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INTRODUCTION  

Deze handleiding is een belangrijk element; bewaar ze steeds bij de machine.  
 
Het doel van de handleiding is de eigenaars, gebruikers, bedieners, lessor of lessie op 
de hoogte te stellen van de voorzorgsmaatregelen en de essentiële werkprocedures 
voor een veilig en correct gebruik van de machine, naargelang het voorziene gebruik.  
Daar BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L voortdurend haar producten 
optimaliseert, behoudt zij zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de 
technische gegevens te wijzigen.  

Voor geüpgrade informatie gelieve contact op te nemen met   
 
  

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

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 
GEVAARSYMBOLEN EN TERMINOLOGIE 
 
Het gevaarsymbool dient om de aandacht te vestigen op potentieel 
gevaar dat letsels zou kunnen veroorzaken. Om mogelijke 
verwondingen of dodelijke ongelukken te vermijden, moeten alle 
veiligheidsinstructies na het symbool in acht genomen worden.  

 
  
DUIDT DREIGEND GEVAAR AAN. INDIEN NIET VERMEDEN, KUN-
NEN ZWARE LETSELS OF DODELIJKE ONGELUKKEN VEROOR-

ZAAKT WORDEN. DEZE STICKER HEEFT EEN RODE 
ACHTERGROND.  
 
DUIDT MOGELIJK GEVAAR AAN.  INDIEN NIET VERMEDEN KUN-
NEN LICHTE VERWONDINGEN WORDEN VEROORZAAKT. BO-
VENDIEN KAN DIT SYMBOOL GEBRUIKT WORDEN OM ONVEILI-
GE PROCEDURES TE SIGNALEREN.  DEZE LABEL HEEFT EEN 
GELE ACHTERGROND. 

 
 
DUIDT POTENTIEEL GEVAAR AAN. INDIEN NIET VERMEDEN 
KUNNEN ZWARE LETSELS OF DODELIJKE ONGEVALLEN VE-

ROOZAAKT WORDEN. DEZE STICKER HEEFT EEN BLAUWE, 
WITTE OF ORANJE ACHTERGROND. 
 
 
 

 

 
DIT PRODUCT MOET CONFORM ZIJN 
MET ALLE VEILIGHEIDSPROCEDURES, 
AANGEDUID OP DE TECHNISCHE FI-
CHES. 
VOOR INFORMATIE OVER DE BIJGELE-
VERDE TECHNISCHE FICHES INZAKE  
DE VEILIGHEID  VAN HET PRODUCT 
MOET U ZICH WENDEN TOT BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.  OF TOT 
DE  VERTEGENWOORDIGER VAN UW 
ZONE, GEAUTORISEERD DOOR BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  STUURT TECHNISCHE UPDATES 
INZAKE DE VEILIGHEID NAAR DE GERE-
GISTREERDE EIGENAAR VAN DE MA-
CHINE. 
NEEM CONTACT OP MET  BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L OM TE 
CONTROLEREN OF DE GEGEVENS VAN 
DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN 
NAUWKEURIG ZIJN. 
 

 
 
 

 
EVENTUELE ONGELUKKEN GEDUREN-
DE HET GEBRUIK VAN DE  BRAVIISOL 
PRODUCTEN DIE LETSELS OF DE DOOD 
VEROORZAKEN OF ZWARE SCHADE 
AAN EIGENDOM OF AAN HET PRODUCT 
TEWEEGBRENGEN, MOETEN ONMID-
DELLIJK AAN BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. GEMELD WORDEN.  

Voor: 

 

• Het melden van ongelukken 

• Publicaties inzake de productveiligheid  

• Update van de gegevens van de actuele 
eigenaar  

• Vragen i.v.m. de veiligheid van het product  

• Informatie i.v.m. de conformiteit met richtlijnen 
en normen.   

• Vragen i.v.m. speciale producttoepassingen.   

• Vragen i.v.m. productwijzigingen.   

 
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Referentlenorm: 

 
2006/42/EC 

 
Statische en Dynamische test uitgevoerd door: 

 
TÜV SUD ITALY 0948 

 
Document: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
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Document: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 

 
Datum: 26.06.2020  

 

GEVAAR  

LET OP  

WAAR-

WAARSCHUWING 

BELANGRIJK 

BELANGRIJK 

2 3 



 

 

HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

1.1 ALGEMENE INFORMATIE 
 
Dit hoofdstuk illustreert de nodige voorzorgsmaatregelen voor een correct en veilig 
gebruik en onderhoud van de machine. Om een correct gebruik van de machine te 
garanderen, is het noodzakelijk een dagelijkse routineprocedure te bepalen op 
basis van de instructies, geleverd in de handleiding. 
Bovendien is het noodzakelijk, om een veilige werking van de machine te 
verzekeren, dat een bevoegde persoon een onderhoudsplan opstelt, op grond van 
de informatie aanwezig in deze handleiding en in de handleiding voor reparatie en 
onderhoud; dit plan moet strikt nageleefd worden.  
De eigenaar/gebruiker/bediener/lessor of lessie mag zich niet verantwoordelijk 
stellen voor de werking van de machine, alvorens aandachtig de handleiding te 
hebben gelezen, een opleiding te hebben gevolgd en onder begeleiding van een 
bevoegd en ervaren bediener, vertrouwd te zijn geraakt met de werkprocedures. 
Voor verdere informatie inzake veiligheid, opleidingen, controles, onderhoud, 
toepassingen en werking, moet u contact opnemen met BRAVIISOL Divisione 
Meccanica S.r.l. 
 
