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BEVEZETŐ
Ez a kézikönyv a termék rendkívül fontos része. Mindig a gépen kell őrizni.
Jelen kézikönyv célja, hogy a tulajdonos, a felhasználók, kezelőszemélyek, a
lízingbeadó és a lízingelő vállalatok számára bemutassa az alapvető
óvintézkedéseket és eljárásokat, melyek a gép biztonságos és megfelelő
használatához szükségesek.
A termékek folyamatos fejlesztése miatt a BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L vállalat fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül
végezzen módosításokat gépeinek műszaki sajátosságain.
Naprakész információkért forduljon ide:

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355

.

VESZÉLY ÉS SZAKSZÓKINCS JELEK
Ennek a veszély jelnek a funkciója, hogy felhívja a figyelmet
az olyan potenciális veszélyekre, melyek sérülésekhez
vezethetnek. A súlyos vagy halálos kimenetelű balesetek
elkerülése érdekében be kell tartani az ezen jelzés által kísért
összes biztonsági utasítást.

VESZÉLY

FIGYELEM

FIGYELMEZTETÉS
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OLYAN KÖZELGŐ VESZÉLYRE UTAL, MELYET HA NEM
KERÜLNEK EL, SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS KIMENETELŰ
BALESETEKHEZ VEZETHET. ENNEK A MATRICÁNAK
PIROS A HÁTTERE.
OLYAN POTENCIÁLIS VESZÉLYRE UTAL, MELYET HA
NEM KERÜLNEK EL, MÉRSÉKELTEN SÚLYOS
BALESETEKHEZ VEZETHET. TOVÁBBÁ NEM
BIZTONSÁGOS ELJÁRÁSOKNÁL IS LEHET HASZNÁLNI.
ENNEK A MATRICÁNAK SÁRGA A HÁTTERE.
OLYAN POTENCIÁLIS VESZÉLYRE UTAL, MELYET HA
NEM KERÜLNEK EL, SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS
KIMENETELŰ BALESETEKHEZ VEZETHET. ENNEK A
MATRICÁNAK KÉK, FEHÉR VAGY NARACSSÁRGA A
HÁTTERE.

Az alábbi ügyekben:

FIGYELMEZTETÉS
ENNEK A TERMÉKNEK MEG KELL
FELELNIE A MŰSZAKI
KÖZLEMÉNYEKBEN KIADOTT ÖSSZES
BIZTONSÁGI KIKÖTÉSNEK.
A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. TERMÉKEK BIZTONSÁGÁRÓL
SZÓLÓ ESETLEGES MŰSZAKI
KÖZLÖNYÖKKEL KAPCSOLATBAN
VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. VÁLLALATTAL VAGY A
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. VÁLLALAT EGY
KÉPVISELŐJÉVEL.

FONTOS
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. RENDSZERESEN KÜLD MŰSZAKI
KÖZLEMÉNYEKET A GÉP REGISZTRÁLT
TULAJDONOSÁNAK.
VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L-LEL, HOGY MEGBIZONYOSODJON
RÓLA, HOGY A JELENLEGI
TULAJDONOSNAK RELEVÁNS
INFORMÁCIÓKAT FRISSÍTETTÉK ÉS
AZOK PONTOSAK .

FONTOS
A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L HASZNÁLATA KÖZBEN
ELŐFORDULÓ BALESETEK. TERMÉKEK,
AMELYEK A SZEMÉLYZET SÉRÜLÉSÉT
VAGY HALÁLÁT OKOZTÁK, VAGY MÁS
JELENTŐS KÁRT TETTEK AZ
INGATLANBAN VAGY A HASONLÓ
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L-BEN. EZEKET A TERMÉKEKET
JELENTENI KELL A BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L-NEK .

·
·

Értesítés balesetről
Kiadványok a termék biztonságával
kapcsolatban
·
Adatok
frissítése
az
aktuális
tulajdonosról
·
Kérdések a termék biztonságával
kapcsolatban
·
Információk a szabványoknak és
szabályozásoknak
való
megfelelésről
·
Kérdések
a
termék
speciális
alkalmazásaival kapcsolatban
·
Kérdések a termék módosításával
kapcsolatban
KAPCSOLAT:
BRAVIISOL
Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39071.7819090
Fax +39071.7819355
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1. RÉSZ
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ez a rész bemutatja a gép helyes és biztonságos használatához és
karbantartásához szükséges óvintézkedéseket. A gép szabályos használata
érdekében nagyon fontos egy napi rutint kialakítani a kézikönyvben megadott
utasítások alapján.
Ezen kívül, a gép biztonságos működése végett egy szakképzett személynek ki
kell alakítania egy karbantartási programot a javítási és karbantartási
műveletekkel, a jelen kézikönyvben megadott információk szerint. Ezt a
programot szigorúan követni kell.
A tulajdonos, a felhasználók, a lízingbeadó és a lízingelő vállalatok nem
vállalhatják a gép működtetésével kapcsolatos felelősséget mindaddig, míg el
nem olvasták ezt a kézikönyvet és meg nem kapták a működtetésre vonatkozó,
szükséges felkészítést egy szakképzett, jártas személytől.
Ha további információkra van szüksége a biztonsággal, betanítással,
felülvizsgálattal, karbantartással, használattal vagy működtetéssel kapcsolatban,
forduljon a Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. vállalathoz.

FIGYELMEZTETÉS
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN FELSOROLT BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA KÁRT OKOZHAT A GÉPBEN, TOVÁBBÁ
SÚLYOS VAGY HALÁLOS KIMENETELŰ BALESETEKHEZ VEZETHET.

A gép felülvizsgálata

·
·
·

A gépet csak azután szabad működtetni, miután elvégezték
a szükséges felülvizsgálatokat és ellenőrzéseket. További
útmutatásért tekintse át a kézikönyv 2. részét.
A gépet csak azután szabad beüzemelni, miután elvégezték
a felhasználási és karbantartási kézikönyvben előírt
beavatkozásokat és karbantartási műveleteket.
Győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági
berendezés megfelelően működik. Ezeknek a
berendezéseknek a módosítása a biztonsági szabályok
megszegését jelenti.

FIGYELMEZTETÉS
AZ EMELŐKOSARAS MUNKAÁLLVÁNYON VÉGZENDŐ
ESETLEGES MÓDOSÍTÁSOAT VAGY VÁLTOZTATÁSOKAT
KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSE UTÁN
SZABAD ELVÉGEZNI.

·
·

1.2 MEGELŐZŐ ELJÁRÁSOK

Ne működtessen olyan berendezéseket, melyeken a
biztonsági szabályokat tartalmazó jelzések vagy matricák
hiányoznak vagy olvashatatlanok.
Ügyeljen arra, hogy gyűljön összes a hulladék a platformon.
Ügyeljen arra, hogy hulladék, olaj, zsír vagy más csúszós
anyag ne érintkezzen a lábbelivel és a platform padlójával.

A kezelőszemélyek felkészítése

A munkavégzés helyének felülvizsgálata

·
·

·

·

·
·
·

A gép használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
A gépet csak azután szabad használni, miután egy felhatalmazott
személyzet betanította a kezelőszemélyeket.
A gépet csak olyan felhatalmazott és szakképzett személyek
használhatják, akik gondosan elolvasták és teljes mértékben megértették
a VESZÉLY, FIGYELMEZTÉS, ÉS FIGYELEM JELZÉSEKET, valamint a
gép működtetésével kapcsolatos utasításokat.
A gépet úgy kell használni, ahogy a BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. vállalat előírta.
Az összes kezelőszemélynek ismernie kell a gép vezérlőit, szabályozóit
és vészgombjait, ahogy a kézikönyvben le van írva.
Gondosan el kell olvasni és meg kell érteni a gép működtetésével
kapcsolatos, helyi és kormányzati szabályozásokat.
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·

·

A gép használata előtt a kezelőszemély köteles alkalmazni
az összes szükséges óvintézkedést, hogy elkerülhetők
legyenek a veszélyek a munkavégzés helyszínén.
Ne kapcsolja be a munkaállványt tehergépkocsikon,
utánfutókon, tehervagonokon, hajókon, állványzatokon vagy
más hasonló szerkezeteken vagy járművökön, a BRAVIISOL
D.M. SRL írásos beleegyezése nélkül.
A gépet -20 és 40° C (0 és 104° F között) között kell
működtetni. Ha a gép működtetését a megengedett
tartományon kívül szeretné végezni, forduljon a BRAVIISOL
D.M. SRL vállalathoz a vonatkozó értékekért.
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1. RÉSZ
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.3 MŰKÖDTETÉS
Általános információk

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

A gépen csak olyan személyeket szabad szállítani, akik a
teher kézi mozgatásához megfelelő eszközzel és
berendezéssel rendelkeznek.
Ne működtessen sérült gépet. Ha rendellenesség adódik,
kapcsolja ki a gépet.
A kapcsolókat és karokat soha ne hirtelen mozdítsa egyik
helyzetből a másikba, a semleges pozíció átugrásával. A
kapcsolót először semleges helyzetbe kell állítani, és csak
utána szabad áthelyezni a következő funkciónak megfelelő
állásba. A vezérlők aktiválását lassan és egyenletesen
végezze.
Ha személyek tartózkodnak a munkaállványon, akkor a
földön lévő személyzetnek csak vészhelyzet esetén szabad
megengedni, hogy irányítsa vagy aktiválja a gépet.
Ügyeljen arra, hogy a villamos eszközök megfelelően félre
legyenek téve, és ne lógjanak tápkábelüknél fogva a
platform működési területén.
Mielőtt magára hagyná a gépet, teljesen engedje le a
kosarat és kapcsolja ki a gépet. Vegye ki a kulcsot a
műszerfalból, hogy illetéktelen személyek ne használhassák
a gépet
Tilos személyeket szállítani a gépen.
Működtetés közben csak a kezelőszemély tartózkodhat a
gépen.
Az akkumulátorban lévő folyadék rendkívül korrozív hatású.
Ügyeljen arra, hogy az ne érintkezzen a bőrrel vagy a
ruházattal.
Az akkumulátorok cseréjét jól szellőző helyen kell végezni.
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1.4 A LEESÉS KOCKÁZATA
·
·
·
·
·

·

·

·

A gép használata előtt győződjön meg arról, hogy az
összes biztonsági korlát és ajtó megfelelően van felszerelve
a helyére.
Ügyeljen arra, hogy a korlátok és ajtók megfelelően
legyenek rögzítve a platform aljához.
Ne tegyen létrát, dobozokat, lépcsőt, asztalt vagy más
hasonló eszközt a platform padlójára annak érdekében,
hogy nagyobb legyen a platform hatósugara.
Ne használja az emelőegységet a platformra való
felmászáshoz, ill. az onnan való lemászáshoz.
Legyen nagyon óvatos a platformra való felszálláskor és az
onnan való leszálláskor. Győződjön meg arról, hogy az
emelőegység teljesen le van engedve. A platformra való
felszálláskor és az onnan való leszálláskor helyezkedjen
szemben a géppel.
A LUI PK gépeken a vezérlők, szabályozók és biztonsági
szenzorok úgy lettek tervezve, hogy a kezelőszemélynek
mindig "négypontos kapcsolatban" kelljen lennie a géppel:
A gép működése közben a kezelőszemély két kezének és
két lábának folyamatosan érintkeznie KELL a géppel.
Mindig legyen "hárompontos érintkezésben" a géppel úgy,
hogy mindkét keze és az egyik lába, vagy mindkét lába és
az egyik keze folyamatosan érintkezzen a géppel a
felszállás vagy leszállás közben.
Ha a helyihatóságok vagy más szabályozások feszítőkötél
használatát írják elő, ezen a gépen a javasolt beakasztási
pont ugyanaz, mint a biztonsági öv beakasztási pontja.Ezt a
pontot ne használja arra, hogy a munkaállványt, más
eszközt vagy anyagot felemeljen, beakasszon, biztosítson
vagy megtartson vele. A feszítőköteles rögzítéssel a
mozgást lehet korlátozni, de csak a platform működési
határértékein belül. Ez nem egy leesést gátló eszköz.
Ha mégis arra használják, súlyos vagy halálos
kimenetelű balesetek történhetnek.
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1. RÉSZ
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.5 ÁRAMÜTÉS VESZÉLY

1.6 A FELBORULÁS VESZÉLYE

A gép nincs elektromosan szigetelve.
A géppel és annak összes tartozékával és felszerelésével együtt tartson
legalább 3 méter (10 láb) távolságot az elektromos vezetékektől és a több, mint
50,000 V feszültségű elektromos töltéssel rendelkező berendezésektől.
Ehhez hozzá kell adni 0,3 métert (1 láb) minden további 30,000 (vagy annál
kevesebb) Volt esetén.
Le lehet csökkenteni a minimális biztonsági távolságot, ha olyan érintéstől védő
szigetelő korlátokat telepítenek, melyek adaptálva vannak az elektromos
vezetékekben lévő feszültséghez.
A korlátok nem lehetnek részei a gépnek, és nem lehetnek ahhoz
csatlakoztatva.
A munkavégzéshez betartandó minimális biztonsági távolságot le lehet
csökkenteni a szigetelő korlátokon megjelölt működési távolságokkal. Ezt a
távolságot egy szakképzett személy állapíthatja meg a vállalat által kiadott
szabályok szerint, valamint a nagyfeszültségű berendezések közelében történő
munkavégzésről szóló helyi és kormányzati szabályozásoknak megfelelően.

