Ved transport med gaffeltrick skal gaflerne placeres på de 
angivne steder i bunden af rammen . 

 
Transport på gaffelløftetruck 
 
Gaflerne skal indføres i sporene som findes under chassiset. Med en 
gaffelløftetruck kan platformen transporteres til arbejdsstedet eller løftes 
højere end det er muligt med en traditionel gaffeltruck. 
 
BEMÆRK:  
gaffeltruckene skal have kapacitet til at løfte platformens bruttovægt; se 
tabellen Operative Tekniske Data i begyndelsen af afsnittet. 
 
 
Transport - forankring med spændebånd 

 
Med maskinen slukket på transportkøretøjet i nedlukningsposition 
(bremser tilkoblet) følges instruktionerne for fastsurring under transport . 
 
HVIS DER ANVENDES FOR STOR KRAFT NÅR PLATFORMEN 
FÆSTNES TIL TRANSPORTMIDLET (FOR STORT PRES PÅ 
HJULENE) KAN HJULENES KOMPONENTER TAGE SKADE. 
 
1.  Køretøjet skal fæstnes til transportmidlet med passende 
spændebånd, som skal passere mellem stængerne i kurvens rækværk, 
dog ikke igennem indgangslågerne. 
.  

3.12 SKILTENES PLACERING 
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KAPACITET  

ADVARSEL  
INTET MATERIALE PÅ OPERATØRPLADSEN 
KUN EN OPERATOR, INGEN PASSAGER  
MÅ KUN BRUGES INDENDØRS  

ADVARSEL  
PLATFORMENS ADGANG SKAL VÆRE 
KORREKT LUKKET, OG ALLE 
GELÆNDERE PÅ PLADS OG SIKRET 
FØR BRUG AF PLATFORMEN 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF 
INSTRUKTIONERNE KAN FORÅRSAGE 
DØD ELLER PERSONKVÆSTELSER  

FARE  

KAPACITET  

ADVARSEL  
INTET MATERIALE PÅ OPERATØRPLADSEN 
KUN EN OPERATOR, INGEN PASSAGER  
MÅ KUN BRUGES INDENDØRS  

ADVARSEL  
PLATFORMENS ADGANG SKAL VÆRE 
KORREKT LUKKET, OG ALLE 
GELÆNDERE PÅ PLADS OG SIKRET 
FØR BRUG AF PLATFORMEN 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF 
INSTRUKTIONERNE KAN FORÅRSAGE 
DØD ELLER PERSONKVÆSTELSER  

FARE  

ADVARSEL  

HOLD AFSTAND TIL 
BEVÆGELIGE DELE 
Dele i bevægelse kan 
skære eller knuse 
hænder, fødder, arme 
eller ben.  

At stå eller køre på 
ethvert af 
materialerummene 
kan forårsage fald. 
Hold afstand til alle 
lastområder.  

ADVARSEL  

HOLD AFSTAND TIL 
BEVÆGELIGE DELE 
Dele i bevægelse kan 
skære eller knuse 
hænder, fødder, arme 
eller ben.  

At stå eller køre på 
ethvert af 
materialerummene 
kan forårsage fald. 
Hold afstand til alle 
lastområder.  

ADVARSEL  

BATTERIERNE 
PRODUCERER EKSPLOSIV 
GAS. 
OPLAD BATTERIERNE PÅ 
STEDER MED GOD 
UDLUFTNING. 
MÅ IKKE UDSÆTTES FOR 
GNISTER ELLER FLAMMER.  

ENHVER ÆNDRING VED DENNE MASKINE UDEN 
UDTRYKKELIG SKRIFTLIG TILLADELSE FRA FABRIKANTEN 
ER FORBUDT. 
UDSKIFT IKKE DELE, SOM ER KRITISKE FOR MASKINENS 
STABILITET, MED DELE AF ANDEN VÆGT ELLER ANDRE 
SPECIFIKATIONER. 
Batteriv ægt i alt: 120 kg (hv ert batteri 30 kg)  

Der er fare for at blive ramt eller knust af platformen, når den køres ned. 
Hold hele kroppen borte fra o mrådet under platformen.  

ADVARSEL  

BATTERIERNE 
PRODUCERER EKSPLOSIV 
GAS. 
OPLAD BATTERIERNE PÅ 
STEDER MED GOD 
UDLUFTNING. 
MÅ IKKE UDSÆTTES FOR 
GNISTER ELLER FLAMMER.  

ENHVER ÆNDRING VED DENNE MASKINE UDEN 
UDTRYKKELIG SKRIFTLIG TILLADELSE FRA FABRIKANTEN 
ER FORBUDT. 
UDSKIFT IKKE DELE, SOM ER KRITISKE FOR MASKINENS 
STABILITET, MED DELE AF ANDEN VÆGT ELLER ANDRE 
SPECIFIKATIONER. 
Batteriv ægt i alt: 120 kg (hv ert batteri 30 kg)  

Der er fare for at blive ramt eller knust af platformen, når den køres ned. 
Hold hele kroppen borte fra o mrådet under platformen.  