 
 
HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN, 
VERMELD IN DE HANDLEIDING,  KAN SCHADE AAN DE MACHINE EN HET 
EIGENDOM VEROORZAKEN, LETSELS EN DODELIJKE ONGELUKKEN. 
 
1.2 VOORAFGAANDE PROCEDURES 
 
Opleiding en kennis van de bediener  
 
 

• Lees aandachtig de handleiding alvorens de machine te gebruiken. 

• De machine mag enkel gebruikt worden nadat het geautoriseerd personeel 
van een volledige opleiding heeft genoten. 

•  Het gebruik van de machine is enkel toegestaan door geautoriseerd en 
bevoegd personeel dat de indicaties i.v.m. het GEVAAR, de 
WAARSCHUWINGEN, de AANDACHT en de werkinstructies vermeld op 
de machine en in de handleiding, oplettend heeft gelezen en volledig heeft 
begrepen. 

• Gebruik de machine enkel voor toepassingen voorzien door BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Al het personeel dat met de machine werkt, moet vertrouwd geraken met 
de besturingen en de noodwerking, uitgelegd in de handleiding.  

• Aandachtig lezen en zich houden aan alle bedrijfsnormen , zowel gemeen-
telijke als lendelijke.  

Inspectie van de machine 
 

• Gebruik enkel de machine nadat u de functionele inspecties 
en controles hebt uitgevoerd. Raadpleeg voor verdere 
instructies het hoofdstuk 2 van de onderhavige handleiding. 

• Start de machine enkel nadat u alle onderhoudsingrepen 
hebt uitgevoerd, voorzien door de vereisten vermeld in de 
handleiding voor reparatie en onderhoud. 

• Verzeker u ervan dat alle veiligheidsinrichtingen correct 
werken. Het eventueel wijzigen van deze inrichtingen 
betekent een overtreding van de veiligheidsnormen. 

 
 
 
 
EVENTUELE WIJZIGINGEN VAN DE HOOGWERKER MOGEN 
ENKEL UITGEVOERD WORDEN NA EEN SCHRIFTELIJKE 
AUTORISATIE VAN DE FABRIKANT. 
 
 

• Start de machine niet wanneer de borden of labels met 
veiligheidsnormen of instructies onleesbaar of afwezig zijn.   

• Vermijd ophoping van vuil of puin op de vloer van de 
hoogwerker. Vermijd dat modder, olie, vet of andere 
glibberige stoffen in contact komen met de schoenen of de 
vloer van de hoogwerker. 

 
Inspectie van de werkplaats  
 

• Alvorens de machine te gebruiken, moet de bediener de 
nodige maatregelen treffen met het doel elk gevaar op de 
werkplaats te vermijden.  

• Activeer of hijs de hoogwerker niet op vrachtwagens, 
aanhangwagens, wagons, schepen, stellingen of dergelijke, 
tenzij BRAVIISOL D.M. SRL deze werkzaamheid schriftelijk 
heeft goedgekeurd.   

• De machine kan in werking gesteld worden bij een 
temperatuur  begrepen tussen -20 en 40 °C (tussen 0 en 
104 °F). Raadpleeg BRAVIISOL D.M. SRL voor de waarden 
i.v.m. de werking van de machine bij een temperatuur die 
niet in deze aangeduide range is inbegrepen. 

WAARSCHUWING 
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1.3 WERKING 
 
Algemene informatie 
 

• Gebruik de machine enkel om het personeel met relatieve 
uitrustingen te hijsen of voor een manuele verplaatsing van 
materiaal. 

• Start de machine niet indien ze defect is. Indien een storing 
optreedt, moet ze uitgeschakeld worden. 

• Verzet nooit bruusk de schakelaars of besturingshendels 
van een bepaalde stand naar de tegenovergestelde. Zet de 
schakelaar eerst in de neutrale stand alvorens hem naar de 
positie, overeenstemmend met de volgende functie, te 
plaatsen. Oefen een langzame en gelijkmatige druk uit op de 
besturingen wanneer u ze gebruikt.  

• Indien er personen op de hoogwerker aanwezig zijn, mag 
het personeel bij noodtoestanden de machine slechts vanaf 
de grond activeren.  

• Verzeker u ervan dat het elektrisch gereedschap op correcte 
wijze wordt opgeborgen en vermijd dat het middels de 
snoeren in de werkzone van de hoogwerker blijft hangen. 

• Alvorens de machine achter te laten, moet de hefmast 
volledig neer gelaten worden en moet de voeding volledig 
afgesloten worden. 

• Passagiertransport is niet toegelaten. 

• Gedurende de werking mag enkel de bediener op de 
machine aanwezig zijn. 

• De vloeistof van de accu’s is uiterst corrosief; vermijd 
contact met de huid en de kleding. 

• Laad de accu’s in een goed geventileerde zone 

HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

1.4 Gevaar op vallen 
 

• Alvorens de machine te gebruiken, moet gecheckt worden 

of alle relingen en hekken op correcte wijze zijn bevestigd.  

• Hou beide voeten stevig op de vloer van het platform. 

• Zet geen ladders, dozen, treden, assen en dergelijke op het 
platform om de werkstraal uit te breiden. 

• Gebruik de hefmast niet om op het platform te klimmen of 
het te verlaten. 

• Lever de hoogste aandacht op wanneer u zich op het plat-
form begeeft of het verlaat. Verzeker u ervan dat de hef-
mast volledig omlaag staat. Verlaat of betreed het platform 
enkel met het gelaat naar de machine gericht.  