·

·
·
·
·

·
FESZÜLTSÉG TARTOMÁNY
(FÁZISRÓL FÁZISRA)

MINIMÁLIS BIZTONSÁGI
TÁVOLSÁGOK A MUNKAVÉGZÉS
SORÁN m (ft)

0 - 50 kV

3 (10)

50 kV - 200 kV

5 (15)

200 kV - 350 kV

6 (20)

350 kV - 500 kV

8 (25)

500 kV - 750 kV

11 (35)

750 kV - 1000 kV

14 (45)

·
·

·

A gép irányítása előtt a kezelőszemélynek meg kell
ismerkednie a munkavégzési területtel. A gép vezetése
közben ügyeljen arra, hogy a gép ne dőljön meg hosszantivagy keresztirányban a megengedettnél nagyobb
mértékben.
Ne emelje fel a platformot és ne vezesse a gépet felemelt
platformmal lejtőre, emelkedőre vagy egyenetlen, puha
talajra.
Különböző padlózatokra, hidakra, tehergépkocsikra vagy
más felületekre való ráhajtás előtt ellenőrizze azok
maximális teherbírását.
Ne terhelje a felemelt platformot a megengedettnél nagyobb
mértékben. A terhet a munkaállvány rakfelületén
egyenletesen oszlassa el.
A gép vázát tartsa legalább 0,6 méter (2 láb) távolságra a
lyukaktól, egyenetlen területektől, lejtőktől, akadályoktól,
hulladéktól, rejtett gödröktől és a talajon esetlegesen
megtalálható egyéb veszélyforrástól.
Ne próbálja meg a gépet daruként használni. Ne kösse
hozzá a gépet semmilyen szerkezethez.
Ne növelje a munkaállvány méretetét nem megengedett
eszközökkel. Ha a gép erős szélnek van kitéve, kevésbé
stabil.
Ha az emelőegység vagy a platform beragad, akkor a gép
kiszabadítása előtt le kell szállnia a kezelőszemélynek a
platformról. A gép stabilizálásához és a személyzet
platformról való leszállításához használjon darut, emelővillás
targoncát vagy más megfelelő eszközt.
Szigorúan tilos ki- be szállni a felemelt platformról.

MEGJEGYZÉS: Ezeket a minimális biztonsági távolságokat kell betartani, kivéve,
ha a vállalat, a helyi vagy a kormányzati szabályozások ennél szigorúbb
szabályokat írnak elő.
8
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1. RÉSZ
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.7 AZ ÖSSZENYOMÓDÉS ÉS AZ ÜTKÖZÉS VESZÉLYE

1.8 EMELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

•

Általános információk

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

A személyzet összes tagjának (a kezelőszemélyeknek és a földön
tartózkodóknak egyaránt) kötelező viselnie az érvényben lévő
szabályozások által előírt, valamint a helyszínen végzett
kockázatelemzés eredményeképpen szükségesnek tekintett egyéni
védőeszközt.
A gép használata, valamint a platform felemelése és leengedése
közben ügyeljen a platform fölött, alatt és mellett lévő távolságokra.

Miközben a gép működésben van, ne hajoljon ki a platform korlátain.
A gép irányítása korlátozott látási viszonyok között történik, jelöljön ki
egy személyt, aki elől állva jelzi az esetleges veszélyeket.
A gép vezetése során mindig ügyeljen arra, hogy a működtetésben
nem részt vevő személyek legalább 1,8 méterre (6 láb)
tartózkodjanak a géptől.
A vezetési sebességet a következők alapján határozza meg: a talaj
vagy padló felszíni sajátosságai, forgalom, látási viszonyok,
emelkedő, más személyek tartózkodási helye, továbbá minden olyan
egyéb faktor, mely veszélyes helyzeteket vagy személyi sérüléseket
idézhet elő.
Mindig gondoljon a féktávolságra, a gép sebességétől függetlenül.
Ne vezessen nagy sebességgel szűk, nehezen járható, keskeny
utakon vagy hátramenetben.
Mindig nagyon ügyeljen arra, hogy az esetleges akadályoknak ne
vezesse neki a gépet, a platformot vagy a platformon tartózkodó
személyeket.
Győződjön meg arról, hogy a más, felemelt vagy talajszinten működő
gépeket vezető személyek tudnak az emelőkosaras munkaállvány
jelenlétéről. Kapcsolja le a felemelt daruk áramellátását.
Figyelmeztesse a személyzet többi tagját, hogy ne dolgozzon,
tartózkodjon vagy haladjon át a felemelt platform alatt. Szükség
esetén határolja a padlót vagy a talajt megfelelő korlátokkal.
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•

Az emelés és szállítás közben a személyzet nem tartózkodhat a
platformon.

•

A LUI PK gépek tolása vagy vontatása kizárólag vészhelyzet,
rendellenesség, áramszünet, rakodás vagy lerakodás esetén
lehetséges, MINDIG CSAK a motorfék kioldása után, a
kézikönyvben megadott utasítások szerint.

•

Az emelés és szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a platform
teljesen le van engedve és üres.

•

Ha a gépet emelővillával emeli fel, a villákat kizárólag csak a gép
megfelelő pontjainál helyezze el. Az emeléshez megfelelő
teherbírású emelővillát használjon. A gép tömegével kapcsolatban
nézze át a műszaki sajátosságkat az 5 - A gép műszaki
sajátosságai c. részben.

•

Az emeléssel kapcsolatos részletekért nézze át a kézikönyv 3 - A
gép működése c. részét.
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2. RÉSZ
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT
2.1 A SZEMÉLYZET BETANÍTÁSA

2.2 ELŐKÉSZÍTÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Az emelőkosaras munkaállvány egy személyszállító eszköz.
Ezért kizárólag betanított és szakképzett személyzet használhatja és
működtetheti.
A gépet nem használhatják alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt álló
személyek, vagy epilepsziában szenvedők, szédülő vagy a fizikai kontrollt
elvesztett személyek.

A BRAVIISOL a 2.3 táblázatában információkat közöl a gép felülvizsgálatával
kapcsolatban.
Az emelőkosaras munkaállványokkal kapcsolatos további információkért tekintse
át a helyi szabályozásokat. A felülvizsgálatok és és karbantartások gyakoriságát
szükség szerint növelni kell: amikor a gépet kedvezőtlen környezeti körülmények
között, gyakrabban vagy nagyon nehéz munkákra használják.

A kezelőszemélyek betanítása során a következőket kell ismertetni:

2.3 FELÜLVIZSGÁLATOK A BEÜZEMELÉS ELŐTT

1.

A gép használata előtt a következő felülvizsgálatot kell végezni:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A vezérlők használata és korlátai a munkaállványról, a földről, a
vészhelyzeti vezérlők és a biztonsági rendszerek alkalmazása.
A gépre rögzített irányítási és szabályozási jelzések, útmutatások,
figyelmeztetések.
A munkaadó által kiadott szabályok és a kormányzati szabályozások.
Jóváhagyott leesést megelőző eszközök használata szükség esetén.
Elegendő ismeret a gép mechanikus működéséről ahhoz, hogy a
kezelőszemély felismerjen egy valós vagy potenciális
rendellenességet vagy üzemzavart.
A gép biztonságos használatának módjai nagyon magas
akadályokkal vagy más mozgást akadályozó berendezésekkel vagy
akadályokkal, lyukakkal, gödrökkel, lejtőkkel való találkozáskor.
A nem árnyékolt elektromos vezetők által okozott veszélyek
elkerülésének módjai.
Követelmények a gép különleges használatához vagy egy különleges
munkavégzéshez.

A betanítás felügyelete
A betanítást egy szakképzett személy felügyelete alatt kell végezni, nyílt,
akadálymentes területen. A betanításnak addig kell tartania, míg a betanított
személy nem képes biztonságosan használni a gépet.
A kezelőszemély felelőssége
A kezelőszemélyt fel kell készíteni arra, hogy az ő felelőssége és szabadsága
kikapcsolni a gépet rendellenességek, üzemzavarok vagy – a gépre vagy a
munkavégzés helyszínére nézve – nem biztonságos körülmények esetén.
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1. Tisztítás – Ellenőrizze és derítse fel az esetleges szivárgásokat (olaj,
hidraulika folyadék vagy akkumulátor sav) vagy az esetleges idegen tárgyakat.
Figyelmeztesse a karbantartó személyzetet az észlelt szivárgásokra.
2. Jelzések és matricák – Ellenőrizze, hogy tiszták és olvashatók..
Ellenőrizze, hogy nem hiányzik egy matrica és jelzés sem.
Ellenőrizze, hogy nem olvasható matricákat vagy jelzéseket kicserélték. (Lásd "A
matricák használata" - 3. rész).

2.A

3. Felhasználási és karbantartási kézikönyvek – ellenőrizze, hogy a
következő kézikönyvek benne vannak az időjárásnak ellenálló rekeszben
(KÉP 2.A):
Felhasználási és karbantartási kézikönyv, EMI biztonsági kézikönyv (csak az
ANSI/CSA sajátosságokhoz) és ANSI felelősségvállalási kézikönyv (csak az
ANSI/CSA sajátosságokhoz).
4. A napi felülvizsgálat összefoglalása – (lásd 2.4).
5. Akkumulátor – Töltse fel szükség szerint (lásd 3.5).
6. Hidraulika olaj – A tartályban lévő hidraulika olaj szint az olaj hőmérsékletétől
függően változhat. Hideg gép esetén lehetséges, hogy az olajszint nem éri el a
FULL (TELE) jelzést.
Több alkalommal emelje fel és engedje le az emelőt az olajszint pontosabb
leolvasása érdekében.
Amikor felmelegedett az olaj, ellenőrizze, hogy a szint a FULL jelzésnél vagy
annak közelében van.
•
NE TÖLTSÖN BE ANNYI OLAJAT, HOGY A SZINT A FULL JELZÉS
FÖLÉ EMELKEDJEN.
•
MINDIG TÖLTSÖN BE olajat, ha a szint az - ADD jelzés alatt van.
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2. RÉSZ
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT
MEGJEGYZÉS:
Miközben a kosár le van engedve, ellenőrizze a
hidraulika olaj szintjét a kémlelőüvegen
keresztül. Szükség esetén töltsön be 22-es
viszkozitású ásványi olajat (nagyon hideg éghajlati
viszonyok között (-20°C alatt) a legalacsonyabb
fagyáspontú (–45°C) ásványi olajat javasolt
használni).

2.4 TELJES NAPI FELÜLVIZSGÁLAT

FIGYELMEZTETÉS
A LEHETSÉGES SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN
MEG ARRÓL, HOGY A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN KI VAN KAPCSOLVA AZ
ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS. NE HASZNÁLJA A GÉPET, MIELŐTT NEM
JAVÍTOTTÁK KI AZ ÖSSZES RENDELLENESSÉGET.

Figyelem! Szennyezés veszély
Ne öntse ki az olajat a természetbe..

FIGYELMEZTETÉS

2.3 TÁBLÁZAT
TÍPUS

FREKVENCIA

FŐ FELELŐSSÉG

MEGHATALMAZ
OTT SZEMÉLY

REFERENC
IA

FELÜLVIZSGÁL
ATOK A
BEÜZEMELÉS
ELŐTT

Minden munkanap
elején vagy
turnusváltáskor

Felhasználó vagy
kezelőszemély

Felhasználó vagy
kezelőszemély

Biztonsági
és
felhasználás
i kézikönyv
és a
vonatkozó
felülvizsgála
ti űrlapok

FELÜLVIZSGÁL
AT
GYAKORISÁGA

Körülményektől
függően 3 havonta
vagy minden 150
üzemóra után,
kivéve, ha a gépet
több, mint 3
hónapon keresztül
nem használták
vagy használtan
vásárolták.

Tulajdonos,
márkakereskedő
vagy felhasználó.

BRAVI Qualified
Mechanic

Felhasználá
si és
karbantartás
i kézikönyv
és a
vonatkozó
felülvizsgála
ti űrlapok

Évente, az előző
felülvizsgálattól
számított 13
hónapon belül

Tulajdonos,
márkakereskedő
vagy felhasználó.

ÉVENKÉNTI
FELÜLVIZSGÁL
AT
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BRAVI Qualified
Mechanic

Felhasználá
si és
karbantartás
i kézikönyv
és a
vonatkozó
felülvizsgála
ti űrlapok

NE HAGYJA KI A VÁZ ALSÓ RÉSZÉNEK ELLENŐRZÉSÉT.
ELLENŐRIZZE, HOGY NINCSENEK IDEGEN TÁRGYAK VAGY
HULLADÉKOK, MELYEK SÚLYOSAN KÁROSÍTHATNÁK A GÉPET.
A kezelőszemély nem vállalhatja magára a gép vezetésével járó felelősséget,
amíg nem olvasta és meg nem értette a felhasználói kézikönyv minden egyes
részét, a gépen pedig nem végeztek tesztvezetést egy szakértő kezelőszemély
felügyelete alatt.
Csak felhatalmazott és szakképzett kezelőszemélyek működtethetik a gépet. A
kézikönyvet és mellékleteit a gép szerves részeinek kell tekinteni, és mindig a
géppel együtt kell őrizni.