 

 

KAPITEL 4. NØDSTOPPROCEDURE 

4.1 NØDFUNKTIONER  
 
Operatøren er ikke i stand til at kontrollere platformen 
 
EN SITUATION HVOR OPERATØREN PÅ PLATFORMEN ER UDE AF 
STAND TIL AT BEVÆGE SIG, ER FASTKLEMT ELLER IKKE ER I 
STAND TIL AT BETJENE ELLER KONTROLLERE KØRETØJET. 
 
1. Det øvrige personale må kun betjene platformen fra 

jordbetjeningsanordningen, såfremt det er nødvendigt. 
2. Kommandoerne på platformen må udelukkende betjenes af 

sagkyndigt personale, som opholder sig på platformen. 
 ARBEJDET SKAL OMGÅENDE AFBRYDES HVIS 
PLATFORMENS  KOMMANDOER IKKE FUNGERER KORREKT. 
3. Bjergningsudstyret kan anvendes til at bringe personerne, som 

 opholder sig på platformen, i sikkerhed. Der kan 
anvendes  kraner eller gaffelløfteredskaber for at stabilisere 
platformens  bevægelser. 

 
Platform blokeret i hævet position 
Hvis platformen blokeres eller hænger fast i hævede strukturer skal 
personen, som opholder sig på platformen, bringes i sikkerhed inden 
platformen frigøres. 

KAPITEL 5. GENERELLE TEKNISKE DATA OG 
OPERATØRUDFØRT VEDLIGEHOLDELSE 

5.1 INDLEDNING 
 
I denne del af betjeningsvejledningen findes yderligere oplysninger, 
som er nødvendige for at operatøren kan sørge for platformens 
korrekte funktion og dens vedligeholdelse. 
Vedligeholdelsesoperationerne skal udføres af sagkyndigt 
personale: 
- som har læst og sat sig ind i betjeningsvejledningens 
sikkerhedsforskrifter (se DEL 2) 
- som er i besiddelse af individuelt sikkerhedsudstyr og som 
anvender det i henhold til forskrifterne 
- og uden tilsluttet strømforsyning. 
( nøglen drejet til nul, og den røde hovedafbryder under frontdæks-
let afbrudt ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et hvilket som helst indgreb, som ikke er beskrevet i det følgende, 
skal betragtes som ekstraordinær vedligeholdelse.  Reparationer, 
ændringer og ekstraordinær vedligeholdelse må ikke finde sted 
uden forudgående at have konsulteret fabrikanten som, alt 
afhængigt af omstændighederne, giver skriftligt tilsagn til udførelsen 
eller tilråder, at indgrebet foretages af en af fabrikantens teknikere. 
Disse forholdsregler skyldes, at uhensigtsmæssige eller fejlagtige 
indgreb kan forårsage unormal drift eller skader på platformen og 
udgøre en fare for personalet. Fabrikanten fralægger sig ethvert 
ansvar for alle forhold, som kan indtræffe, efter udførelsen af 
sådanne indgreb. Inden platformen igen tages i anvendelse skal 
hele systemet kontrolleres i overensstemmelse med startproce-
durerne.  Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan 
medføre skader på personalet og/eller platformen. 
 
Informationerne vedr. vedligeholdelsen, som er indeholdt i dette 
afsnit, er udelukkende beregnet på at støtte operatøren i udførelsen 
af den daglige vedligeholdelse. Denne del af vejledningen erstatter 
ikke det mere udførlige, forebyggende vedligeholdelses- og in-
spektionsprogram, som er indeholdt i Service- og vedligehold-
elsesvejledningen, som udelukkende er forbeholdt sagkyndige 
teknikere. 
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TEKNISKE DATA LUI PK   

Kurvens maksimale nedsænkningshastighed 84 m/min. 

Kurvens minimale nedsænkningshastighed 20 m/min. 

Vendediameter (indvendig) NUL 

Maks. hældning under kørsel (UDELUKKENDE MED FULDT 
NEDSÆNKET PLATFORM) 

35% 

Platformens præstationer Hævning: 18 seK 

Nedsænkning: 15 seK 

Styresystem Tohånds, proportionalt 

Gummibeklædning, hjul Solide gummihjul, »sporløse« 

Elektronisk hældningskontrol  Standard 

Maks. Vandret sidekraft 200 N  

Belastning af hjul 327Kg  

Maksimal brugshøjde <1000 m o.h.o. 

BÆREEVNE   

BÆREEVNE OPERATØRRAMPE  130Kg 

BÆREEVNE TRANSPORTRAMPENS CHASSIS 113 Kg 

BÆREEVNE LØFTERAMPE 90 Kg 

FORSYNINGSSPÆNDING   

Batterier N 04, 6V 245Ah@20hr 

Forsyningsspænding 24 V c.c. 