• Voor LUI PK, de werking van besturingen en sensoren 
werd zodanig ontworpen dat de bediener steeds “vier con-
tactpunten” met de machine behoudt: beide handen en 
voeten MOETEN voordurend in contact met de machine 
blijven wanneer ze in werking is. 

• Wanneer u de machine verlaat of u erop begeeft, moet u 
steeds “drie contactpunten met de machine” behouden.  
Zorg ervoor dat beide handen en een voet of een hand en 
beide voeten zich voortdurend in contact met de machine 
bevinden.  

• als ankerbevestigingen van Lanyard worden vereist door de 
lokale autoriteiten of andere regelgevingen, wordt 
aanbevolen het verankeringspunt op deze machine te 
gebruiken als een bevestigingspunt voor de 
veiligheidsgordel. Gebruik dit punt niet voor het hijsen, 
verankeren, bevestigen of ondersteunen van het platform, 
noch op andere apparatuur of materiaal. De 
ankerbevestigingen van lanyard worden gebruikt voor 
het beperken van de verplaatsing binnen de limieten 
van het platform alleen. Dit is geen valstopinrichting. 
Als dit zodanig wordt gebruikt kan dit de dood of 
ernstige verwondingen tot gevolg hebben. 
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1.5 Gevaar elektrische schok  
 

HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De machine is niet elektrisch geïsoleerd.  
Er moet minstens 3 m afstand (10 ft) gehouden worden tussen de 
machinedelen, het personeel, de relatieve uitrustingen, het gereedschap en een 
elektrische lijn of apparatuur met een elektrische lading tot 50.000 volt.  
Het is noodzakelijk voor elke toename van of kleiner dan 30.000 volt 0,3 m (1 ft) 
toe te voegen. 
Het is mogelijke de minimum veiligheidsafstand te beperken indien isolerende 
barrières zijn geïnstalleerd die contact voorkomen en indien deze barrières zijn 
afgesteld op de te beschermen elektrische lijnspanning.  
De barrières mogen geen deel uitmaken van de machine noch ermee verbonden 
zijn.  
De minimum veiligheidafstand zal beperkt worden binnen de afmetingen 
voorzien door de isolerende barrières. Deze afstand moet door een bevoegd 
persoon bepaald worden overeenstemmend met de bedrijfsnormen, plaatselijke 
en wettelijke normen inzake het uitvoeren van werken in de nabijheid van onder 
spanning staande apparatuur. 

1.6 Kantelgevaar 
 
 
 
 
 

• Alvorens de machine te besturen, moet de gebruiker 
vertrouwd geraken met het oppervlak van de werkzone. 
Overschrijd gedurende de besturing de toegestane helling 
en de transversale helling niet. 

• Hijs de werkbak niet of bestuur de machine niet met 
gehesen platform op een helling of op een onregelmatig of 
zacht oppervlak.  

• Alvorens de machine op de vloer, bruggen, vrachtwagens of 
andere oppervlakken te leiden, moeten de waarden van het 
max. vermogen gecontroleerd worden. 

•  Overschrijd het max. vermogen van de hoogwerker niet. 
Verdeel de lasten regelmatig over het materiaaloppervlak. 
Gebruik desnoods het transportoppervlak voor het materiaal 
op de kap om meer materiaal te kunnen laden. 

• Hou het chassis van de wagen op een min. afstand van 0,6 
m (2 ft) van kuilen, oneffenheden, glooiingen, obstakels, vuil, 
gaten en ander potentieel gevaar dat zich op de grond kan 
bevinden.  

• Probeer de machine niet te gebruiken als een kraan. Verbind 
de machine niet met een aangrenzende structuur.  

• Vergroot de afmetingen van de hoogwerker niet d.m.v. niet 
geautoriseerde platformen of verlengstukken;  

• Indien de hefmast of de werkbak geblokkeerd blijft terwijl 
een of meerdere wielen van de grond zijn geheven, is het 
noodzakelijk de bediener van de hoogwerker te doen komen 
alvorens een poging te doen om de machine te deblokkeren. 
Om de machine te stabiliseren en het personeel van de 
hoogwerker te laten komen kan een kraan, een vorkheftruck 
of andere geschikte uitrustingen gebruikt worden. 

• Het is strikt verboden zich op de hoogwerker te begeven of 
hem te verlaten wanneer hij omhoog staat.  

SPANNINGSGAMMA 
(VAN FASE TOT FASE) 

MINIMUM WERKAFSTAND  
m (ft) 

Van meer dan 0 KV tot 50 KV  3 (10) 

Van meer dan 50 KV tot 200 KV  5 (15) 

Van meer dan 200 KV tot 350 KV  6 (20) 

Van meer dan 350 KV tot 500 KV  8 (25) 

Van meer dan 500 KV tot 750 KV  11 (35) 

Van meer dan 750 KV tot 1000 KV  14 (45) 

OPMERKING:  deze minimum veilgheidsafstanden moeten worden 
toegepast tenzij de bedrijfsnormen, plaatselijke en wet-
telijke normen strenger zijn.  
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1.7 GEVAAR VOOR VERPLETTERING EN BOTSINGEN 
 

• Al het personeel op de grond en op de hoogwerker moet 
veiligheidsuitrustingen dragen, vereist door de van kracht zijnde 
normen en een ter plaatse uitgevoerd onderzoek naar de aanwezige 
gevaren. 

• Als de machine wordt gebruikt of de werkbak naar boven of naar 
onder wordt verplaatst, moeten de afstanden boven, onder en 
zijdelings gecontroleerd worden.   

 
 
 
 
 
 

• Wanneer u met de machine rijdt, mag u niet naar buiten leunen. 