FIGYELMEZTETÉS
A gép használata nincs a gyártó, a BRAVIISOL D.M. SRL vállalat közvetlen
ellenőrzése alatt. A végfelhasználó felelőssége, hogy a gépet a biztonsági
szabályoknak megfelelően használja.
A kezelőszemély felelőssége, hogy minden használat előtt alaposan ellenőrizze
a gépet.
A komplett napi felülvizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a gép rendben van,
nincsenek rendellenességek, hibák vagy üzemzavarok, továbbá annak
megállapítása, hogy szükség van-e rutinszerű karbantartási műveletek
elvégzésére. Ha a gépen bármilyen hibát vagy az átadáskori állapotához
képest engedély nélkül elvégzett módosítást vesz észre, azonnal kapcsolja ki és
NE HASZNÁLJA.
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2. RÉSZ
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT
2.5 MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

2.6 A MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE

•

A "komplett felülvizsgálat" végeztével ellenőrizze az összes rendszer
működését egy olyan területen, mely mentes a magasban lévő vagy a
talajszinten lévő akadályoktól.
A működtetéssel kapcsolatos további útmutatásért tekintse át a kézikönyv 3.
részét.

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Győződjön meg arról, hogy az összes kézikönyv a gépen van,
az időállásnak ellenálló rekeszben.
Győződjön meg arról, hogy a munkaállvány sorozatszámát jelző
adattábla, valamint a biztonsági matricák helyükön vannak, és
tökéletesen épek és olvashatók.
Vizsgálja meg a gépet az esetleges rendellenességek, a
hegesztések sérülései, hibák, üzemzavarok vagy engedély
nélkül elvégzett módosítások (gép eredeti állapotához képest)
feltárása érdekében.
Ellenőrizze, hogy a kosár, a platform korlátai és az ajtó jól
működnek, és győződjön meg arról is, hogy az ajtó jól és
automatikusan záródik.
Ellenőrizze a vízszintet az akkumulátorokban, és győződjön meg
arról, hogy nincs szivárgás. Az akkumulátor kábeleinek jól kell
csatlakozniuk a kivezetésekre. A kivezetések nem lehetnek
rozsdásak.
Ellenőrizze, hogy az összes egyéni biztonsági védőeszköz jól
működik.
Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok épek és nincsenek rajtuk
kopások vagy mély vágások. Ellenőrizze, hogy nem ragadtak a
kerekek és gumiabroncsok közé és köré hulladékok.
Szemrevételezze a hidraulikus, elektromos és mechanikai
alkotórészeket. Minden alkotórésznél győződjön meg arról,
hogy minden elem a helyén van, jól rögzül a helyes pozícióban,
és hogy nincsenek látható szivárgások vagy túlzottan elkopott
részek.
Ellenőrizze, hogy nincsenek kilazult vagy a járműből kilógó
kábelek.
Ellenőrizze a kosárban lévő kulcsos kapcsoló jó működését.
Ellenőrizze a vészleállító gombok működését: ezek a gombok a
kosárban lévő vezérlőpulton, valamint a váz vezérlőpultján
találhatók meg.
Ellenőrizze és tesztelje a kézi vészleengedő kar megfelelő
működését.

FIGYELMEZTETÉS
HA A GÉP NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, AZONNAL KAPCSOLJA KI.
ÉRTESÍTSE A KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET A PROBLÉMÁRÓL. NE
HASZNÁLJA A GÉPET MINDADDIG, MÍG KI NEM LETT JELENTVE,
HOGY MEGFELEL A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES
KÖVETELMÉNYEKNEK.
A működés ellenőrzésének lépései
1.

A földi vezérlőpultról végezze el a következő műveleteket, miközben a
munkaállványon nincs teher:
a.

2.

Aktiválja a földi vezérlőket: a munkaállvány felemelése és
leengedése .
b.
Győződjön meg arról, hogy a vészgomb aktiválása
(benyomása) esetén az összes gép funkció leáll.
c.
Ellenőrizze és tesztelje a kézi vészleengedő kar megfelelő
működését.
A következő műveleteket végezze el a rámpa vezérlőpaneléből:
a.

b.
c.

Többször emelje fel, majd eressze le a rámpát 0,92 méterről
0,61 méterre. Ellenőrizze és hagyja jóvá, hogy a rámpa a
megfelelő módon emelkedik és ereszkedik. Ellenőrizze és
hagyja jóvá, hogy a kosár felemelésekor a vezérlés automatikus
lassú biztonsági sebességgel (csak a LUI PK-nál) aktiválódik
vagy a fék felengedése deaktiválódik (csak a LUI MINI P.A.-nál)
Indítsa be az összes funkciót, és ellenőrizze, illetve hagyja jóvá,
hogy az összes végálláskapcsoló, általános vészkapcsoló
és működtető kapcsoló megfelelően működik.
Járműfékek - (csak a LUI PK-nál). Vezesse a járművet
emelkedőn (ne lépje túl a kategóriája névleges működési
kapacitását), majd állítsa meg, így meggyőződhet róla, hogy a
fékek megtartják a járművet a lejtőn.
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2. RÉSZ
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT

3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE

3.

3.1

4.
5.
6.

Dőlésszög riasztási határérték: miközben a platform teljesen le van
engedve, vezesse a gépet egy bármilyen irányba 1,5° foknál nagyobb
dőlésszögű felületre (ne lépje túl a megengedett
határértéket).Ebben a helyzetben, ha a kezelőszemély megkísérli
felemelni a platformot, riasztás jelzi azt, hogy a gép lejtőn/emelkedőn
áll.
Sebesség-csökkentés: Ha a platform több, mint 0.4 méterre fel van
emelve (1,5 - 2 ft), a sebesség 25%-kal csökkentve van a platform
leengedési sebességéhez képest (csak a LUI PK esetében).
A munkaállvány ajtó kinyitásának korlátozása Az ajtó mindkét
szárnyán rugók vannak elhelyezve, melyek automatikusan bezárják az
ajtót, ha a kezelőszemély elengedi azt.
Jobb/bal kar és lábkapcsoló érzékelő - A gép csak akkor működik (a
mozgást és emelést is ideértve), ha a kezelőszemély a bal és jobb
oldali karokon (A kép) tartja kezeit, és mindkét sarka a platformon lévő
lábkapcsolókat nyomja (B kép). Ezt a biztonságos pozíciót végig meg
kell tartani a gép működése közben (csak a LUI PK esetében).

A GÉP GYÁRTÓJA NEM TUDJA KÖZVETLENÜL ELLENŐRZÉSE
ALATT TARTANI A GÉP HASZNÁLATÁT ÉS MŰKÖDTETÉSÉT.
A FELHASZNÁLÓ ÉS A KEZELŐSZEMÉLY FELELŐSSÉGE A
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK BETARTÁSA.
Ez a rész megadja a szükséges információkat a működési vezérlők
megértéséhez.
3.2 A GÉP LEÍRÁSA
A komissiózó gép egy olyan targonca, amely emelkedő gépkezelői
pozícióval rendelkezik a feltöltő munkálatokhoz (kézi feltöltés és az áruk
polcon való tárolása);
A fő vezérlőpult a rámpán található.
Ez az emelőeszköz egy elektromos, önműködő vagy körbe forgatható (LUI
PK) jármű. Rendelkezik egy alátámasztott emelőmechanizmusra rögzített,
függő munkarámpával, amelyet egyetlen szinkronizált, speciális hidraulikus
henger működtet.
A platoformon lévő kezelőpultról a kezelőszemély irányítani tudja a gépet
(csak a LUI PK esetében), és fel tudja emelni, ill. le tudja engedni a
platformot. A LUI PK egy elektromos hajtású teheremelő egységgel van
felszerelve, melyet a gép oldalán található, két gomb segítségével lehet
irányítani. A kezelőszemély a gombokkal fel tudja emelni és le tudja
engedni a platformot, mely csak tárgyak és anyagok mozgatására szolgál,
személyszállítára nem.
A LUI MINI P.A. egy kézi hajtású teheremelő egységgel van felszerelve,
melyet az emelőegység alatt található kar segítségével lehet irányítani. A
kezelőszemély a karral fel tudja emelni és le tudja engedni a platformot,
mely csak tárgyak és anyagok mozgatására szolgál.

A kép
7.

B kép

Ellenőrizze, hogy a vészgomb aktiválása (benyomása) esetén
a gép összes funkciója leáll.

A LUI PK gépen hátul két hajtott kerék van, elől pedig két szabadon futó
kerék.
A földi vezérlőpultot kell használni a gép egyes irányítási műveleteinél, a
működés tesztelésénél, és ha valamilyen vészhelyzetben a
munkaállványon tartózkodó kezelőszemély nem képes leengedni a
munkaállványt.

A LUI MINI P.A. gépen hátul szabadon futó kerék van, elől pedig két
önfékező kerék. A földi vezérlőpultot kell használni a gép egyes irányítási
műveleteinél, a működés tesztelésénél, és ha valamilyen vészhelyzetben a
munkaállványon tartózkodó kezelőszemély nem képes leengedni a
munkaállványt.
SOHA NE MŰKÖDTESSE A LUI MINI P.A. GÉPET, HA VALAKI A
KOSÁRBAN TARTÓZKODIK
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
3.3 A GÉP MŰKÖDÉSE

LUI PK

Előzetes teendők
Mielőtt elindítja a gépet a talajszinten lévő vezérlőállomás parancsaival
vagy a rámpán lévő parancsokkal, teljesítenie kell az alábbi
parancsfeltételeket :

•

6

1-2-3
6

Az akkumulátornak megfelelőnek kell lennie a működéshez. Az
akkumulátor lemerülését jelző riasztás nincs feltétlenül rajta a földi
vezérlőpulton vagy a jármű oldalán található akkumulátorszint
mutatón (csak LUI PK esetén).

•

A kosáron lévő vezérlőpult kulcsos kapcsolójának a földi irányító
mód helyzetben vagy a platform irányító mód helyzetben kell
lennie.

•

A földi vezérlőpult és a platformon lévő vezérlőpult vészleállító
gombjainak kioldott (RESET) helyzetben kell lenniük.

•

A LUI PK esetében: a gép bekapcsolása után a földi vezérlőpulton
található LCD képernyőnek normál működési állapotot kell
mutatnia.

•

A LUI PK: a gép csak akkor működik, (indul meg és emel) ha a
gépkezelő keze a bal és jobb érzékelő fogantyúján van, és
mindkét sarkával lenyomja a rámpa lábkapcsolóit. Ezt a biztonsági
pozíciót a működtetés közben folyamatosan fent kell tartani. PICek. A és B rész 2.6 )

LUI MINI P.A.

7

5

4

1-2-3

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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7

Földi vezérlőpult (3.7 rész)
Kézi vészleengedő kar (3.8 rész)
AC tápegység az akkumulátor-töltőhöz és LED töltési állapot jelző
lámpa (3.6 rész)
Platform lábkapcsoló (2 kapcsoló, lábanként egy) - (3.6 rész)
Platform ajtó
Platform vezérlőpult (3.6 rész)
Anyagkezelő rekesz
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
3.4 REKESZ - (SZÁLLÍTÓ PLATFORM)

3.5 AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Levétel

Alacsony akkumulátor-töltöttség jelzőfény

1. Emelje fel a rekeszt a hátsó résznél (oszlop), hogy a vázon lévő
ütköző szabaddá váljon. Ezután csúsztassa előre a rekeszt, és közben
emelje fel, hogy teljesen leváljon a járműről.

A LUI PK rámpa és talajszinten lévő állomás vezérlőpultjai rendelkeznek
alacsony akkumulátor-töltöttség jelzőkkel.
A LUI MINI P.A. keretrész rendelkezik egy alacsony akkumulátor-töltöttség
jelzővel .

Felszerelés
1. Pozicionálja a hátsó részt a relatív ütközőjére a keret felső részén,
majd hagyja hátra csúszni .

Az akkumulátor feltöltésének menete

A gépen van egy AC/DC elektromos csatlakozóval ellátott akkumulátor-töltő.
Az akkumulátor automatikusan abbahagyja az akkumulátorok töltését,
miután azok teljesen feltöltődtek.
MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor-töltő rá van csatlakoztatva egy AC
elektromos kimenetre, a jármű mozgása le van tiltva.

Jobb hátsó rész
Oldal - Áruemelő
rámpa

FIGYELEM
A REKESZT (SZÁLLÍTÓ PLATFORMOT) KIZÁRÓLAG
TEHERSZÁLLÍTÁSRA SZABAD HASZNÁLNI,
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA NEM.