Netforsyning til opladning 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Translationsmotorer Watt 500; volt 24; Nm 1,33; F.F. 
1; RPM 3600; Ah 26; IP 54; 

DUTY S2; bremse 24 V +6/-10 
% stabiliseret 

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

STØJNIVEAU Mindre end 70 dB (A) 

Arbejdshøjde 
535 cm 

Platformshøjde (fuldt udskudt mast) 

335cm 

Platformshøjde (platform i hvileposition) 

144cm 

Køretøjets base (totallængde) 

150cm 

Køretøjets bredde (totallængde) 

80.8 cm 

Personer: 
(personer som må være tilstede på platformen) 

1 

Højde platformsadgang 
36 cm 

Platformskøretøjets bruttovægt (tomt køretøj) 

690 kg 

KUN TIL INTERN BRUG  
 

1.65 ft/50 cm 
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TEKNISKE DATA LUI MINI P.A.   

Vendediameter (indvendig) NUL 

Platformens præstationer Hævning 18 sek 

Nedsænkning 15 sek 

Gummibeklædning, hjul Polyurethan slip  

Elektronisk hældningskontrol  Standard 

Belastning af hjul 165Kg 

Maks. Vandret sidekraft 200 N 

BÆREEVNE   

BÆREEVNE OPERATØRRAMPE  130Kg 

BÆREEVNE TRANSPORTRAMPENS CHASSIS 90 Kg 

BÆREEVNE LØFTERAMPE 90 Kg 

FORSYNINGSSPÆNDING   

Batterier N 01, 12V 85Ah@20hr 

Forsyningsspænding 12 V c.c. 

Netforsyning til opladning 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

STØJNIVEAU  Mindre end 70 dB (A) 

Arbejdshøjde 
416 cm 

Platformshøjde (fuldt udskudt mast) 

216cm 

Platformshøjde (platform i hvileposition) 

148cm 

Køretøjets base (totallængde) 

115cm 

Køretøjets bredde (totallængde) 

73 cm 

Personer: 
(personer som må være tilstede på platformen) 

1 

Højde platformsadgang 
36 cm 

Platformskøretøjets bruttovægt (tomt køretøj) 

280 kg 

KUN TIL INTERN BRUG  

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 OPERATØRUDFØRT VEDLIGEHOLDELSE 
 
5.3.1 Efterfyldning af hydraulisk olie 
 
Den hydrauliske oliestand kontrolleres gennem skueglasset, som findes 
under chassisskærmen, og med kurven sænket. 
Hvis der skal efterfyldes olie anvendes følgende fremgangsmåde: 
 

• Skru proppen af den hydrauliske oliebeholder. 

• Efterfyld mineralolie med en viskositetsgrad 
på 22  

• (i tilfælde af klimatiske forhold med meget 
strenge frostgrader på under -20°C tilrådes 
det at anvende en syntetisk olie med et lavere 
frysepunkt, cirka –45°C) 

• Kontrollér oliestanden gennem skueglasset 
og fyld mere olie i beholderen hvis nødvendigt. 

• Skru proppen fast i igen. 
 
Pas på! Forureningsfare 
Efterlad ikke olie miljøet. 
 
 
 
5.3.2 Kontrol af og indgreb på batteriet 
INDEN ET HVILKET SOM HELST INDGREB PÅ BATTERIET skal det 
røde strømforsyningsstik batteri/lysnet trækkes ud. 
 
Kontrol af batteriets klemmer 
 
Hvis der observeres korrosion eller snavs på batteriets 
klemmer anvendes følgende fremgangsmåde: 
 

• Klemmerne løsnes og rengøres med en klud, som 
er fugtet med vand. Hvis oxidationslaget er særlig 
tykt, børstes det øverste lag bort, og derefter 
rengøres med en klud våd med vand . 

5.2 Enkeltkomponenternes vægt 
 
 

Yderligere tekniske oplysninger (kun for CE-maskiner) 
 
De følgende oplysninger leveres i overensstemmelse med kravene i EF’s 
Maskindirektiv 2006/42/CE og er kun gyldige for maskiner, som anvendes inden 
for Det Europæiske Fællesskab. 
 
Den totale værdi af vibrationerne, som arm-håndsystemet udsættes for 
overstiger ikke 2,5 m/s². Den vægtede, effektive accelerationsværdi, som 
hele kroppen udsættes for, overstiger ikke 0,5 m/s². 
 
Som beskrevet i tabellen på side 52, 54 i denne betjeningsvejledning, så er det 
konstante lydtryk ud for arbejdsplatformen mindre end 70 db (A). 
 
 
Placering af matrikelnumre 
 
Platformen identificeres vha. en plade, som indeholder matrikelnummeret.  
Pladen er placeret på maskine, til venstre eller højre på søjlen. 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPONENT VÆGT 

BATTERIER (LUI PK) 30 kg 1 stk 
120 kg i alt 

BATTERIER (LUI MINI P.A.) 21 kg  

SKÆRM, aftagelig 
(LUI PK) 

12,70 kg 

SKÆRM, aftagelig  
(LUI MINI P.A) 

1,7 kg 1 stk 
3,5 kg i alt 
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• Klemmerne tørres godt. 

• Sæt dem tilbage på batteriet og vær 
opmærksom på den negative og den 
positive pol. Klemmerne strammes. 

• Dæk klemmerne med et beskyttende 
smøremiddel for kontakter (smøremidler af 
typen baseret på farmaceutisk vaseline). 