• Gedurende het rijden in zones met beperkte zichtbaarheid, moet 
steeds een persoon  worden ingezet die voor de machine loopt om 
eventuele gevaren te signaleren. 

• Gedurende het rijden moet het niet betrokken personeel steeds op 
een min. afstand van 1,8 m (6 ft) van de machine gehouden worden. 

• Regel de rijsnelheid op grond van de volgende omstandigheden: 
terreinoppervlak, verkeer, zichtbaarheid, helling, plaats van het 
personeel en andere factors die gevaar kunnen opleveren voor 
botsingen of letsels. 

• Hou rekening met de remafstanden, onafhankelijk van de snelheid. 

• Rij niet op hoge snelheid in voorbehouden zones, smalle plaatsen of 
gedurende het achteruit rijden.   

• Lever steeds de hoogste aandacht op om te vermijden dat eventuele 
obstakels de besturingen raken of personen aanwezig op de 
hoogwerker. 

• Verzeker u ervan dat de bedieners van andere machines, op een 
hoger niveau of op de grond, geïnformeerd zijn over de aanwezigheid 
van de hoogwerker. Ontkoppel de voeding van hogere kranen. 

• Verwittig het personeel zodat het niet onder de hoogwerker werkt, 
vertoeft of doorgaat.  Baken af met geschikte barrières, indien nodig. 

HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

1.8 HEFFEN EN TRANSPORT 
 
Algemene informatie 
 

• Gedurende het heffen en het transport mag u niet toelaten dat 
personeel op het platform vertoeft. 

 

• Duw of sleep, voor LUI PK, de machine enkel bij noodtoestanden, 
storingen, onderbreking van de voeding of om ze op of af te laden. 
Doe dit ENKEL nadat u de motorrem hebt gedeblokkeerd, conform 
met de instructies in deze Handleiding.  

 

• Voor het heffen of het transport moet steeds gecontroleerd worden 
of het platform volledig omlaag en leeg is.  

 

• Gedurende het heffen van de machine middels een heftruck mogen 
de vorken  enkel in de hiervoor bestemde punten van de machine 
gevoegd worden. De heftruck moet over het geschikte vermogen 
beschikken. Raadpleeg de tabel met Technische Gegevens in 
hoofdstuk 5 voor het gewicht van de machine.   

 

• Raadpleeg de Machinewerking in hoofdstuk 3 van de handleiding 
voor informatie m.b.t. het heffen. 
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HOOFDSTUK 2.  
VOORBEREIDING EN CONTROLE 

2.1 OPLEIDING VAN HET PERSONEEL 
 
De hoogwerker is een transportinrichting voor het personeel; 
Daarom is het noodzakelijk dat hij enkel door opgeleid en 
gekwalificeerd personeel wordt onderhouden. 
Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs met de 
hoogwerker te werken. Ook wie lijdt aan epileptische aanvallen, 
hoogtevrees of verlies van lichamelijke controle mag niet met de 
hoogwerker werken. 
 
De opleiding van de bediener moet het volgende inhouden: 
 
1. Gebruik en beperkingen van de hoogwerkerbesturing en 

veiligheidssystemen aan de grond en bij nood. 
2. Op de machine aangebrachte labels i.v.m. de besturing, 

instructies en waarschuwingen.  
3. Reglementen bepaald door de werkgever en de wettelijke 

normen. 
4. Gebruik van de inrichting met gehomologeerde bescherming 

tegen vallen, indien vereist. 
5. Kennis van de mechanische werking van de machine, 

voldoende om een reële of potentiële storing te herkennen.  
6. Veilige werkwijze om de machine te gebruiken bij aanwezigheid 

van hoge obstakels, andere bewegende inrichtingen en 
obstakels, bodemoneffenheden, kuilen en glooiingen.   

7. Werkwijzen om gevaar te vermijden te wijten aan niet 
beschermde elektrische geleiders. 

8. Vereisten bij een bijzonder werk of een speciale toepassing van 
de machine. 

 
Supervisie bij de opleiding 
De opleiding moet geschieden in een open zone vrij van obstakels en 
onder toezicht van een gekwalificeerde persoon. De opleiding moet 
duren tot de leerling in staat is de machine volkomen veilig te starten 
en te besturen. 
Verantwoordelijkheid van de bediener 
De bediener moet opgeleid worden inzake de verantwoordelijkheid en 
het gezag bij het optreden van een storing of bij andere onveilige 
omstandigheden, zowel m.b.t. tot de machine als de werkzone. 
 
 

2.2 VOORBEREIDING, CONTROLE EN ONDERHOUD 
 
BRAVIISOL levert de gegevens inzake de regelmatige controles en het 
onderhoud van de machine, aangeduid in de volgende Tabel 2.23 
Voor verdere informatie i.v.m. de hoogwerkers moeten de plaatselijke 
normen geraadpleegd worden. 
 
De frequentie van de controles en onderhoudsbeurten moet toenemen 
naargelang de vereisten.  Wanneer de machine wordt gebruikt in 
ongunstige omgevingscondities of indien zwaar werk wordt uitgevoerd, is 
een grotere frequentie noodzakelijk. 
 
2.3 VOORBEREIDENDE CONTROLE VOOR HET STARTEN   
De voorbereidende controle voor de start houdt de volgende 
werkzaamheden in. 
 
1. Schoonmaak – Controleer of er lekken (hydraulische olie of vloeistof van 
de accu’s) of vreemde voorwerpen op de oppervlakken aanwezig zijn.  
Stel het personeel belast met het onderhoud op de hoogte van eventuele 
lekken. 
 