AZ ÓLOM-SAV AKKUMULÁTOROK A NORMÁL MŰKÖDÉS KÖZBEN
ROBBANÉKONY HIDROGÉN GÁZT GENERÁLHATNAK. A SZIKRÁKAT,
NYÍLT LÁNGOKAT ÉS A MEGGYÚJTOTT DOHÁNYT BIZTONSÁGOS
TÁVOLSÁGRA KELL TARTANI AZ AKKUMULÁTOROKTÓL. AZ
AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE SORÁN BIZTOSÍTSA A HELYSZÍN JÓ
SZELLŐZÉSÉT. NE TÖLTSÖN FEL FAGYOTT AKKUMULÁTORT.
GONDOSAN TEKINTSE ÁT AZ AKKUMULÁTOR GYÁRTÓJA ÁLTAL
KIADOTT UTASÍTÁSOKAT, MELYEK A TÖLTÉS JAVASOLT
SEBESSÉGÉRŐL SZÓLNAK ÉS ARRÓL, HOGY KI LEHET-E
VENNI A KUPAKOKAT A TÖLTÉS KÖZBEN.
1.
2.
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Pakoljon le a járművel egy jól szellőző helyen, egy AC fali
csatlakozóaljzat közelében.
Mindig földelt csatlakozót használjon. Csatlakoztassa az
akkumulátort egy megfelelően földelt AC aljzatra, az érvényben lévő
helyi szabályozásoknak megfelelően. A földelt aljzatra az
áramütések megelőzése miatt van szükség - ne használjon földelt
adaptereket és ne változtassa meg a dugót. Hosszabbító használata
esetén kerülje a túlzott feszültségeséseket 3 eres 12 AWG kábel
használatával.
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
A - A.C. ÁRAMELLÁTÁS
BEMENET AZ
AKKUMULÁTOR TÖLTŐHÖZ
B - AKKUMULÁTOR TÖLTŐ
TÖLTÉSI ÁLLAPOT
VÁLTOZÁS FIGYELMEZTETŐ
LÁMPA

A

B

3.6 A PLATFORMON TALÁLHATÓ VEZÉRLŐPULT MŰKÖDTETÉSE
3.6.1 LUI PK

7

6

8

9

10
4

3

5

LUI MINI PK

2
11

A

12

1

B
LUI MINI P.A.
Az akkumulátorok töltöttségi állapotát jelző lámpák a vázon, az
akkumulátor-töltő AC bemenetének közelében találhatók.
1. Az első csatlakozásnál az akkumulátor-töltő LED lámpája
automatikusan villogni fog pár másodpercig, eközben elvégez egy
rövid LED tesztet, majd megkezdődik a töltés.
2. Amikor kigyulllad a ZÖLD LED , fel vannak töltve az
akkumulátorok Ekkor le lehet venni az akkumulátor-töltőt az AC
csatlakozóról. (fogja meg a csatlakozódugót és húzza ki a fali
aljzatból. Ne a kábelnél fogva húzza ki, nehogy megsérüljön.)

MEGJEGYZÉS: Amikor a zöld LED világít, az akkumulátor-töltő
automatikusan ki van kapcsolva.
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13
1. Vészleállító gomb
2. Gázkar
3. Akkuszint mérő
4. Platform emelés gomb
5. Platform leengedés gomb
6. Kürt gomb
7. Teherplatform leengedés gomb
8. Teherplatform felemelés gomb
9. A funkciókat elindító jobb kéz felőli érzékelő
10. A funkciókat elindító bal kéz felőli érzékelő
11. Kormányzó billenőkapcsoló
12. Kulcsos kapcsoló kiválasztó
13. Lábkapcsolók
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
Általános információk

Gázkar

Mielőtt a gépet beüzemelné a földi vagy a platformon lévő vezérlőpult
segítségével, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
Rámpa vezérlőpult: a kulcskapcsolót be kell állítani a
Rámpa „1.” vezérlőmód vagy Talajszinten lévő „2.” vezérlőmód.
•
Talajszinten lévő vezérlőállomás - Rámpa vezérlőállomás: a
vészleállító gombokat VISSZAÁLLÍTÁS pozícióba kell helyezni
(TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATVA).

Fogja jobb kézbe a kart és

Kulcskapcsoló rámpa/kikapcsolás/talajszint

•
•

•

Középső „0.” pozíció:
Tekerje ebbe a pozícióba a gép használat utáni kikapcsolásához.
„1.” pozíció:
(a rámpán lévő akkumulátorszint-mérő világítani fog a LUI PK-n)
Ebben a pozícióban el lehet indítani a gépet a rámpán lévő
vezérlőállomásról.
„2.” pozíció:
(a rámpán lévő akkumulátorszint-mérőn meg fog jelenni a GRD
felirat a LUI PK-n) Ebben a pozícióban el lehet indítani a gépet a
talajszinten lévő vezérlőállomásról.

Platform vészleállító gomb

FORGASSA ELŐRE azt (a kéz előre megy
a kezelőszemély irányába)
a gép ELŐRE mozgatásához. A kar elengedése
esetén AUTOMATIKUSAN
leáll a gép.
ELŐRE
.

FORGASSA el a kart HÁTRA (a kéz hátra megy
a kezelőszeméllyel ellentétes irányba), a gép
HÁTRAMENETÉHEZ.
A kar elengedése esetén
HÁTRA
AUTOMATIKUSAN leáll a
gép.

Lenyomás esetén azonnal leállítja a gép működési fázisait.
A reset (visszaállítás) NEM INDÍTJA el a gépet, csak engedélyezi a
vezérlőket.
MEGJEGYZÉS:
A gép irányításához elengedhetetlen, hogy mind a földi, mind a platform
vezérlőpult RESET (kiengedett) helyzetben legyen.
A funkciókat elindító bal és jobb kéz felőli érzékelő
A jobb és bal kezeket a karokra kell helyezni az érzékelő elé, hogy
engedélyezve legyenek a gép irányítási/felemelési/leengedési funkciói.

MEGJEGYZÉS: Ne felejtse el a jobb és bal kezes érzékelőkön kívül a
lábkapcsolókat is aktiválni a gép funkcióinak engedélyezéséhez: irányítás/
felemelés/leengedés.
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.

FIGYELEM
A platformot kizárólag betanított és felhatalmazott személyek használhatják,
akik alaposan átolvasták és megértették a jelen kézikönyv biztonsági utasításait.
A GÉPET CSAK SIMA, TÖMÖR ÉS VÍZSZINTES FELÜLETEN szabad vezetni,
mely tiszta, gödröktől mentes és megfelelően stabil, és képes elbírni a gép
súlyát és a szállítmány súlyát. (lásd az 5. a A GÉP MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI c.
részt)
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
Teherplatform felemelés/leengedés gomb
A teherplatformot max. 90 kg teher megtartásához tervezték. A gép
megfelelő gombjaival gyorsan fel lehet emelni és le lehet engedni az
emelőegység elülső részén.
Nyomja be és tartsa nyomva a felső gombot (8-es gomb, 3.6 rész), a
teherplatform elektromos felemeléséhez. A gomb elengedése után a kosár
megáll.
Nyomja be és tartsa nyomva a leengedés gombot (7-ös gomb, 3.6 rész), a
teherplatform elektromos leengedéséhez. A gomb elengedése után a kosár
megáll.

Nyomja be és tartsa nyomva az emelés gombot (4-es gomb, 3.6 rész),
a kosár elektromos felemeléséhez. A gomb elengedése után a kosár
megáll.
Nyomja be és tartsa nyomva a leengedés gombot (5-ös gomb, 3.6
rész), a kosár elektromos leengedéséhez. A gomb elengedése után a
kosár megáll.
Kormányzó billenőkapcsoló

A kormányt úgy tervezték, hogy könnyen legyen irányítani bal kézzel.

Akusztikus jelzőszerkezet gomb

Nyomja a kormánykapcsolót balról jobbra vagy jobbról balra, majd
tartsa a pozícióban addig, amíg meg szeretné tartani ezt a pozíciót.

Ha a gép be van kapcsolva, a gomb benyomásával aktiválódik
az akusztikus jelzőszerkezet.

Ne felejtse el aktiválni a lábkapcsolókat és a bal és jobb kéz felőli
érzékelőket a felemelési/leeresztési/vezetési funkciókhoz .

Platform emelő és leengedő gombok

FIGYELEM

A kezelőszemély semmilyen esetben sem
mászhat fel a kosár korlátjára, és nem tehet oda létrát vagy más eszközt
azért, hogy nagyobb magasságot érjen el a munkavégzéshez. A
kezelőszemély soha nem hajolhat vagy nyúlhat ki az emelőkosár korlátján.
A gép beindítása előtt ellenőrizze a következőket:
•
a platform tiszta padlózaton helyezkedik el, melyen nincsenek
lyukak, szintben van, és megfelelően tömör.
•
nincsenek akadályok a munkavégzés helyén

28

29

3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
1.

A jobb irány aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a
kiválasztót a Jobb oldalra. Engedje el a kiválasztót, ha csak
előre vagy hátra irányú mozgást szeretne elérni.
a.
a.

2.

A gázkart ELŐREMENETBEN aktiválva a gép előre
fog mozdulni, majd jobbra fordul (a jármű eleje a
kezelőszemély jobb oldala felé).
A gázkart HÁTRAMENETBEN aktiválva a gép hátra
fog mozdulni, majd jobbra fordul (a jármű eleje a
kezelőszemély jobb oldala felé).

Lábkapcsolók
NE TEGYE RÁ A LÁBAIT A LÁBKAPCSOLÓKRA AZELŐTT, HOGY A
KULCSOS KIVÁLASZTÓT 0-BÓL 1-ES VAGY 2-ES HELYZETBE
TETTE VOLNA
HA A JÁRMŰ BEINDÍTÁSA KÖZBEN A KULCSKAPCSOLÓ BE/KI
VAGY A VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓK VISSZAÁLLÍTÁSA
PRANCSON KÍVÜLI MÁS PARANCSOKAT INDÍT EL, AKKOR
HIBAÜZENET FOG MEGJELENNI A KIJELZŐN .

A bal irány aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a
kiválasztót a Bal oldalra. Engedje el a kiválasztót, ha csak
előre vagy hátra irányú mozgást szeretne elérni.
a.

A gázkart ELŐREMENETBEN aktiválva a gép előre
fog mozdulni, majd balra fordul (a jármű eleje a
kezelőszemély bal oldala felé).

a.

A gázkart HÁTRAMENETBEN aktiválva a gép hátra
fog mozdulni, majd balra fordul (a jármű eleje a
kezelőszemély bal oldala felé).

MEGJEGYZÉS: ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A GÉP A KÍVÁNT
IRÁNYBA MENJEN, A BILLENŐKAPCSOLÓT ÉS A GÁZKART
UGYANAKKOR KELL AKTIVÁLNI. AHHOZ, HOGY A GÉP
EGYENESEN ELŐRE/HÁTRA MENJEN, ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT
IRÁNYBA, MAJD CSAK A GÁZKART AKTIVÁLVA MOZGASSA
ELŐRE VAGY HÁTRA. .

A fülkében van két sarokkal aktiválható lábkapcsoló, melyek garantálják
a kezelőszemély stabil helyzetét a kényelemérzet csökkenése nélkül.
Ha a kezelőszemély egyik vagy mindkét lábát leveszi a lábkapcsolókról,
a gép összes funkciója (felemelés, leengedés, előremenés) azonnal
leáll.
MEGJEGYZÉS: Ne felejtse el aktiválni a két lábkapcsolót és a jobb és
bal karon lévő vezérlőket (3.6 rész) annak érdekében, hogy a gép
összes funkciója engedélyezve legyen: vezetés/felemelés/leengedés.
Megdőlés riasztás
LUI PK MEGDŐLÉS RIASZTÁS.
HA AKTIVÁLÓDIK EZ A RIASZTÁS, HANGJELZÉS HALLHATÓ, ÉS
NEM LEHETSÉGES FELEMELNI VAGY MOZGATNI A
PLATFORMOT. EZ A HELYZET ADDIG MARAD FENN, MÍG NEM
ENGEDIK LE A PLATFORMOT ÉS A GÉP NEM KERÜL VÍZSZINTES
HELYZETBE.
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
3.6.2 LUI MINI P.A.

Platform vészleállító gomb
Lenyomás esetén azonnal leállítja a gép működési fázisait.
A reset (visszaállítás) NEM INDÍTJA el a gépet, csak engedélyezi a
vezérlőket.

1
2
3

MEGJEGYZÉS:
A gép mozgatásához elengedhetetlen, hogy mind a földi, mind a platform
vezérlőpult RESET (kiengedett) helyzetben legyen.

4

FIGYELEM
5
6

Platform emelő és leengedő gombok
A kezelőszemély semmilyen esetben sem mászhat fel a kosár korlátjára,
és nem tehet oda létrát vagy más eszközt azért, hogy nagyobb
magasságot érjen el a munkavégzéshez. A kezelőszemély soha nem
hajolhat vagy nyúlhat ki az emelőkosár korlátján.
A gép beindítása előtt ellenőrizze a következőket:
•
a gép tiszta padlózaton helyezkedik el, melyen nincsenek lyukak,
szintben van, és megfelelően tömör.
•
nincsenek akadályok a munkavégzés helyén
Nyomja be és tartsa nyomva az emelés gombot (2) a kosár elektromos
felemeléséhez. A gomb elengedése után a kosár megáll.

5
7
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Nyomja be és tartsa nyomva a leengedés gombot (3) a kosár elektromos
leengedéséhez. A gomb elengedése után a kosár megáll.
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
Automatikus fékezés a rögzített görgős lábak kiengedése
gomb megnyomásakor
Nyomja le és tartsa nyomva a gombot (5) az automata fék
kioldásához úgy, hogy végül a LUI MINI P.A. elérje a kívánt
pozíciót.
A gomb elengedése után azonnal aktiválódik az automata
fékrendszer.

Pedálkar
Használja azt a kart akkor, ha a gépet egyenesen előre kívánja tolni.

MEGJEGYZÉS:
Az automata fék kioldó gomb csak akkor elérhető, ha a kulcsos
kiválasztó kapcsoló platform irányítási helyzetben van (1) és a
kosár teljesen le van engedve.

Teherplatform felemelés/leengedés kar

Megdőlés riasztás

A teherplatformot max. 90 kg teher megtartásához tervezték. A
platform alatti karral gyorsan fel lehet emelni és le lehet engedni a
teherplatformot az emelőegység elülső részén.