 
 
 
Kontrol af batteriernes vandstand 
 
Batteriernes vandstand skal kontrolleres for hver 4 arbejdsdage og EFTER 
hver genopladning. 
Vandstanden kontrolleres ved at fjerne chassisskærmen. 
 
Vandstanden skal altid være mindst 5 mm over de indvendige elementers 
plader. Hvis nødvendigt efterfyldes destilleret vand, indtil vandstanden er 
korrekt. 
  
Da en del af vandet fordamper under anvendelsen, er det nødvendigt igen 
at kontrollere vandstanden efter 30 minutters drift. 
 
Lad platformen arbejde i 30 minutter og gentag derefter proceduren indtil 
vandstanden er korrekt. 

 
Rengøring af maskinen  
 
Da maskinens bruges i støvede omgivelser, skal den rengøres dagligt eller 
efter behov. 
Personen, som er ansvarlig for rengøringen, skal have læst og sat sig 
grundigt ind i sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning. 
 
Brug en let fugtet klud til at rengøre: 
- betjeningspanelerne 
- maskinens betrædelige overflader 
- operatørens opstignings- og nedstigningsområde . 
Før hver rengøring skal nøglekontakten slukkes. 
Brug en let fugtigt klud med vand til rengøringen . 

PRELIMINARY INSPECTIONS BEFORE START UP 
CHECK-LIST  

 
MODEL______________________    
 
MATRIKELNUMMER______________ 
 
KONSTRUKTIONSÅR_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATO    INSPEKTIONEN UDFØRT AF: 

_____________     ---------------------------- 

 Rengøring - Tjek at der ikke er lækager (hydraulisk olie 
eller batterivæske) eller fremmedlegemer på nogen 
overflade. 

 Skilte og afmærkninger -  
Kontrollér at afmærkninger og skilte er rene og læselige.  
Kontrollér at alle skilte og afmærkninger er tilstede.  
Sørg for at alle ulæselige skilte og afmærkninger 
rengøres eller udskiftes. 

  Betjenings- og sikkerhedsvejledning - Kontrollér at 
følgende vejledninger ligger i den beskyttede boks:  
Betjenings- og sikkerhedsvejledning,  
EMI Sikkerhedsvejledning (kun vedr. ANSI/CSA 
specifikationer) og ANSI Ansvarsvejledning (kun vedr. 
ANSI/CSA specifikationer). 
  

  
Batteri – Oplades efter behov 

KAPITEL 6.  
VEDLIGEHOLDELSES- OG REPARATIONSREGISTER 
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DAGLIGT TJEK  

TJEKLISTE 
 

MODEL______________________   MATRIKELNUMMER______________ 
 
KONSTRUKTIONSÅR_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO       INSPEKTIONEN UDFØRT AF: 
 

________________      ---------------------------- 

 Kontrollér at alle betjeningsvejledninger er på plads i køretøjet i den dertil 
beregnede boks, som beskytter mod vejrlig. 

 Kontrollér at pladen med platformens matrikelnummer og alle 
sikkerhedsskilte er på plads, i hel stand og læselige. 

 Køretøjet og platformen inspiceres for at udelukke tilstedeværelsen af 
skader eller uautoriserede ændringer i forhold til maskinens tilstand ved 
levering. 

 Kontrollér kurven og platformens rækværk. Kontrollér at indgangslågen 
fungerer og selv lukker automatisk. 

 Kontrollér vandstanden i batterierne og tjek for lækage. Kablerne skal være 
korrekt forbundne med klemmerne; der må ikke være tegn på korrosion. 

 Kontrollér og test alle sikkerhedsanordningernes funktion og personalets 
sikkerhedsudstyr. 

 Kontrollér at hjulenes gummibeklædning ikke udviser tegn på skader, 
afskrabninger eller dybe flænger. Kontrollér at der ikke sidder rester af 
murbrokker på hjulene eller rundt om dem. 

 Kontrollér de hydrauliske, elektriske og mekaniske komponenter visuelt. Det 
kontrolleres, at hver enkelt komponent er komplet med alle dele, at de er 
fastsiddende og ikke er løse, og at der ikke er synlige skader, lækager eller 
tegn på overdreven slid. 

 Kontrollér om der eventuelt er løse ledninger eller kabler, som hænger ned 
fra undervognen. 

 Kontrollér at nøgleomskifteren på panelet fungerer. 

 Kontrollér at de paddehatteformede nødstoptrykknapper fungerer korrekt, 
både den som er placeret på køretøjet og den som er placeret på panelet. 