2. Borden en labels – Controleer of ze schoon en leesbaar zijn.  
Controleer of er geen enkel bord of label afwezig is.  
Verzeker u ervan dat alle onleesbare borden en labels schoongemaakt of 
vervangen worden. (Zie “Aanbrengen van de labels ” in hoofdstuk 3). 
 
3. Handleidingen voor het gebruik en de veiligheid – Verzeker u 
ervan dat in de weerbestendige ruimte (FIG. 3.A) de volgende 
handleidingen aanwezig zijn: Handleiding voor het gebruik en de 
veiligheid, Handleiding voor de EMI veiligheid (enkel voor ANSI/CSA 
informatie) en Handleiding voor ANSI verantwoordelijkheid (enkel voor 
ANSI/CSA informatie).  
 
4. Schema voor een dagelijkse volledige controle – (zie hoofdstuk 2.4). 
5. Accu – Laad de accu op wanneer het nodig is (zie hoofdstuk 3.5). 
6. Hydraulische olie – Het peil van de hydraulische olie in de pomptank 
kan variëren naargelang de olietemperatuur. M.a.w. in een koude machine 
is het mogelijk dat het oliepeil het teken VOL op de peilstok niet bereikt.  
Doe de hefmast meerdere malen omhoog en weer omlaag voor een 
nauwkeurige lezing van de peilstok.  
Controleer de peilstok wanneer de hydraulische olie is opgewarmd. Het peil 
moet  VOL of bijna vol aanduiden. 

• VUL NOOIT TOT BOVEN HET VOLTEKEN. 

• VUL STEEDS BIJ  met olie wanneer het peil gelijk of lager ligt dan 
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OPMERKING:  
Controleer het hydraulisch oliepeil via de 
inspectieopening onder de kap wanneer het 
platform van de hoogwerker omlaag is. Vul 
indien nodig bij met minerale olie met een 
viscositeitindex 22 (bij ongunstige 
klimaatomstandigheden m.a.w. wanneer de 
temperatuur onder -20°C daalt, adviseren 
wij minerale olie te gebruiken met een 
lager vriespunt, ong. –45°C) 
 
Let op, gevaar voor milieuvervuiling  
Gooi de olie niet in het milieu . 
 
 

TABEL 2.3 

2.4 DAGELIJKSE VOLLEDIGE CONTROLE 
 

 
 

 
OM MOGELIJKE LETSELS TE VERMIJDEN, MOET GECONTROLEERD 
WORDEN OF DE VOEDING VAN DE MACHINE UIT IS GEDURENDE DE 
“VOLLEDIGE CONTROLE”. GEBRUIK DE MACHINE NIET VOOR DAT ALLE 
STORINGEN WERDEN GEREPAREERD. 

 
 
 

VERWAARLOOS DE VISUELE CONTROLE VAN HET ONDERSTE 
GEDEELTE VAN HET CHASSIS NIET.  
CONTROLEER OF ER IN DE ZONE GEEN VOORWERPEN OF AFVAL 
AANWEZIG IS DIE ZWARE SCHADE AAN DE MACHINE ZOUDEN KUNNEN 
VEROORZAKEN.   
 
De bediener mag de verantwoordelijkheid om met de machine te werken niet 
aanvaarden tot hij de handleiding volledig heeft gelezen en begrepen en hij 
onder toezicht van een ervaren en bevoegde bediener het voertuig een eerste 
keer heeft bestuurd.     
Enkel bevoegde bedieners en geautoriseerd personeel mogen deze machine 
starten. De onderhavige handleiding en bijlagen moeten beschouwd worden als 
een integrerend deel van de machine en moeten ze altijd vergezellen. 

 
 
 

 
De fabrikant BRAVIISOL D.M. SRL kan geen rechtstreekse controle uitoefenen 
op het machinegebruik. De gebruiker is verantwoordelijk voor een gebruik van 
de machine, conform met de veiligheidsnormen. 
 
De bediener is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een controle voor elk 
gebruik van de machine.  
 
De dagelijkse volledige controle dient om er zeker van te zijn dat er geen 
afwijkingen of storingen aanwezig zijn en om te bepalen of een routine 
onderhoud nodig is. Indien schade of niet geautoriseerde wijzigingen worden 
opgemerkt,  t.o.v. de oorspronkelijke leveringsstaat, moet onmiddellijk een bord 
op de machine gehangen worden en mag ze NIET meer gebruikt worden. 
 
 
 

TYPE FREQUENTIE GROOT STE 
VERANT-
WOORDEL 
IJKHEID 

BEVOEGOHED REFERENTIE 

VOORBEREI 
DENDE CON-
TROLE VOOR 
HET STARTEN 

Voor elke wekdag of  
telkens van bediener 
wordt gewisseld. 

Gebrulker of 
bediener 

Gebruiker of bedie-
ner 

Handleiding voor 
gebruik en 
veiligheid en 
relatieve contro-
lerich es. 

FREQUENTE 
CONTROLE 

Met intervalien van 3 
maanden of 150 
uren, naargelang het 
geval, of als de 
machine sinds 
meerdan 3 maanden 
niet werd gebruikt of 
indien ze tweede-
hands werd gekocht. 

Eigenaar, dealer 
of gebruiker 

Bevo egde mecha-
nicus BRAVI 

Handleiding voor 
reparatie en 
onderhoud en 
relatieve contro-
lefich es. 

JAARLIJKSE 
CONTROLE 

Jaarljks, binnen de 
13 maanden na de 
laatste controle 

Eigenaar, dealer 
of gebruiker. 