LUI MINI P.A. MEGDŐLÉS RIASZTÁSSAL.
HA AKTIVÁLÓDIK EZ A RIASZTÁS, HANGJELZÉS HALLHATÓ, ÉS
NEM LEHETSÉGES FELEMELNI A PLATFORMOT. EZ A HELYZET
ADDIG MARAD FENN, MÍG NEM ENGEDIK LE A PLATFORMOT ÉS A
GÉP NEM KERÜL VÍZSZINTES HELYZETBE.

Nyomja be és tartsa nyomva a kart (6); használja mindkét kezét a
teherplatform felemeléséhez. A kar elengedése után a platform
megáll.
Nyomja be és tartsa nyomva a kart (6); használja mindkét kezét a
teherplatform leengedéséhez.
A kar elengedése után a platform megáll.
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
3.7 FÖLDI VEZÉRLŐPULT

Vészleállító gomb

4

6a

6a

5-7

1
6b

6b

3

LUI PK

1
2

LUI MINI P.A.

Lenyomás esetén azonnal leállítja a gép működési fázisait.
A reset (visszaállítás) NEM INDÍTJA el a gépet, csak engedélyezi a
vezérlőket.
Kijelző (A LUI PK esetében)
Ez a fő ellenőrző kijelző a LUI PK gépen.
•
Hasznos információkat jelenít meg a rendszer állapotáról
•
Diagnosztikai információkat ad a rendszerben fellépő
rendellenességekről és hibákról.
Többfunkciós gomb egység:
A nyíl gombok csak akkor vannak engedélyezve, ha a kulcsos kiválasztó
kapcsoló a földi irányítási módba van állítva.

A LUI PK esetében a vezérlőpult a fedél alatt található egy kihúzható
rekeszben, és a következőkből áll:
A LUI MINI P.A. esetében a vezérlőpult a váz elején található, és a
következő funkciók találhatók rajta;
1. Vészleállító gomb
2. Akkumulátor-töltő állapotjelző
3. Többfunkciós gomb egység
4. Akkumulátor-töltő aljzat
5. LCD kijelző
6. Kosár felemelés (6a) és leengedés (6b) nyomógombok
7. Akkuszint mérő

•
•
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Az ESC gomb csak az elektronikus hardver beállítására szolgál, ezt
a műveletet pedig csak a BRAVI szakembere végezheti el.
A kosár felemeléséhez be kell nyomni és nyomva kell tartani a felfelé
mutató nyíl gombját.
A KOSÁR EMELKEDÉSÉNEK A LEÁLLÍTÁSÁHOZ ENGEDJE EL A
GOMBOT.
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
Földi irányító állomás (LUI PK):

•

A kosár leengedéséhez be kell nyomni és nyomva kell tartani a lefelé
mutató nyíl gombját.
A KOSÁR LEENGEDÉSÉNEK A LEÁLLÍTÁSÁHOZ ENGEDJE EL A
GOMBOT.

•

A jobbra és balra mutató nyilak
EGYIDEJŰ lenyomásával kioldanak a fékek.

A gép bekapcsolásakor, valamint a működés közben a földi irányító állomás
LCD kijelzője a következő állapotokat mutatja meg: A következő információk
tudhatók meg:
1)A gép üzemóráinak száma
2)BCI az akkumulátor töltöttségi szintjének százalékban történő kimutatására
Ha hiba történik, akkor a kijelzőn megjelenik a hiba rövid leírása

A fékeket akkor kell kioldani, hogyha a platform kézi mozgatására van
szükség.
A fékek manuális kiengedéséhez szükséges, hogy a gépet TALAJSZINT
„2.” VEZÉRLÉSI MÓDBAN KAPCSOLJA BE és a kosár teljesen le
legyen eresztve .
MEGJEGYZÉS: ha teljesen lemerül az akkumulátor, nem lehetséges
kézzel kioldani a fékeket.
FIGYELEM
A FÉKEKET CSAK AKKOR SZABAD KÉZZEL KIOLDANI, HA A GÉP
VÍZSZINTES HELYZETBEN VAN ÉS TELJESEN LE VAN
BLOKKOLVA.
A kezelőszemély KÖTELES meggyőződni arról, hogy senki és semmi
nincs a veszélyes zónában.

38

39

3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
Kosár irányító állomás (LUI PK):

Kijelző (LUI MINI P.A.)

A bekapcsoláskor, valamint működés közben az akkuszint mérő kijelző mutatja a
gép aktuális működési állapotát. A következő információk tudhatók meg:
1)BCI az akkumulátor töltöttségi szintjének százalékban történő kimutatására
2)PIROS pont a platform emelése közben

6a

Ha hiba történik, akkor a kijelzőn megjelenik a hibakód

6b

6a A kosár felemeléséhez be kell nyomni és nyomva kell tartani a felső
gombot.
A KOSÁR FELEMELÉSÉNEK A LEÁLLÍTÁSÁHOZ ENGEDJE EL A
GOMBOT.
6a A kosár leengedéséhez be kell nyomni és nyomva kell tartani az alsó
gombot.
A KOSÁR LEENGEDÉSÉNEK A LEÁLLÍTÁSÁHOZ ENGEDJE EL A
GOMBOT.

7

Akkuszint mérő ( a LUI MINI P.A. esetében)

Az akkumulátor töltöttségi állapotát mutatja. Ha világít a piros LED, a
kosár felemelése nincs engedélyezve, újra kell tölteni az akkumulátort.
MEGJEGYZÉS:HA A GÉPET KIKAPCSOLJÁK, MIKOR NEM
HASZNÁLJÁK, HOSSZABB LESZ AZ AKKUMULÁTOR
ÉLETTARTAMA
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3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
3.8 MANUÁLISAN LEERESZKEDŐ VÉSZLEÁLLÍTÓKAR

FIGYELEM

3.9 RÁMPAKONFIGURÁCIÓ
A platform maximális teherbírása

ÖSSZENYOMÓDÁS VESZÉLYE
A következő műveletek közben és a vészhelyzeti leengedés
után a kezelőszemélynek nagyon kell ügyelnie arra, hogy
elhagyja a területet és hogy semmilyen személy, állat vagy
tárgy ne maradjon és ne kerülhessen a gép hatósugarába és 2
méteren (6,56 láb) belülre, ezen kívül ellenőriznie kell azt is,
hogy semmilyen tárgy ne legyen a műanyag fedélen, a kosár
földre érkezéséhez pedig legyen elegendő hely.

B

A

A vészhelyzeti kézi leengedő karral a földön álló személyzet le tudja
engedni a platformot abban az esetben, ha annak felemelése után
a benne tartózkodó személy nem tudja irányítani azt.
A vészhelyzeti kart a hozzá tartozó matrica azonosítja be.
LUI PK
LUI MINI P.A.

C

A - GÉPKEZELŐFÜLKE TERHELÉSI KAPACITÁSA

130 kg

B - ÁRUSZÁLLÍTÓ ELÜLSŐ TÁLCA KAPACITÁSA

90 kg

C - ANYAGTÁLCA KAPACITÁSA
LUI PK-hoz:
113 kg
LUI MINI P.A.-hoz:
90 kg
A gép nem használható ömlesztett áru emelésére, illetve a rámpán szállítható áruk
mérete legfeljebb 60x45x50 cm lehet, az elülső részen pedig 60x55x25 cm méretű
áruk is szállíthatók.
3.10 PARKOLÁS A JÁRMŰVEL
a.
b.

Vezesse a gépet egy védett és jól szellőző helyre.
Győződjön meg arról, hogy a platform teljesen le van engedve, majd
fordítsa el a kulcsos kapcsolót “0” helyzetbe.
Szükség esetén vegye ki a kulcsot a platformból, hogy illetéktelen
személyek ne tudják használni a járművet.

A platform kézi leengedéséhez mindössze meg kell húzni a kart. Így
a kosár nagyon lassan kezd leereszkedni.

c.

A platform ereszkedésének a megállításához ENGEDJE EL a kart.

MEGJEGYZÉS: A következő napra felkészülve fel kell tölteni az akkumulátorokat
(lásd a 3.5 részt)

42

43

3. RÉSZ
A GÉP MŰKÖDTETÉSE
3.11 SZÁLLÍTÁS
FELEMELÉS ÉS LEKÖTÉS
Általános információk
A LUI PK és LUI MINI P.A. gépeket a következő módokon lehet a
munkavégzés helyszínére szállítani:

3.12 A MATRICÁK HELYZETEI
KAPACITÁS

FIGYELMEZTETÉS
NE NYÚLJON A
MOZGÓ RÉSZEKHEZ
A mozgó részek
elvághatják vagy
összezúzhatják a
kezeket, lábfejeket,

FIGYELMEZTETÉS
NINCS ANYAG A GÉPKEZELŐ FÜLKÉJÉBEN
EGY GÉPKEZELŐ, NINCS UTAS
CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

FIGYELMEZTETÉS

•

A gép helyszínre vezetése a saját kerekein, a vonatkozó
előírások betartásával.

A rakodóterületen való
álláskor vagy utazáskor
leeshet .
Maradjon távol a
rakodóterül etektől

A RÁMPA BEJÁRA TÁ T MEGFELE LŐE N BE KELL
ZÁ RNI, ÉS AZ ÖSS ZES VEZE TŐSÍNT
MEGFELELŐEN A HELYÉ RE KELL TENNI,
ILLE TVE RÖGZÍTE NI KELL A RÁMPA
MŰKÖDTE TÉSE ELŐTT
AZ UTAS ÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA HALÁLT
VAGY SZEMÉLY I SÉRÜLÉS T OKOZHA T

VESZÉLY

•

A gép mozgatása emelővillás targoncával, ehhez a villákat a gép
vázának alsó felén megjelölt pontoknál kell elhelyezni.

Szállítás emelővillás targoncán
ADVERTÊNCIA
AZ AKKUMULÁTOR OK
ROBBAN Ó GÁZT
TERMELNEK .
AZ AKKUMULÁTOR OKAT
JÓL SZ ELLŐZTETH ET Ő
HELYEN TÖLT SE .
NE T EGYE KI ŐKET
SZIKRÁN AK VAGY
LÁN GNAK .

Helyezze a villákat a járművön megjelölt pontokra. Ezután a gépet a
használat helyszínére lehet szállítani, vagy egy standard emelővilla
segítségével egy magasabban lévő felületre lehet helyezni.

A GYÁR TÓ KIF EJ EZETT ÍR ÁSOS HOZZ ÁJ ÁRULÁSA N ÉLKÜ L A J ELEN
GÉP MIND ENFÉLE MÓD OSÍTÁSA TILOS .
NE CSER ÉLJ EN KI SEMMILYEN, A GÉP STABILIT ÁSA
SZEM PONTJ ÁBÓL KRITIKUS FONT OSSÁGÚ ALKATRÉSZT OLYAN
ALKATR ÉSSZ EL, AMELYN EK MÁS A SÚLYA VAGY SPECIF IKÁCIÓJA .
Akkumul átor teljes súl ya: 120 kg (darabonként 30 kg )

Megütheti vag y bez úz hatja a l eeresz kedő rámpa .
A testének minden porci káj át tartsa távol a r ámpa alatti ter ülettől .

MEGJEGYZÉS:
Az emelővillás targoncának el kell bírnia a gép összsúlyát. Tekintse át a
gép működési sajátosságait a jelen szakasz elején.

KAPACITÁS

A gép szállítása - lekötés szíjakkal
Miközben a gép ki van kapcsolva és a szállító járművön áll, a lekötéshez
(rögzítéshez) kövesse a megadott utasításokat.
HA TÚLZOTT ERŐT KELL KIFEJTENI A GÉP LEKÖTÉSÉHEZ
(TEHER A KEREKEKEN, MEGSÉRÜLHETNEK A HÁTSÓ HAJTOTT
KEREKEK VAGY AZ ELÜLSŐ SZABADON FUTÓ KEREKEK.

FIGYELMEZTETÉS
NINCS ANYAG A GÉPKEZELŐ FÜLKÉJÉBEN
EGY GÉPKEZELŐ, NINCS UTAS
CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

FIGYELMEZTETÉS
NE NYÚLJON A
MOZGÓ RÉSZEKHEZ
A mozgó részek
elvághatják vagy
összezúzhatják a
kezeket, lábfejeket,

FIGYELMEZTETÉS
A RÁMPA BEJÁRA TÁ T MEGFELE LŐE N BE KELL
ZÁ RNI, ÉS AZ ÖSS ZES VEZE TŐSÍNT
MEGFELELŐEN A HELYÉ RE KELL TENNI,
ILLE TVE RÖGZÍTE NI KELL A RÁMPA
MŰKÖDTE TÉSE ELŐTT
AZ UTAS ÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA HALÁLT
VAGY SZEMÉLY I SÉRÜLÉS T OKOZHA T

A rakodóterületen való
álláskor vagy utazáskor
leeshet .
Maradjon távol a
rakodóterül etektől

VESZÉLY

A gépet csak megfelelő szíjakkal kösse rá a szállító járműhöz, eközben
vezesse át a szíjakat a kosár rácsain, de hagyja ki az ajtókat.

ADVERTÊNCIA
AZ AKKUMULÁTOR OK
ROBBAN Ó GÁZT
TERMELNEK .
AZ AKKUMULÁTOR OKAT
JÓL SZ ELLŐZTETH ET Ő
HELYEN TÖLT SE .
NE T EGYE KI ŐKET
SZIKRÁN AK VAGY
LÁN GNAK .