 Kontrollér og test at nødsænkemekanismen fungerer korrekt. 
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Dato: 
Serial Number: 
Model: 
Dato for sidste inspektion: 
Dato sættes i drift  

Kunde: 
Adresse: 
By/stat/postnummer: 
Telefon: 
Kontakt Navn: 

SKILT 

Læsbarhed   

Lastkapacitet tydeligt 
markeret 

  

Korrekt position   

Antal   

PLATFORMENS SKINNER 

Indgangslågen lukker korrekt   

Vejrbestandig boks til manualer 
om bord på maskinen 

  

Manualer i boksen   

Korrekt svejsning – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

LIFTSYSTEM 

Mastens struktur   

Opkørselsbevægelse og hastighed   

Støj under opkørsel/nedsænkning   

Spiralkabel passerer gennem 
stålrøret 

  

Bolte er fastspændte   

ELEKTRISKE KOMPONENTER 

Jordmodulet fungerer korrekt   

Stik   

Ledninger   

Joystick fungerer korrekt   

Spitalkabel   

Batterier intakte   

Batterier fungerer korrekt   

Batterioplader fungerer korrekt   

NØDSTOP 

Afbryder alle kredsløb   

STEL 

Bolte er fastspændte   

Korrekt svejset – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

Drivaksel – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

Forhjulsspærre – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

Lejer   

ÅRLIGT TJEK 
TJEKLISTE 
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BESKRIVELSE FEJLKODE  
ALT I ORDEN ,  

STYREFUNKTION FRA JORD AKTIV!   

START   

ROTATION   

KØRSEL   

HÆVNING   

LIFTING   

NEDSÆNKNING   

STYRING   

VÆLG DREV-/LIFT-FUNKTION   

LUK UDLØSER   

KØRETØJ VIPPET   

FEJL: DEFEKT P/N 1,1 

IKKE KALIBRERET 1,1 

HØJDE IKKE KALIBRERET 1,1 

FUNKTIONER BLOKERRET - IKKE KALIBRERET 1,1 

FUNKTIONER BLOKERET - TESTFUNKTION VALGT 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - HUL 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - ARMLÆN 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - OVERBELASTNING 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - UNDERBELASTNING 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - FOR HØJ 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - VIPPET 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - EKSTERN SLUKNING 2,2 

DREV BLOKERET - KAN IKKE STYRE 2,2 

TJEK JORDINDGANG KONTAKTER 2,2 

TJEK DREV/LIFT VÆLG KONTAKT 2,2 

TJEK STYREPIND 2,2 

FRIGIV UDLØSER 2,2 

FRIGIV JORDKONTAKTER 2,2 

FRIGIV ROTATIONSKONTAKTER 2,2 

FRIGIV STYREPINDSKONTAKTER 2,2 

NEDLUKNING - TJEK EMS-KONTAKTER 2,1 

FEJL: STRØMFORSYNET VENTIL - TJEK P9 LEDNINGSFØRING 3,2 

FEJL: DEFEKT INTERNT SIKKERHEDSOUTPUT 3,4 

DREV LÅS - BREMSE 3,4 

MOTOROVERBELASTNING 3,4 

FEJL: KONDENSATORBATTERI FOR HØJ SPÆNDING - TJEK 
LINKEKONTAKT 3,3 

FEJL: HØJ VENTILTILBAGEFØRING - TJEK VENTILLEDNINGER 3,2 

FUNKTIONER BLOKERET - BATTERI 4,4 

FEJL: DEFEKT INTERN 12 V 4,3 

FEJL: DEFEKT 5 V FORSYNING TIL STYREPIND - TJEK LEDNINGS-
FØRING P15-12 4,5 

BESKRIVELSE FEJLKODE  

FEJL: DEFEKT INTERN 5V 4,2 

FEJL: DEFEKT VIPPESENSOR 4,2 

FEJL: DEFEKT INTERN SLAVE 4,2 

FUNKTIONER BLOKERET - FOR VARM 4,2 

FEJL: BATTERISPÆNDING FOR LAV 4,4 

FEJL: BATTERISPÆNDING FOR HØJ 4,4 

FEJL: TJEK HÆVEKONTAKT 6,3 

FEJL: CAN BUS 6,6 

FEJL: MOTOR A KORTSLUTNING FOR HØJ 7,2 

FEJL: MOTOR B KORTSLUTNING FOR LAV 7,3 

FEJL: MOTOR B KORTSLUTNING FOR HØJ 7,4 

FEJL: MOTOR B KORTSLUTNING FOR LAV 7,6 

FEJL: MOTORTILSLUTNINGER KORTSLUTTET 7,5 

FEJL: KONDENSATORBATTERI FOR LAV SPÆNDING - TJEK 
LINKEKONTAKT 7,7 

DREV BLOKERET - TJEK FELTSTRØM 7,7 

UKENDT KRITISK PROBLEM 9,9 

BREMSER UDLØST MANUELT 8,2 

KAPITEL 7. FEJLKODER 

7.1 LUI PK  

DE MEST ALMINDELIGE 
FEJL  FEJLKODE  

LAVT BATTERI BCI BLINKER ved LAVT BATTERI 

DØDT BATTERI BLINKER BAT på CAN DISPALY 

BATTERI OPLADER BLINKER  `2-3 

BREMSER udløst manuelt BLINKER `8-2 

Fejl i udløser BLINKER `2-4 

Fejl i fodkontakt BLINKER `2-5 

Fejl i styrepind til kørsel BLINKER `2-6 

Fejl i styrepind til styring BLINKER  `2-7 

OVERBELASTNING BLINKER  `2-8 

VIPPET BLINKER `2-9 i løftet tilstand 

HÆVEKONTAKT BLINKER `6.3 



 

 

KAPITEL 7 
7.2 HYDRAULISK DIAGRAM LUI PK 

6 6 
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1 Tank 
2 Hydraulisk pumpe 
3 Aflastningsventil 
4 Magnetventil Lock 
5 Vejsventil 
6 Plug 
7 Flowkontrolventil  
8 Cylinder teleskopisk  



 

 

KAPITEL 7  
7.3 HYDRAULISK DIAGRAM LUI MINI P.A. 