Bevo edge mecha-
nicus BRAVI 

Handleiding voor 
reparatie en 
onderhoud en 
relatieve contro-
lefich es. 

WAARSCHUWING 
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2.5 VOOR ELK GEBRUIK: 
 

• Controleer of alle handleidingen zich in de hiervoor bestemde 
weerbestendige ruimte bevinden aan boord van de machine. 

• Controleer of de typeplaat met het serienummer van de 
hoogwerker en alle veiligheidslabels op hun plaats, intact en 
leesbaar zijn. 

• Controleer de machine om er zeker van te zijn dat er geen 
afwijkingen, storingen of niet geautoriseerde wijzigingen, t.o.v. 
de oorspronkelijke machinestaat bij de levering, aanwezig zijn.  

• Controleer het platform en de reling van de hoogwerker; 
controleer of het hek werkt en correct op automatische wijze 
sluit.  

• Controleer het waterpeil in de accu’s en controleer of er geen 
lekken aanwezig zijn. De kabels moeten op correcte wijze met 
de klemmen verbonden zijn; er mag geen corrosie aanwezig 
zijn. 

• Controleer en test de werking van alle veiligheidsinrichtingen en 
beveiligingen voor het personeel.   

• Controleer of de wielbanden geen schade, ontvelling of diepe 
sneden vertonen. Controleer of er geen vuil aan de wielen 
hangt. 

• Voer een visuele controle uit op de hydraulische, elektrische en 
mechanische onderdelen — check voor elk onderdeel of alle 
delen aanwezig zijn, niet losgekomen zijn en stevig vastzitten.  
Controleer of ze geen zichtbare schade vertonen, lekken of 
overmatige slijtage. 

• Controleer de eventuele aanwezigheid van losgekomen draden 
of kabels die onder de basis hangen. 

• Controleer de werking van de hoofdschakelaar 
(sleutelschakelaar) op het schakelbord.  

• Controleer de werking van de paddenstoelknop voor 
noodtoestanden, zowel de noodknop op de besturing aan boord 
van de machine als de noodknop op het schakelbord. 

• Controleer en test de werking van de mechanische nooddaling.  

2.6 FUNCTIONELE CONTROLE 

 
Na de “volledige controle”moet een functionele controle van alle inrichtingen 
uitgevoerd worden op de grond en op een hoger niveau waar geen obstakels 
aanwezig zijn.  
Voor verdere instructies inzake de werking kunt u het hoofdstuk 3 in deze 
handleiding raadplegen. 
 

 
 
 

 
IF THE MACHINE DOES NOT FUNCTION PROPERLY, TURN IT OFF IM-
MEDIATELY. NOTIFY THE PERSONNEL ASSIGNED TO MAINTENANCE 
OF THE PROBLEM. DO NOT USE THE MACHINE UNTIL IT HAS BEEN 
DECLARED SUITABLE FOR SAFE OPERATION. 
 

Elementen van de functionele controle 
 
1. Voer de aangeduide werkzaamheden uit middels de besturingen aan de 
grond en zonder lasten op de hoogwerker. 

a. Activeer de besturingen op de grond voor stijgen en dalen van het 
platform. 
b. Verzeker u ervan dat alle machinefuncties gedeactiveerd zijn 
wanneer de Nooddrukknop wordt ingedrukt.  
c. Controleer de correcte werking van de klep voor manuele daling. 

 
2. From the platform command panel, perform the following operations: 
 

a.  Hef en daal het platform meerdere keren van 0,61 naar 0,92 m  
 (van 2 naar 3 ft). Controleer of het stijgen en dalen van het 
 platform regelmatig gebeurt. Check en controleer of bij het 
verhogen van de bak het aandrijven  in automatische langzame 
veiligheidssnelheid wordt geactiveerd (alleen voor LUI PK) en of 
de remontgrendeling wordt uitgeschakeld (alleen voor LUI MINI 
P.A.)  

b.  Actuate all of the functions and check and verify the correct  
  operation of all of the limit switches, the general emergency  
  switches and the actuation switches. 
c. Voertuigremmen - (alleen voor LUI PK). Rij met het voertuig op 

een helling (zonder het nominaal vermogen voor werking op 
een helling te overschrijden) en stop het voertuig om te 
controleren of de remmen op de helling het voertuig kunnen 
tegenhouden. 
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HOOFDSTUK 3.  
MACHINEWERKING 

3.1 
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKSE CONTROLE OP DE 
TOEPASSING EN DE WERKING VAN DE MACHINE.   
DE GEBRUIKER EN DE BEDIENER ZIJN GEHOUDEN DE CORRECTE 
VEILIGHEIDSPROCEDURE IN ACHT TE NEMEN. 
Dit hoofdstuk levert de nodige informatie om de besturingsfuncties en de 
werking te begrijpen. 
 
3.2 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 
Dit hijstoestel is een zelfrijdende elektrische machine met platform, 
gemonteerd op een hijsmechanisme met hefmast en geactiveerd door een 
speciale hydraulische cilinder met afzonderlijk gesynchroniseerd effect.  
 Het doel van het hijsapparaat is het personeel de mogelijkheid te geven 
om op een hoger niveau dan de grond te werken en lasten te laden die op 
het hiervoor bestemde laadoppervlak zullen geplaatst worden. 
 
Het belangrijkste bedieningspaneel bevindt zich op het platvorm. 
Vanaf het bedieningspaneel op het platvorm kan de bediener de machine 
besturen (alleen voor LUI PK) en het platvorm verhogen en verlagen. 
De LUI PK bezit bovendien een beladingsvloer die electronisch bediend 
wordt door 2 makkelijke knoppen aan boord van de machine, die het de 
bestuurder mogelijk maken de beladingsvloer, bestemd voor materialen, te 
verhogen en verlagen zonder zijn plek te verlaten. 
 