A GYÁR TÓ KIF EJ EZETT ÍR ÁSOS HOZZ ÁJ ÁRULÁSA N ÉLKÜ L A J ELEN
GÉP MIND ENFÉLE MÓD OSÍTÁSA TILOS .
NE CSER ÉLJ EN KI SEMMILYEN, A GÉP STABILIT ÁSA
SZEM PONTJ ÁBÓL KRITIKUS FONT OSSÁGÚ ALKATRÉSZT OLYAN
ALKATR ÉSSZ EL, AMELYN EK MÁS A SÚLYA VAGY SPECIF IKÁCIÓJA .
Akkumul átor teljes súl ya: 120 kg (darabonként 30 kg )

Megütheti vag y bez úz hatja a l eeresz kedő rámpa .
A testének minden porci káj át tartsa távol a r ámpa alatti ter ülettől .
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4. RÉSZ TEENDŐK VÉSZHELYZET ESETÉN

5. RÉSZ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
SAJÁTOSSÁGOK ÉS KARBANTARTÓ

4.1 FUNKCIÓK VÉSZHELYZET ESETÉN

5.1 BEVEZETŐ

A kezelőszemély nem képes irányítani a gépet

Ez a rész további információkkal szolgál a kezelőszemély számára
a gép megfelelő működtetéséhez és a karbantartás helyes
elvégzéséhez.
A karbantartási műveleteket szakképzett személyzetnek kell
elvégeznie:
- Mely gondosan elolvasta és megértette a kézikönyvben szereplő
biztonsági utasításokat (lásd 2. RÉSZ)
- Mely rendelkezik az egyéni védőeszközökkel és szükség szerint
használja is azokat.
- a gépet le kell választani az energiaellátásról (a kulcsos kapcsolót
nullára kell állítani, és le kell választani a piros főcsatlakozót az
aljzatból)

OLYAN HELYZET, MELYBEN A PLATFORMOT KEZELŐ SZEMÉLY
MOZGÁSKÉPTELLENNÉ VÁLT VAGY KÉPTELEN ELINDÍTANI VAGY
IRÁNYÍTANI A GÉPET.
1.

A személyzet többi tagja a gépet csak szükség esetén
irányíthatja a földről.

2.

A platform vezérlőit csak a platformon tartózkodó szakképzett
személy irányíthatja.
ÁLLÍTSA LE A GÉPET, HA A VEZÉRLŐK NEM MŰKÖDNEK
MEGFELELŐEN.

3.

A kezelőszemély platformról való leszállításához kiegészítő
eszközöket lehet használni. Lehet használni darukat vagy villás
targoncákat a gép mozgásának stabilizálásához.

A platform leblokkolt felemelt helyzetben
Ha a platform leblokkol vagy beragad a magasban, szállítsa
biztonságos helyre a rajta tartózkodó személyeket a gép elmozdítása
előtt.
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Minden itt felsorolt művelet rendkívüli karbantartásnak minősül. A
javításokat, módosításokat és a rendkívüli karbantartási
műveleteket tilos a gyártóval való előzetes egyeztetés nélkül
elvégezni. A gyártó az adott esetnek megfelelően írásos engedélyt
ad a beavatkozáshoz, vagy javasolja valamelyik szakemberének az
igénybevételét. Ezekre az óvintézkedésekre azért van szükség,
mert ha a szükséges beavatkozásokat hibásan vagy helytelenül
hajtják végre, akkor üzemzavar léphet fel, továbbá megsérülhet a
platform és veszélybe kerülhet a személyzet is. Ezért az ilyen
műveletek esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.
Mielőtt újra üzembe helyezné a gépet, ellenőrizze, hogy a teljes
rendszer megfelel a beüzemelési folyamatnak. Ezeknek az
óvintézkedéseknek az elhanyagolása súlyos személyi sérülésekhez
vezethet, továbbá a gép is megsérülhet.
Ebben a szakaszban a karbantartással kapcsolatos információk a
napi szokásos karbantartási műveletek elvégzésében segítik a
kezelőszemélyt. Ezért ez a rész nem alkalmas arra, hogy mély és
átfogó információkat nyújtson a megelőzést célzó karbantartás és
felülvizsgálati program elvégzéséhez, mely kizárólag
szakszemélyzet számára van fenntartva, és leírása egy külön
karbantartási kézikönyvben található.
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5. RÉSZ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
SAJÁTOSSÁGOK ÉS KARBANTARTÓ
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5. RÉSZ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
SAJÁTOSSÁGOK ÉS KARBANTARTÓ
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5. RÉSZ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
SAJÁTOSSÁGOK ÉS KARBANTARTÓ
MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK LUI PK
A lefelé ereszkedő kosár maximális sebessége

84 mt/min

A felfelé emelkedő kosár maximális sebessége

20 mt/min

Forgási sugár
(Belső)
Maximális lejtés, amelyen közlekedhet
(KIZÁRÓLAG A RÁMPÁT TELJESEN LEERESZTETVE)

Rámpaciklus teljesítménye

NULLA

2°

Emelkedés 18 mp
Ereszkedés 15 mp

Irányító rendszer

Kétkezes proporcionális

Gumiabroncs

Csúszásmentes tömör gumi

Elektronikus dőlésszög ellenőrzés

Standard

Működési magasság
(Az

Rámpa magassága
rámpa nyugalmi pozícióba teljesen visszahúzva)

(A

150cm
80.8 cm

Utasok:
(személyek megengedett száma a platformon)

1

Platform ajtó magassága
36 cm

200 N

Terhelés keréken

327 kg

KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA.

TEHERPLATFORM TEHERBÍRÁS

144cm

Gép szélessége
(Összesen)

Max. Vízszintes oldalirányú erő

PLATFORM REKESZ TEHERBÍRÁS

335cm

Gép hossza
(Összesen)

Gép teljes magassága
(Üres jármű)

Maximális használati magasság
TEHERBÍRÁS
KEZELŐSZEMÉLY REKESZ TEHERBÍRÁS

535 cm

Rámpa magassága
emelő teljesen kitolva)

690 kg

< 1000 m s.l.m.
130Kg
113 Kg
90 Kg

1.65 ft/50 cm

TÁPELLÁTÁS
Akkumulátorok

N 04, 6V 245Ah@20hr

TÁPELLÁTÁS

24 V c.c.

Újratölti a sorok tápellátását
Átviteli mozgás motorjai

110 V AC 60 Hz/220 V AC 50
Hz.
Watt 500; Volt24; Nm 1.33;
F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP
54; DUTY S2;Freno 24 V +6/10% stabilizzato

Szivattyú
52

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

ZAJSZINTEK

Kevesebb mint 70 dB (A)
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5. RÉSZ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
SAJÁTOSSÁGOK ÉS KARBANTARTÓ
MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK LUI MINI P.A.
Forgási sugár
(Belső)

Működési magasság
NULLA

Rámpaciklus teljesítménye

Emelkedés 18 mp
Ereszkedés 15 mp

Gumiabroncs

Csúszásmentes poliuretán

Elektronikus dőlésszög ellenőrzés

Standard

Terhelés keréken

165Kg

Max. Vízszintes oldalirányú erő

200 N

416 cm

Rámpa magassága
(Az emelő teljesen kitolva)

216cm

Rámpa magassága
(A rámpa nyugalmi pozícióba teljesen visszahúzva)

148cm

Gép hossza
(Összesen)

115cm

Gép szélessége
(Összesen)

73 cm

Foglalkoztatott:
rámpán tartózkodható emberek, kizárólag beltéri

(a
1

TEHERBÍRÁS

Platform ajtó magassága
36 cm

KEZELŐSZEMÉLY REKESZ TEHERBÍRÁS

130Kg

PLATFORM REKESZ TEHERBÍRÁS

90 Kg

Gép teljes magassága
(Üres jármű)

90 Kg

CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

TEHERPLATFORM TEHERBÍRÁS

280 kg

TÁPELLÁTÁS
Akkumulátorok

N 01, 12V 85Ah@20hr

TÁPELLÁTÁS

12 V c.c.

Újratölti a sorok tápellátását
ZAJSZINTEK

54

1.4 ft/45cm

110 V AC 60 Hz/220 V AC 50
Hz.
Kevesebb mint 70 dB (A)
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5. RÉSZ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
SAJÁTOSSÁGOK ÉS KARBANTARTÓ
5.2 A gépet alkotó részek tömege

5.3 A KEZELŐSZEMÉLY ÁLTAL ELVÉGZENDŐ KARBANTARTÁSI
MŰVELETEK

ALKOTÓRÉSZ

TÖMEG

Akkumulátorok (LUI PK)

30 kg 1db
120 kg összesen

Akkumulátorok (LUI MINI P.A.)

21 kg

Levehető rekesz (LUI PK)

12,70 kg

Levehető rekesz (LUI MINI P.A.)

1,7 kg 1db
3,5 kg összesen

5.3.1 Hidraulika olaj betöltése
Miközben a kosár le van engedve, ellenőrizze a hidraulika olaj szintjét a
kémlelőüvegen keresztül.
Szükség esetén végezzen utántöltést a következő
módon:

•

Csavarja ki a hidraulika olaj töltősapkáját.

•

Töltsön be 22-es viszkozitású ásványi olajat
(nagyon hideg éghajlati viszonyok között (-20°C
alatt) a legalacsonyabb fagyáspontú (–45°C)
ásványi olajat javasolt használni).
A figyelőüvegen keresztül ellenőrizze és hagyja
jóvá az olajszintet. Szükség esetén töltse fel újra .
Jól csavarja be a töltősapkát.

•
Kiegészítő információk (CSAK CE GÉPEKHEZ):

•

A következő információk a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv szerint vannak
megadva, és csak a CE jelöléssel ellátott gépekre vonatkoznak.

Figyelem - Szennyezés veszély
Ne öntse ki az olajat a természetbe.

A vibráció teljes értéke, melynek a kézikaros rendszer kivan téve, nem lépi túl a 2,5m/
s2 értéket. A teljes test gyorsulásának súlyozott négyzetes középértéke nem haladja
meg a 0,5 m/s2 értéket.

5.3.2 Az akkumulátor felülvizsgálata és
karbantartása

Ahogy a fenti adatlapon látható, az ekvivalens folyamatos A-súlyozott
hangnyomásszint a platformon kevesebb, mint 70dB(A).
A sorozatszám elhelyezkedése
A gép beazonosítása érdekében található rajta egy adattábla, melybe bele van
vésve a sorozatszám. Az adattábla a gép külső felén van elhelyezve, az
oszloptól jobbra vagy balra.
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MIELŐTT BÁRMILYEN MŰVELETET HAJTANA VÉGRE AZ
AKKUMULÁTOROKON, csatlakoztassa le az elülső
burkolat alatt található piros főcsatlakozót.
Az akkumulátor kivezetések ellenőrzése
Ha az akkumulátor kivezetéseken rozsda vagy piszok
látható, végezze el a következő lépéseket:

·

Csatlakoztassa le a csatlakozókat a kivezetésekről, és
tisztítsa meg azokat nedves ronggyal és vízzel. Ha
nagyon vastag a rozsdaréteg, kefével dörzsölje le a
felső réteget, majd tisztítsa meg a felületet nedves ronggyal és
vízzel.

57

5. RÉSZ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
SAJÁTOSSÁGOK ÉS KARBANTARTÓ
•
•

•

Alaposan szárítsa meg a terminál
csatlakozóit
Helyezze vissza a csatlakozókat a
helyükre, fokozottan ügyelve arra, hogy a
pozitív/negatív pólusok a helyükön
legyenek, majd alaposan húzza meg őket.
Kenje be a csatlakozókat egy védő
kenőanyaggal az elektronikai érintkezések
érdekében (például olajalapú gyógyszertári
vazelinnel).

6. RÉSZ
FELÜLVIZSGÁLATI ÉS JAVÍTÁSI NAPLÓ
FELÜLVIZSGÁLATOK A BEÜZEMELÉS ELŐTT
MODELL ______________________
SOROZATSZÁM ______________
GYÁRTÁS ÉVE _________

Tisztítás – Ellenőrizze és derítse fel az esetleges
szivárgásokat (olaj, hidraulika folyadék vagy akkumulátor
sav) vagy az esetleges idegen tárgyakat.

Az akkumulátorban lévő vízszint ellenőrzése
Az akkumulátor vízszintjének ellenőrzését minden 4. munkanap után vagy
MINDEN akkumulátor-töltést követően kell elvégezni.
A vízszintet a fedél felemelésével lehet ellenőrizni.

Jelek és matricák
Ellenőrizze, hogy az összes jelzés és matrica tisztí és
olvasható.
Ellenőrizze, hogy nem hiányzik egy matrica és jelzés sem.
Ellenőrizze, hogy a nem olvasható matricákat vagy
jelzéseket kicserélték.

A vízszintnek mindig legalább 5 mm-rel a belső lemezek felett kell lennie.
Szükség esetén töltsön be ionmentes vizet.
Mivel a víz egy része elpárolog a töltés során, a vízszintet újra ellenőrizni
kell 30 perc munkavégzést követően.

Használati és biztonsági kézikönyvek – győződjön meg
róla, hogy az időjárásálló fülkében bent legyenek az alábbi
kézikönyvek:
Használati és biztonsági kézikönyv
EMI biztonsági kézikönyv (kizárólag
az ANSI/CSA specifikációkhoz) és az ANSI felelősségre
vonatkozó kézikönyv (kizárólag az ANSI/CSA
specifikációkhoz ).