66 67 

1 Tank 
2 Hydraulisk pumpe 
3 Aflastningsventil 
4 Magnetventil Lock 
5 Vejsventil  
 
 
8 Cylinder teleskopisk  



 

 

KAPITEL 7  
7.4 LEDNINGSDIAGRAM  LUI PK 
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BATTERIOPLADER  

SIKRING 100 A  

NØDSTOP  

DREVKONTAKTOR 

PUMPEKONTAKTOR 
PUMPEMO-

TOR 

TRAKTI-

ONSMOTO

R 

STYREENHED JORD 

TRAKTI-

ONSMOTO

R 

HYLDEMODUL 

NED-VENTIL 

BREMSE 

PUMPEKONTAKTOR 

DREVKONTAKTOR 

DREJELÅS 

OG VÆLG/FORSYNING 

BATTERIAFBRYDELSE 

LYDSIGNAL 

B+ FORSYNING TIL SENSORER/KONTAKTER 

OPKØRSELSKONTAKT 

KURV VÆLG/FORSYNING 

MAGNETKONTAKT LÅGE 

BUGSERINGSKONTAKT 

HORN 

LYS 

LYDSI

GNAL 
TIL BETJENINGSELEMENTER PÅ JORDEN 

TIL BETJENINGSELEMENTER I KURVEN 

HORN 

TIL B+ TS 100 
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BETJENINGSPANEL JORD 

LEDNINGSSTØRRELSE ER 0,5 MM <2 MED MINDRE ANDET ER ANGIVET 

LEDNINGSSTØRRELSE ER 0,5 MM <2 MED MINDRE ANDET ER ANGIVET 

NØDSTOP 

B
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S
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V
 

NØGLEKONTAKT 

POSITION 1-0-2 

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

BAKKE UP 

RAT 

BAKKEMODUL 

BAKKEMODUL 

HORNKNAP 

FODKONTAKTER 

HÅNDSENSORER 

KURV OP-KNAP 

KURV NED-KNAP 

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  

TIL  
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BAKKE OP-KNAP BAKKE NED-KNAP 

BAKKE NED 

GASSPJÆLD 

RAT 

5 V TIL STYR 

NEGATIV TIL GASSPJÆLD/RAT 

B+ FORSYNING IND 

B- FORSYNING IND 

FODKONTAKTER 

ARMLÆN KONTAKT 

HÅNDSENSOR KONTAKTER 

OVERBELASTNINGSKONTAKT 

AKTIVÉR BAKKE 

B+ FORSYNING TIL SENSORER/KONTAKTER 

KONTAKT KURV OP 

KONTAKTEN "KURV NED" 

HORN KONTAKT  

DØRLÅGE SENSORER 

HJULSPÆRRE KONTAKT  

KONTAKTEN MAKS. HØJDE 

FRA BAKKE CONTROLLER 

AKTIVÉR RELÆ 

HYLDE-

MOTOR 

BAKKE CONTROLLER FRA B- 

KURV 

ÆNDRINGER 
DESIGNER GODKENDELSE 

LINEÆRE MÅL VINKELMÅL 

DATO 

DATO 

DESIGNER 

GODKENDELSE 

DE INDHOLDTE OPLYSNINGER I DENNE DISSE TEGNINGER 
TILHØRER BRAVISOL D.M.  
HEL ELLER DELVIS GENGIVELSE UDEN TILLADELSE FRA BRAVISOL 

ER FORBUDT  

SPRINTLEDNINGSDIAGRAM 

FIL  

GASSPJÆLD 

SIKRING 10 A  

REV  

KODE 



 

 

TS100 PIN BESKRIVELSE  INPUT 
PCAN-1 CAN1H TIL KAN DISPLAYMODUL (Plat) 
PCAN-2 CAN1L TIL KAN DISPLAYMODUL (Plat) 
PCAN-3 Afskærmning   

PRS232-1 RS232 B+ forsyning   

PRS232-2 RS232 Rx til DIAGNOSTISK CENTER 
PRS232-3 RS232 Tx til DIAGNOSTISK CENTER 
PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Hastighed et Kurvestyring 
P9-2 PWM Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Ned-ventil 
P9-3 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Bremse 
P9-4 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Pumpe kontaktor 
P9-5 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Drev kontaktor 
P9-6 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Tilgængelige 
P9-7 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Tilgængelige 
P9-8 switch-indgang (B+=aktiv)   

P9-9 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Tilgængelige 
P12-1 switch-indgang (B+=aktiv) GND vælg/forsyning 
P12-2 switch-indgang (B+=aktiv) Batteriafbrydelse 
P12-3 Lav side sw. 1,7 A min.   