De LUI PK is voorzien van achterwielaandrijving en voorweilen met vrije 
draaing. 
Het is noodzakelijk het comando vanaf de grondbediening te gebruiken 
wanneer men de machine start,wanneer men onderhoud verricht en func-
tionele controles verricht of in geval van nood, wanneer de bestuurder op 
het platvorm niet in staat is dit te verlagen. 
 
De LUI MINI P.A. is voorzien van 2 draaiende achterwielen en 2 vaste zel-
fremmende voorwielen. 
Het is noodzakelijk het comando vanaf de grondbediening te gebruiken 
wanneer men de machine start, wanneer men onderhoud verricht en func-
tionele controles verricht of in geval van nood, wanneer de bestuurder op 
het platvorm niet in staat is dit te verlagen. 
 
NIET DE LUI MINI P.A. DUWEN MET EEN PERSOON IN DE MAND 

3. Alarmlimiet bij helling - Rij met het platform volledig omlaag op een 
helling groter dan 1,5° in om het even welke richting (zonder het 
nominaal vermogen voor de werking op een helling te 
overschrijden). Het machinealarm duidt aan dat een helling aanwezig 
is wanneer een poging gedaan wordt om het platform te heffen. 

4. Beperkingslimiet van de overbrengingssnelheid:  Indien het 
platform meer dan 0,5 m (1.5 - 2 ft) stijgt, wordt de 
overbrengingssnelheid met 1/4 verminderd t.o.v. de 
overbrengingssnelheid voor het dalen van het platform (alleen voor 
LUI PK). 

5. Openingslimiet van het hek van het platform: beide vleugels van 
het hek zijn voorzien van veren waardoor de hekvleugels automatisch 
sluiten wanneer ze worden losgelaten.  

6. Sensor linkse handgreep en pedaalschakelaar - De machine werkt 
enkel (rijdt en heft) indien de bediener zijn hand op de linkse 
handgreep houdt (FIG. A) en met beide hielen de schakelaars voor 
toestemming indrukt, aanwezig op het platform (FIG. B). Deze 
veiligheidsstand wordt gedurende de volledige werking behouden 
worden (alleen voor LUI PK). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Verzeker u ervan dat alle machinefuncties gedeactiveerd zijn wanneer 

de Noodknop voor noodstilstand wordt ingedrukt. 
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3.3 WERKING VAN DE MACHINE 
 
Voorbereidende handelingen 
 
Alvorens de machine te starten via de besturingen op de grond of op het 
platform is het noodzakelijk aan de volgende besturingscondities te 
voldoen: 
 

• De spanning in de accu’s moet voldoende zijn voor de werking. 
Het alarm voor lege accu mag niet aanwezig zijn op de aanwijzer 
van de accu-staat, noch op het station op de grond, noch aan 
boord van de machine (alleen voor LUI PK). 

 

• De sleutelschakelaar op het mandbesturingspaneel kan worden 
ingesteld voor de Ground Command Mode 
(grondbesturingsmodus) of de Platform Command Mode 
(platformbesturingsmodus). 

 
 

• De nooddrukknoppen voor noodstilstand van het grondstation 
moeten op RESET staan (naar buiten gericht).   

 

• Voor LUI PK: Het LCD-scherm op het grondstation, dat de staat 
van de machine visualiseert,  moet bij machine-inschakeling 
normale werkcondities aanduiden. 

 

• VOOR LUI PK :de machine werkt, (beweegt en gaat omhoog) 
alleen als de operator zijn of haar hand aan de linker- en 
rechtersensorgreep heeft en beide hakken op de voetschakelaars 
op het platform drukken. Deze veiligheidspositie moet te allen tijde 
tijdens het gebruik worden gehandhaafd.  Foto's. A en B, deel 
2.6 ) 

 
1. Grondstation - (Hfdst. 3.7) 
2. Klep voor manuele daling van het platform (Hfdst. 3.8)  
3. C.a. uitgang van de acculader en LED voor de laadstaat (Hfdst. 3.6) 
4. Pedaalschakelaar voor activering van het platform (N.02 Schakelaars, 

een voor elke voet) - (Hfdst. 3.6) 
5. Platformhek  
6. Besturingspaneel van het platform (Hfdst. 3.6) 
7. Laadruimte voor verplaatsing van het materiaal  
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3.4 KAP- (TRANSPORTOPPERVLAK MATERIAAL) 
 
Verwijdering 
 
1. Om de kap te verwijderen, moet de bevestigende schroef op het 
voorste gedeelte van de kap verwijderd worden. 
Hef de kap vooraan om de rubberen pakking op het basischassis te 
bevrijden. Laat de kap vervolgens naar voor schuiven terwijl u hem 
heft om hem volledig van de machine te demonteren. 
 
 
Installatie 
 
1. Plaats de kap op de relatieve pakking op het bovenste deel van het 
chassis en laat hem naar achter glijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE KAP (TRANSPORTOPPERVLAK MATERIAAL) MAG ENKEL 
VOOR HET MATERIAAL GEBRUIKT WORDEN.  
VERMIJD DAT PERSONEEL ZICH OP DE KAP OF OP HET 
TRANSPORTOPPERVLAK VOOR HET MATERIAAL BEGEEFT. 