Működtesse a gépet 30 percig, majd ismét ellenőrizze az akkumulátor
vízszintjét, és szükség esetén végezzen utántöltést, míg végül megfelelő
nem lesz a szint.
Csatlakoztassa le a hálózati tápellátó kábelt a gépről, mielőtt ellenőrzi
a vízszintet.
A gép tisztítása
Mivel a gép rendszerint poros környezetben működik, naponta meg kell
tisztítani vagy bármikor, mikor arra szükség van.
A tisztítással megbízott személynek előzetesen el kell olvasnia és meg kell
értenie a jelen kézikönyv biztonsági előírásait.
Egy enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg:
- a vezérlőpaneleket,
- a gép járófelületét,

Akkumulátor - szükség esetén töltse fel

DÁTUM

ELLENŐRZÉST VÉGREHAJTOTTA

_____________

----------------------------

Minden tisztítási művelet előtt le kell kapcsolni a kulcsos kapcsolót.
A tisztításhoz használjon vízzel enyhén benedvesített ruhát.
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NAPI ELLENŐRZÉS
LISTA
MODELL ______________________

ÉVES ELLENŐRZÉS
ELLENŐRZŐLISTA

SOROZATSZÁM ______________

GYÁRTÁS ÉVE _________
Győződjön meg arról, hogy az összes kézikönyv a gépen van, az
időállásnak ellenálló rekeszben.
Győződjön meg arról, hogy a munkaállvány sorozatszámát jelző adattábla,
valamint a biztonsági matricák helyükön vannak, és tökéletesen épek és
olvashatók.

Ügyfél:
Cím:
Város/Állam/Irányítósz.:
Telefon:
Kapcsolattartó neve:

Vizsgálja meg a gépet az esetleges rendellenességek, a hegesztések
sérülései, hibák, üzemzavarok vagy engedély nélkül elvégzett módosítások
(gép eredeti állapotához képest) feltárása érdekében.
Ellenőrizze, hogy a kosár, a platform korlátai és az ajtó jól működnek, és
győződjön meg arról is, hogy az ajtó jól és automatikusan záródik.
Ellenőrizze a vízszintet az akkumulátorokban, és győződjön meg arról, hogy
nincs szivárgás. A kábeleknek jól kell csatlakozniuk a kivezetésekre. A
kivezetések nem lehetnek rozsdásak.
Ellenőrizze, hogy az összes egyéni biztonsági védőeszköz jól működik.
Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok épek és nincsenek rajtuk kopások vagy
mély vágások. Ellenőrizze, hogy nem ragadtak a kerekek és gumiabroncsok
közé és köré hulladékok.
Szemrevételezze a hidraulikus, elektromos és mechanikai alkotórészeket.
Minden alkotórésznél győződjön meg arról, hogy minden elem a helyén van,
jól rögzül a helyes pozícióban, és hogy nincsenek látható szivárgások vagy
túlzottan elkopott részek.
Ellenőrizze, hogy nincsenek kilazult vagy a járműből kilógó kábelek.
Ellenőrizze a műszerfalon található fő kulcsos kapcsoló jó működését.

Dátum:
Sorozatszám:
Modell:
Utolsó felülvizsgálat dátuma:
A munkába helyezés dátuma :

MATRICA

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

Olvashatóság

Talajszinti modulfunkciók

Egyértelműen megjelölt terhelési
kapacitás

Csatlakozók
Kábelek

Helyes pozíció

A botkormány működik

Mennyiség

Spirálkábel

RÁMPASÍNEK

Akkumulátorok integritása

A bejárati kapu megfelelően
csukódik

Az akkumulátorok megfelelően
működnek

Az Utasítások időjárásálló tartója a
gépen

Az akkumulátortöltő működnek

Utasítások tartóba helyezése
VÉSZLEÁLLÍTÓ

Megfelelő hegesztés – nincs jele
sem korróziónak, sem sérülésnek

Kapcsolja le az összes áramkört

EMELŐRENDSZER

KAROSSZÉRIA

Ellenőrizze a vészleállító gombok megfelelő működését: a vészleállító
gombok a gép oldalán lévő vezérlőpulton, valamint a műszerfalon lévő
vezérlőpulton találhatók.

Toronyszerkezet

A csavarok feszesek

Emelő mozgás és sebesség

Ellenőrizze és tesztelje a kézi vészleengedő rendszer
megfelelő működését.

Zaj az emelés/eresztés közben

A karosszéria megfelelően
hegesztett – nincs jele sem
korróziónak, sem sérülésnek

Spirálkábel megy át a fém csövön
DÁTUM

Vezértengely – nincs jele sem
korróziónak, sem sérülésnek

ELLENŐRZÉST VÉGREHAJTOTTA

________________
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A csavarok feszesek

Az elülső forgó kerekek rögzítve
– nincs jele sem korróziónak,
sem sérülésnek
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Csapágyak

7. RÉSZ HIBAKÓDOK
7.1 LUI PK

LEÍRÁS
HIBAKÓD
MINDEN RENDBEN,
FÖLDI MÓD AKTÍV!
BEINDÍTÁS
FORGÁS
IRÁNYÍTÁS
EMELÉS
LEENGEDÉS
KORMÁNYZÁS
IRÁNYÍTÁSI/EMELÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA
KIOLDÓ BEZÁRÁSA
JÁRMŰ MEGDÖNTVE
HIBA: ROSSZ P/N
1,1
NINCS KALIBRÁLVA
1,1
MAGASSÁG NINCS KALIBRÁLVA
1,1
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - NINCS KALIBRÁLVA
1,1
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - TESZT MÓD KIVÁLASZTVA
2,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - GÖDÖR
2,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - ALKARVÉDŐ
2,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - TÚLTERHELÉS
2,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - ALULTERHELÉS
2,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - TÚL MAGAS
2,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - MEGDÖNTVE
2,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - KÜLSŐ LEKAPCSOLÁS
2,2
IRÁNYÍTÁS LEBLOKKOLVA - NEM LEHET KORMÁNYOZNI
2,2
ELLENŐRIZZE A FÖLDI BEMENETI KAPCSOLÓKAT
2,2
ELLENŐRIZZE AZ IRÁNYÍTÁS/EMELÉS KIVÁLASZTÓ KAPCSOLÓT
2,2
ELLENŐRIZZE A BOTKORMÁNYT
2,2
ENGEDJE KI A KIOLDÓT
2,2
ENGEDJE KI A FÖLDI KAPCSOLÓKAT
2,2
ENGEDJE KI A FORGATÓ KAPCSOLÓKAT
2,2
ENGEDJE KI A BOTKORMÁNYOKAT
2,2
KIKAPCSOLÁS - ELLENŐRIZZE AZ EMS KAPCSOLÓKAT
2,1
HIBA: GERJESZTETT SZELEP - ELLENŐRIZZE A P9 VEZETÉKET
3,2
HIBA: ROSSZ BELSŐ BIZTONSÁGI KIMENET
3,4
IRÁNYÍTÁS - FÉKEZÉS
3,4
MOTOR TÚLTERHELÉS
3,4
HIBA: A SAPKASOR FESZÜLTSÉGE TÚL MAGAS - ELLENŐRIZZE A
CSATL. VEZETÉKET
3,3
HIBA: FEEDBACK SZELEP TÚL MAGAS - ELLENŐRIZZE A SZELEP KÁBELEZÉSÉT
3,2
FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - AKKUMULÁTOR
4,4
HIBA: ROSSZ BELSŐ 12V
4,3
HIBA: ROSSZ 5V BOTKORMÁNY ELLÁTÁS - ELLENŐRIZZE A P15-12 KÁBELEZÉST
4,5
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LEÍRÁS

HIBAKÓD

HIBA: ROSSZ BELSŐ 5V

4,2

HIBA: ROSSZ DŐLÉSSZÖG ÉRZÉKELŐ

4,2

HIBA: ROSSZ BELSŐ SZELEP

4,2

FUNKCIÓK LEBLOKKOLVA - TÚL FORRÓ

4,2

HIBA: AKKUFESZÜLTSÉG TÚL ALACSONY

4,4

HIBA: AKKUFESZÜLTSÉG TÚL MAGAS

4,4

HIBA: ELLENŐRIZZE AZ EMELÉS KAPCSOLÓT

6,3

HIBA: CAN BUS

6,6

HIBA: MOTOR A RÖVID TÚL MAGAS

7,2

HIBA: MOTOR A RÖVID TÚL ALACSONY

7,3

HIBA: MOTOR B RÖVID TÚL MAGAS

7,4

HIBA: MOTOR B RÖVID TÚL ALACSONY

7,6

HIBA: MOTOR CSATLAKOZÁSOK RÖVIDRE ZÁRVA
HIBA: A SAPKASOR FESZÜLTSÉGE TÚL ALACSONY - ELLENŐRIZZE
AZ ÉRINTKEZŐ VEZETÉKÉT

7,5

IRÁNYÍTÁS LEBLOKKOLVA - ELLENŐRIZZE A MEZŐ ÁRAMOT

7,7

SÚLYOS PROBLÉMÁK

9,9

FÉKEK KÉZZEL KIOLDVA

8,2

LEGGYAKORIBB HIBÁK

HIBAKÓD

ALACSONY AKKUSZINT
LEMERÜLT
AKKUMULÁTOR
AKKUMULÁTOR TÖLTÉS
FÉKEK kézzel kioldva
Kioldó hiba
Lábkapcsoló hiba
Irányító botkormány hiba
Kormányzó botkormány hiba
TÚLTERHELÉS
DŐLÉS
EMELÉS KAPCSOLÓ

VILLOGÓ BCI ALACSONY

7,7

VILLOGÁS a CAN KIJELZŐN
VILLOGÁS 2-3
VILLOGÁS 8-2
VILLOGÁS 2-4
VILLOGÁS 2-5
VILLOGÁS 2-6
VILLOGÁS 2-7
VILLOGÁS 2-8
VILLOGÁS 2-9 felemelve
VILLOGÁS 6.3
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7. RÉSZ

7.2 LUI PK HIDRAULIKUS ÁBRA

6

6

1. Olaj tartály
2. Elektromos szivattyú
3. Kioldó szelep (töltési kapacitás)
4. Mágnes blokk
5. Egyutas szelep
6. Dugó
7. Áramlásszabályozó szelep
8. Egyszeres működésű teleszkópos henger
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7. RÉSZ