P12-4 Analog indgang Tilgængelige 
P12-5 B+ indfødning N/C 
P12-6 Low side sw. 1.7A min. Beacon/summer 
P12-7 Analog Input   

P12-8 B+ feed  B+ forsyning til sensorer/kontakter 
P12-9 switch-indgang (B+=aktiv) Hævekontakt 
P12-10 Analog indgang   

P12-11 Analog indgang   

P12-12 Analog indgang   

P15-1 switch-indgang (B+=aktiv) Platform funktion  
P15-2 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-3 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-4 Lav side sw. 1,7 A min. Tilgængelige 

P15-5 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-6 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-7 Lav side sw. 1,7 A min. Horn  
P15-8 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-9 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-10 Lav side sw. 1,7 A min.   

P15-11 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-12 5 V (lav strøm, kun til sensorer)   

P15-13 Analog indgang   

P15-14 Analog indgang   

P15-15 0V (lav strøm, kun til sensorer)   

CAN ROR  BESKRIVELSE  INPUT 

P10-1 ud 1 Kurv UP 
P10-2 ud 2 Kurv NED 
P10-3 ana 1 Accelerator 
P10-4 ana 2 Rat 
P10-5 5 V til ana   

P10-6 neg til ana   

P10-7 B+ forsyning ind FRA P15-1 
P10-8 B- forsyning ind FRA B- 
P10-9 CAN H FRA P3-1 på TS100 
P10-10 CAN L FRA P3-2 på TS100 
P12-1 digital indgang 1 Fodkontakt 
P12-2 digital indgang 2   

P12-3 digital indgang 3 Udløser kontakt 
P12-4 digital indgang 4 Tilgængelige 
P12-5 ud 3 Kurv aktiver 
P12-6 Sw. B+ forsyning   
P12-7 digital indgang 5 LIFT OP 
P12-8 digital indgang 6 LIFT NED 
P12-9 digital indgang 7 Tilgængelige 
P12-10 digital indgang 8 Tilgængelige 
P12-11 digital indgang 9 Tilgængelige 

P12-12 
digital indgang 
10   
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KAPITEL 7 
7.5 LEDNINGSDIAGRAM  LUI MINI P.A. 

KP=PUMPRELÆ  
KB=BREMSERELÆ  
KM=HOVEDRELÆ  
KBC=BATTERIOPLADER RELÆ 
EMB=NØDSTOPKNAP  
KBI=BATTERIMÅLER RELÆ  
KT=VIPMEK. RELÆ  
DW=NED-KNAP  

UP=OP-KNAP  
EVD=MAGNETVENTIL NEDKØRSEL  
BP=BREMSEKNAP  
LS=ENDESTOPKONTAKT  
KGA=TILGÆNGELIGT RELÆ  
TLT=VIPPESENSOR  
BKS=NØGLEKONTAKT KURV  
GS=JORDVÆLGER  

SIKRING  

SIKRING  

BATTERIO-
PLADER  PUMPE  

BREMSEMAG-
NET  

BREMSEMAG-
NET  

SIKRING  

BEACON  
LYDSIGNAL  



 

 

ORIGINAL CE- OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
  
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALEN 
  
  
ERKLÆRER PÅ EGET ANSVAR, AT 
ORDREPLUKKER 
  
  
    Model:    LUI PK 
    Serienummer   MPK201XXXX 
    Konstruktionsår: 201X 
  
  
OPFYLDER KRAVENE I DE FØLGENDE BESTEMMELSER, 
STANDARDER OG 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 
  
  
Direktiv 2006/42/EF (maskindirektiv) 
Direktiv 2014/30/EU (EMC-direktiv) 
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/åååå   Juridisk repræsentant 
  
  
     BRAVI PIERINO 
  
  
  
  
Bemyndiget organ i henhold til bilag IX til maskindirektivet: TUV ITALIA (0948) 
  
CE-CERTIFICERING NR.: XXXXXXXXX 

  
  
Navnet på personen, som er bemyndiget til oprettelsen af det tekniske dossier og juridisk 
repræsentant for D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIEN.  

AFPRØVNINGSRAPPORT 
  
  

Firma: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIEN 
  
  
Vedr.: 
   ORDREPLUKKER 
   Model:    LUI PK 
   Serienummer:   MPK201XXXX 
   Konstruktionsår: 201X 
  
  
AFPRØVNINGER UDFØRT? 
  

• KONTROL AF OLIEHYDRAULISK SYSTEM   JA 

  

• KONTROL AF ELEKTRISK SYSTEM    JA 

  

• KONTROL AF MAKS. LASTBEGRÆNSERENS FUNKTION JA 

  

• LASTTEST MED NOMINEL KAPACITET   JA 

  
  
  
  
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/åååå     INSPEKTØR  

74 75 



 

 

BEGRÆNSET GARANTI - Garantierklæring  
 
HVIS GARANTIEN IKKE ER INKLUDERET I SALGSKONTRAKTEN, GÆLDER 
DE FØLGENDE RETNINGSLINJER FOR GARANTIEN PÅ MASKINEN. 
Fabrikanten BRAVIISOL SRL garanterer, at alle nye udstyrsenheder, som er fab-
rikeret og solgt af firmaet opfylder firmaets seneste specifikationer. Desuden ud-
stedes en specielt garnati på mast og hydraulisk cylinder på 10 år. Fabrikanten 
udsteder garanti over for den oprindelige køber for materialedefekter og/eller ar-
bejdskraft under normal brug og service i 3 år fra datoen for registreret salg, eller 
fra den dato maskinen forlader fabrikken i mangel af registrering. Batteriet (-erne) 
er ikke omfattet af denne garanti. Der ydes 1 års garanti på batterier fra den 
anførte købsdato. Garantikrav inden for garantiens løbetid er begrænset til repa-
ration eller udskiftning af den defekte del. Fabrikanten sender, uden omkost-
ninger for køberen, komponenter, for hvilke der er konstateret defekt design eller 
konstruktion. Arbejdskraften til den nødvendige reparation eller udskiftning og 
rejseomkostninger i forbindelse hermed er omfattet af garantien i 1 år fra den 
anførte købsdato og baseret på fabrikantens engangsbeløb på det pågældende 
tidspunkt.  
Garantikrav er KUN gyldige såfremt den defekte del sendes mod forudbetaling til 
fabrikanten og findes defekt i materiale og/eller fremstilling af fabrikanten ved 
inspektion. Desuden kan garantikrav KUN accepteres når alle oplysniner, som 
specifikt kræves af frabrikanten (såsom serienummer) oplyses.  
Fabrikanten forbeholder sig retten til at udskifte, reparere, bytte eller levere en 
nye, brug eller oparbejdet komponent, aggregat, sub-aggregat eller svejsning 
baseret ene og alene på fabrikantens skøn. 
DENNE GARANTIERKLÆRING OMFATTER IKKE SKADER, SOM SKYLDES: 
1. Forsendelse . 
2. Misbrug af maskinen, herunder brug som ligger uden for fabriksbestemte 

grænser, belastninger og/eller specifikationer. 
3. Naturkatastrofer (såsom oversvømmelse, brand, storm eller lynnedslag) 
4. Manglende servicering og vedligeholdelse af enheden i overensstemmelse 

med firmaets betjeningsvejledninger eller servicebulletinner fra fabrikken .  
BRAVIISOL PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR: 
1. Krav i forbindelse med forkert udført arbejde. 
2. Uautoriserede ændringer på enheden udført uden forudgående skriftlige 

aftale med fabrikanten. 
3. Arbejde på sliddele så som dæk eller batterier  
4. En hvilken som helst følge- eller speciel skade (herunder uden be-

grænsninger tab af fortjeneste, tab af omsætning, kapitalomkostninger, udg-
ifter til midlertidigt udstyr, nedetid, betaling for kontroller, tredjepartskrav og 
skader på personer eller materiel), som opstår på grund af brud på gar-
antien, kontraktbrud, forsømmelse, objektivt ansvar i erstatningsret eller an-
dre juridiske teorier .   

ELEKTRISKE KOMPONENTER ER OMFATTET AF GARANTIEN PÅ 
FØLGENDE BETINGELSER 
Batteriet er korrekt tilsluttet til genopladning, sådan som anvist i denne bet-
jeningsvejledning og/eller el-diagrammet, som er leveret af fabrikanten.  
 
ARBEJDE, SOM ER OMFATTET AF GARANTIEN: 
 
• Fabrikanten skal underrettes om alle krav, som er omfattet af gar-

antien, inden for 48 timer efter fejlens opståen, enten skriftligt eller via 
fax (ikke kun mundtligt), og så detaljeret som muligt.  

 
• Garantikrav skal fremsættes til din nærmeste lokale distributør eller 

direkte til fabrikanten: 
 
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 
 
   
 
Fabrikanten bekræfter, enten skriftligt eller via fax, eventuel accept af det 
pågældende arbejde, som er udført af kunden, eller vil personligt udsende 
egne teknikere til at varetage arbejdet, som skal udføres.  
 
Al defekt materiale, som udskiftes af kunden (godkendt af fabrikanten), 
skal opbevares i 120 dage, så fabrikanten kan anmode om eller kontrol-
lere det defekte materiale. Hvis nødvendigt, sendes de defekte dele 
tilbage til fabrikanten.  
 
Hvis nødvendigt tages foto af den defekte del og området, hvor maskinen 
har været i anvendelse. Dette er både for at undgå ubehagelige kontrover-
sier, og for at forbedre kvaliteten, garantien og sikkerheden for vores 
maskiner. 
 
DENNE GARANTIERKLÆRING ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE 
ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. 
ALLE SÅDANNE GARANTIER INKLUDERER UNDERFORSTÅEDE 
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL SÆRLIGE 
FORMÅL, SOM HERMED ER UDELUKKEDE. Ingen medarbejder, 
forhandler, salgsrepræsentant eller anden person, som handler på vegne 
af BRAVIISOL DM SRL er autoriseret til at ændre vilkårene i denne gar-
anti, eller på nogen måde på fabrikantens vegne påtage sig ansvar eller 
forpligtelser, som overskrider BRAVIISOL DM SRLs forpligtelser iht. 
denne garanti .  



 

 

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 
Internet side: www.bravi-platforms.com 
Reservedele:        www.bravi-parts.com 