7.3 LUI MINI P.A. HIDRAULIKUS ÁBRA

1. Olaj tartály
2. Elektromos szivattyú
3. Kioldó szelep (töltési kapacitás)
4. Mágnes blokk
5. Egyutas szelep

8. Egyszeres működésű teleszkópos henger
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7. RÉSZ

7.4 LUI PK KAPCSOLÁSI RAJZ

HA NINCS JELEZVE, AKKOR A KÁBELEZÉS MÉRETE: 0,5 MM < 2
AKKUMULÁTORTÖLTŐ

TÁLCA FELFELÉ

VÉSZLEÁLLÍTÓ

VÉSZLEÁLLÍTÓ

TÁLCA LEFELÉ

FOJTÓSZELEP

KORMÁNY

BIZTOSÍTÉK, 100 A

BIZTOSÍTÉK, 10 A

5 V A KORMÁNYNAK

FÖLDSZINTI PARANCSOKHOZ

JELZŐC
SENGŐ

-HEZ

SZIVATTYÚMO
TOR

SZIVATTYÚCSATLAKOZÓ
-HEZ

KULCSKAPCSOLÓ
1-0-2 POZÍCIÓ

KOSÁR PARANCSOKHOZ

NEGATÍV A FOJTÓSZELEPNEK/KORMÁNYNAK

KOSÁR VEZÉRLŐPANEL

-HEZ

VEZÉRCSATLAKOZÓ

B+ ELLÁTÁS A
B- ELLÁTÁS A

A H DOBOZBAN

AZ L DOBOZBAN

LÁBKAPCSOLÓK
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

VONTATÓMOT
OR

VONTATÓMOT
OR

-HEZ

KÉZÉRZÉKELŐ KAPCSOLÓK

DUDA

-HEZ
TÚLTERHELÉS KAPCSOLÓ

-HEZ

TÁLCA ENGEDÉLYEZÉSE

-HEZ

-HEZ

B+ ELLÁTÁS AZ ÉRZÉKELŐKHÖZ/KAPCSOLÓKHOZ
KOSÁR FELFELÉ KAPCSOLÓ

FOJTÓSZELEP

-HEZ

KOSÁR LEFELÉ KAPCSOLÓ

DUDA KAPCSOLÓ

AJTÓKAPU-ÉRZÉKELŐK

KORMÁNY
GÖRGŐS LÁB RETESZELŐ KAPCSOLÓ

-HEZ

-HEZ
MAX MAGASSÁG KAPCSOLÓ

-HEZ

TÁLCAVEZÉRLŐRŐL

B+ TS 100-HOZ
-HEZ

ENGEDÉLYEZŐ RELÉ

-HEZ
POLCMOTOR

TÁLCAMODUL

TÁLCAVEZÉRLŐ

-HEZ

DUDA GOMB
-HEZ
LÁBKAPCSOLÓK

-HEZ

KOSÁR FELFELÉ GOMB

-HEZ

-HEZ

-HEZ

TÁLCA LEFELÉ GOMBRELÉ

KÉZÉRZÉKELŐK
-HEZ

TÁLCA ENGEDÉLYEZÉSE RELÉ

-HEZ

KOSÁR LEFELÉ GOMB

POLCMODUL
LEFELÉ MENŐ SZELEP

B-BŐL

TÁLCAMODUL

TÁLCA FELFELÉ GOMBRELÉ

TÁLCAVEZÉRLŐ ENGEDÉLYEZÉSE RELÉ

TALAJSZINTI VEZÉRLŐ

FÖLDSZINTI VEZÉRLŐPANEL
-HEZ

FÉK
SZIVATTYÚCSATLAKOZÓ

TÁLCA FELFELÉ GOMB

VEZÉRCSATLAKOZÓ
GÖRGŐS LÁBAK ZÁRA

TÁLCA LEFELÉ GOMB

-HEZ
-HEZ

ÉS KIVÁLASZT/ELLÁT
AKKUMULÁTOR LE KAP CSOLÁSA

JELZŐCSENGŐ

KOSÁR

B+ ELLÁTÁS AZ ÉRZÉKELŐKHÖZ/KAPCSOLÓKHOZ
EMELŐ KAPCSOLÓ
FELÜLV

MÓDOSÍTÁSOK

DÁTUM

KIVITELEZŐ

LINEÁRIS MÉRETEK

JÓVÁHAGYÁS

SZÖGMÉRETEK

KOSÁR KIVÁLASZTÁSA/ELLÁTÁSA
MÁGNESES KAPUZÁR
VONTATÓ KAPCSOLÓ

ANYAG

NÉVL

KÓD

SPRINT KÁBELEZÉSI DIAGRAM

FÉNY

DÁTUM

HA NINCS JELEZVE, AKKOR A KÁBELEZÉS MÉRETE: 0,5 MM < 2

FÁJL

KIVITELEZŐ

A JELEN RAJZBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK A BRAVISOL D.M.
TULAJDONAI A BRAVISOL ENGEDÉLYE NÉLKÜL TILOS EZEN
ANYAGOK RÉSZLEGES VAGY TELJES SOKSZOROSÍTÁSA

JÓVÁHAGYÁS
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7. RÉSZ

7.4 LUI PK KAPCSOLÁSI RAJZ
TS100 PIN
PCAN-1
PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8

LEÍRÁS
CAN1H
CAN1L
Árnyékolás
RS232 B+ ellátás
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
PWM Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Magas oldali kimenet (B+ amikor aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet/Alacsony oldali sw
kapcsoló bemenet/Alacsony oldali sw
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldali sw. 1,7A min.
Analóg bemenet
B+ ellátás

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

kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Analóg bemenet
Analóg bemenet
Analóg bemenet
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Platform mód
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldali sw. 1,7A min.
Elérhető
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldali sw. 1,7A min.
Kürt
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldali sw. 1,7A min.
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
5V (alacsony áramerősség, csak az érzékelők
esetén)

P15-13
P15-14
P15-15

Analóg bemenet
Analóg bemenet
0V (alacsony áramerősség, csak az érzékelők
esetén)
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BEMENET
CAN KIJELZŐ MODUL (Plat)
CAN KIJELZŐ MODUL (Plat)

a DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTHOZ
a DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTHOZ
Tálca sebesség ellenőrző
Leengedő szelep
Fék
Szivattyúkontaktor
Irányítás kontaktor
Elérhető
Elérhető
Elérhető
GND kiválasztás/ellátás
Akkumulátor túlterhelési megszakító
Elérhető
N/C
Jelzőfény/Berregő

B+ ellátás az érzékelőkhöz/
kapcsolókhoz
Emelés kapcsoló

KORMÁNYRÚD
P10-1
P10-2
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4

LEÍRÁS
out 1
out 2
ana 1
ana 2
5V az ana esetében
neg az ana esetében
B+ betáplálás
B- betáplálás
CAN H
CAN L
1. digitális bemenet
2. digitális bemenet
3. digitális bemenet
4. digitális bemenet

P12-5

out 3

P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12

Sw. B+ betáplálás
5. digitális bemenet
6. digitális bemenet
7. digitális bemenet
8. digitális bemenet
9. digitális bemenet
10. digitális bemenet

BEMENET
Tálca FEL
Tálca le
Gyorsító
Kormány

P15-1 felől
FROM BTS100 P3-1 felől
TS100 P3-2 felől
Lábkapcsoló
Kioldó kapcsoló
Elérhető
Tálca
engedélyezése
FELEMELÉS
LEENGEDÉS
Elérhető
Elérhető
Elérhető
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7. RÉSZ

7.5 LUI MINI P.A. KAPCSOLÁSI RAJZ
BIZTOSÍTÉK

BIZTOSÍTÉK
BIZTOSÍTÉK

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

SZIVATT
YÚ

MÁGNESFÉK

MÁGNESFÉK

JELZŐFÉNY

KP=SZIVATTYÚRELÉ
KB=FÉKRELÉ
KM=FŐRELÉ
KBC=AKKUMULÁTORTÖLTŐ-RELÉ
EMB=VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
KBI=AKKUMULÁTORMÉRŐ-RELÉ
KT=DÖNTÉSRELÉ
DW=LEFELÉ GOMB
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JELZŐCSENGŐ

UP=FELFELÉ GOMB
EVD=LEMENŐ MÁGNESSZELEP
BP=FÉK GOMB
LS=VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
KGA=ELÉRHETŐ RELÉ
TLT=DÖNTÉSÉRZÉKELŐ
BKS=KOSÁR KULCSKAPCSOLÓ
GS=TALAJVÁLASZTÓ

73

EREDETI MEGFELELŐSÉGI CE-NYILATKOZAT
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
OLASZORSZÁG
KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGGEL KIJELENTI, HOGY A
KOMISSIÓZÓ GÉP

Modell:
Sorozatszám
Gyártás éve:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK, SZABVÁNYOKNAK ÉS
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓKNAK:
2006/42/EK IRÁNYELV (GÉPEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV)
2014/30/EK IRÁNYELV (ELEKTROMÁGNESRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV)

TESZTJELENTÉS
Vállalat:
DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600
60022 CASTELFIDARDO (AN) OLASZORSZÁG
Tárgy:

KOMISSIÓZÓ GÉP
Modell:
Sorozatszám:
Gyártás éve:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

ELVÉGEZTÉK A TESZTET?

· OLAJHIDRAULIKA-RENDSZER ELLENŐRZÉSE

IGEN

· ELEKTRONIKAI RENDSZER ELLENŐRZÉSE

IGEN

· MAXIMÁLIS TERHELÉSKORLÁTOZÓ MŰKÖDÉSÉNEK
ELLENŐRZÉSE

Castelfidardo, nn/hh/éééé

Jogi képviselő

· TERHELÉSI TESZT NÉVLEGES KAPACITÁSSAL

IGEN

IGEN

BRAVI PIERINO

A Gépekről szóló irányelv 9. függeléke szerinti bejelentett szervezet: TUV ITALIA
(0948)

Castelfidardo, nn/hh/éééé

FELÜGYELŐ

CE-TANÚSÍTVÁNY SZÁMA: XXXXXXXXX

74

75

KORLÁTOZOTT GARANCIA - Nyilatkozat
HA A JÓVÁHAGYÁSRÓL NINCS SZÓ AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBEN, A
KÖVETKEZŐ SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK
A GÉP GARANCIÁJÁRA.
A gyártó vállalat, a BRAVIISOL SRL garantálja, hogy kizárólag újonnan és a legújabb
verzióban értékesíti gépeit. Ezen kívül az oszlopokra és a hidraulikus munkahengerre 10
éves speciális garancia vonatkozik. A gyártó 3 év garanciát vállal az eredeti vásárló felé
a terméket alkotó anyagokra és/vagy a gyártási munkálatokra, normál használat és
üzemeltetés esetén, az értékesítés regisztrált dátumától számítva, vagy ha az említett
dátum nem lett regisztrálva, attól a naptól számítva, mikor a gép elhagyta a gyárat.
Kivételt jelent(enek) az akkumulátorok(ok), melyre/melyekre 1 év garancia vonatkozik a
fent említett vásárlási dátumtól kezdve. A garancia érvényességének időszakában a
jótállás a kérdéses hibás alkatrész javítására vagy cseréjére korlátozódik. A gyártó
díjmenetesen megküldi az új alkatrészeket az általa tervezési vagy gyártási hiba miatt
rendellenesnek ítélt alkatrészek helyett. A vállalat a szükséges javításra és cserére,
valamint a vonatkozó szállítási költségre 1 év garanciát vállal a leírt vásárlási dátumtól
számítva, a gyártó aktuális átalánydíjával számolva.
A garancia CSAK akkor érvényes, ha a felhasználó saját költségére elküldi a gyártónak
a hibás alkatrészt, a gyártó pedig úgy ítéli meg, hogy az alkatrész valóban hibás anyagés/vagy gyártási hiba miatt. A garancia érvényesítésével kapcsolatos igényeket
CSAK akkor fogadja el a gyártó, ha megkapta a kért információkat (pl. sorozatszám).
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy saját megítélése szerint cserét vagy javítást
hajtson végre, vagy egy új, használt vagy újjáépített alkatrészt, egységet, alegységet
vagy hegesztett részt bocsásson rendelkezésre.
A GARANCIA NEM VONATKOZIK
BEKÖVETKEZETT KÁROKRA:
1.
2.
3.
4.

A KÖVETKEZŐ

ESEMÉNYEK

KÖZBEN

Szállítás
A termék rendellenes használata, ide értve a gyártó által megengedett határértékek,
teherbírás és/vagy más sajátosságok figyelmen kívül hagyását.
Természeti katasztrófák (árvíz, tűz, szél, villámcsapás)
Ha a működtetés és karbantartás nem a gyártó által kiadott kézikönyvek és műszaki
közlönyök szerint történik.

BRAVIISOL NEM VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET AZ ALÁBBI ESETEKBEN:

1.
2.
3.
4.

Olyan részek cseréjének a kérése, melyek nekiütköztek valaminek.
A gyártó előzetes írásos beleegyezése nélkül elvégzett módosítások vagy
változtatások a gépen.
Fogyóeszközök javításának kérése, pl. akkumulátor vagy gumiabroncs
A jótállási feltételek vagy a szerződés kikötéseinek a megszegése, hanyagság,
okozott kár miatti felelősség következtében, közvetlenül vagy közvetetten
bekövetkezett kár vagy speciális kár (ide értve többek között a profittól elesést,
bevételkiesést, a tőke elvesztését, pótfelszerelés költségét, leállási időt, vizsgálati
költséget, harmadik felek igénybejelentéseit, személyi sérülést vagy dologi kárt).

A VILLAMOS ALKATRÉSZEKRE A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEK MELLETT
VONATKOZIK A GARANCIA
Az akkumulátor megfelelően van rákötve a töltőre, a jelen kézikönyvben és/vagy a gyártó által
kiadott kapcsolási rajzon található adatok szerint.

A GARANCIA ÁLTAL FEDEZETT MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉNEK MENETE:
A rendellenesség észlelésétől számított 48 órán belül értesíteni kell a gyártót a garancia
érvényesítésével kapcsolatos igénybejelentés miatt, írásban vagy faxon keresztül (nem
szóban), a lehető legrészletesebben leírva az esetet.
A garanciával kapcsolatos igényeket a legközelebbi forgalmazóhoz vagy közvetlenül a
gyártóhoz kell benyújtani:

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com
A gyártó írásban vagy faxon keresztül megerősíti az ügyfél által elvégzett munkák
esetleges megtérítését, vagy saját szakembereivel segítséget nyújt a beavatkozások
elvégzéséhez.
Az ügyfél által kicserélt (a gyártó engedélyével) hibás alkatrészeket 120 napig meg kell
őrizni annak érdekében, hogy a gyártó ellenőrizhesse azokat vagy kérdéseket tehessen
fel. Szükség esetén a hibás alkatrészeket vissza kell küldeni a gyártónak.
Ha a gyártó kéri, kérjük, készítsen fényképeket a hibás részekről és arról a helyről, ahol
a gépet működteték. Ennek célja a félreértések elkerülése és az, hogy javíthassuk
termékeink minőségét, megbízhatóságát és biztonságát.
EZ A JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT KIZÁRÓLAGOS, ÉS HELYÉBE LÉP MINDEN MÁS
KIFELYEZETT
VAGY
SEJTETETT
JÓTÁLLÁSSAL
KAPCSOLATOS
KIJELENTÉSNEK. EZENNEL VISSZAUTASÍTUNK MINDEN MÁS JÓTÁLLÁSSAL
KAPCSOLATOS KIJELENTÉST, IDE ÉRTVE AZ ELADHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN
EMLÍTETT,
GARANCIÁVAL
VAGY
EGY
SPECIÁLIS
CÉLNAK
VALÓ
MEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEKET. A BRAVIISOL DM SRL
semmilyen alkalmazottja, viszonteladója, ügynöke vagy más képviselője sem
változtathatja meg semmilyen formában a garancia feltételeit, és semmilyen esetben
sem vállalhat a gyártó nevében olyan felelősséget vagy kötelezettséget, mely nem felel
meg a BRAVIISOL DM SRL által kiadott, jelen jótállási nyilatkozat tartalmának.

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
Weboldal: www.bravi-platforms.com
Alkatrészek: www.bravi-parts.com