Werkbak rechts    

Platform voor hijsen 

van vracht  

3.5 OPLADEN VAN DE ACCU 
 
CONTROLELAMPEN VOOR ALARM VAN LAAGSPANNING OP ACCU  

 
Op de bedeiningspanelen op de LUI PK op het platform en het grondstation 
zitten indicatoren met lage accuspanning. 
Op het framegedeelte van de LUI MINI P.A. zit de indicator met lage 
accuspanning.  
 
Procedure voor het opladen van de accu’s 
Deze machine is voorzien van een acculader met c.a. ingang/c.c. uitgang. 
De acculader stopt automatisch met laden wanneer de accu’s het max. 
vermogen bereiken. 
 
OPMERKING: Wanneer de acculader aangesloten is met een c.a. ingang is 
de aandrijving van het platform gedeactiveerd.  
 
 
 
 
 
 
 
DE ZUUR-LOODACCU’S KUNNEN GEDURENDE DE NORMALE 
WERKING ONTPLOFBAAR WATERSTOFGAS PRODUCEREN. HOU 
GEDURENDE HET LADEN VONKEN, VRIJE VLAMMEN OF 
SIGARETTEN UIT DE BUURT VAN DE ACCU’S. ZORG VOOR EEN 
GESCHIKTE VENTILATIE GEDURENDE HET LADEN. LAAD NOOIT EEN 
BEVROREN ACCU. LEES AANDACHTIG DE 
VOORZORGSMAATREGELEN AANGEDUID DOOR DE FABRIKANT VAN 
DE ACCU’S INZAKE DE GEADVISEERDE LAADSNELHEID EN DE 
MOGELIJKHEID OM DE KAPJES VAN DE CELLEN TE 
VERWIJDEREN GEDURENDE HET LADEN. 
 
1. Parkeer de machine in een goed geventileerde ruimte 

naast een elektrisch wandstopcontact voor c.a. spanning 
(wisselstroom).   

  
2. Gebruik steeds een geaard c.a. stopcontact. Sluit de acculader aan 
 met een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact, conform met 
 alle wettelijke en plaatselijke normen. Het stopcontact moet geaard 
 zijn om risico op elektrische schokken te beperken - gebruik geen 
 adapters en wijzig de stekker niet. Indien een verlengdraad wordt 
 gebruikt, moet overmatige drukval voorkomen worden. Gebruik dus 
 het model 12 AWG met 3 draden. 
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De controlelampen voor de laadstaat van de accu bevinden zich 
naast de c.a. ingang van de acculader op het 
grondbesturingspaneel. 
 
1. Bij de eerste aansluiting zal de controlelamp van de acculader 
automatisch aan gaan en een korte LED-test zal uitgevoerd worden 
(alle LED zullen 2 sec. knipperen). Vervolgens begint het laden. 
 
2 Wanneer de GROENE LED aan gaat, zijn de accu’s volledig 
opgeladen. Nu kan de acculader van de c.a. voeding afgesloten 
worden. (trek de stekker uit, trek niet aan de kabel om hem niet te 
beschadigen). 
 
 
OPMERKING Wanneer de groene LED brandt wordt de acculader 
automatisch uitgeschakeld  

A  -  C.A. INGANG VOOR DE 
ACCULADER  
 
B - CONTROLELAMP VOOR 
DE LAADSTAAT VAN DE AC-
CU  

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 BESTURINGSPANEEL VAN HET PLATFORM - WERKING 

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Noodknop/uitschakeling 
2. Versnelling Vooruit/Achteruit  
3. Aanwijzer Accustaat  
4. Drukknop Stijging Platform  
5. Drukknop Daling Platform  
6. Drukknop Claxon  
7. Drukknop Daling van het Materiaaloppervlak   
8. Drukknop Stijging van het Materiaaloppervlak   
9.  Sensor rechterhand voor aandoen functies 
10. Sensor Linkerhand activering functies  
11. Richtingomschakeling Rechts/Links  
12. Sleutelkeuzeschakelaar  
13. Pedaalschakelaars  
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General Information 
 
Before activating the machine by way of the commands on the ground or 
those on the platform, it is necessary to satisfy the following command condi-
tions: 

• Bedieningspaneel Platform: het contactslot moet worden ingesteld op 
de Bedieningsmodus Platform “1” of Grondcommando Modus “2”. 

• Station Grondcommando -Commandostation Platform: de noodstop-
knoppen moeten in de positie RESET staan (STROOMTOEVOER 
AANGESLOTEN).  

 
Sleutelschakelaar platform/uitschakeling/grond 
 

•  Centrale positie "0":  
Draai in deze positie om de machine na gebruik uit te schakelen. 

•  Positie “1”:  

(platform accumeter zal alleen oplichten voor LUI PK). In deze 
positie kan de machine bediend worden vanuit het Bedieningsstation 
Platform.  

•  Positie “2”: 
 (platform accumeter toont GRD alleen voor LUI PK). In deze 
 positie kan de machine vanaf het Grondcommandostation worden 
 bediend.  
 
Drukknop voor noodstilstand/uitschakeling platform  
 
Indien ingedrukt, worden alle machinefases onmiddellijk onderbroken.  
Gereset, zal hij de machine NIET starten maar de toestemming tot 
stroomtoevoer geven.  
 
OPMERKING:  
Voor de werking van de machine is het noodzakelijk dat de drukknoppen voor 
noodstilstand/uitschakeling van het platform en het grondstation in de RESET 
stand staan. 

Sensor Linker– en rechterhand activering functies  
De links en rechts handen moet op de handgreep voor de sensor 
liggen om de functies voor het verplaatsen/stijgen/dalen van de 
machine te kunnen activeren. 
 
OPMERKING: Vergeet niet, behalve de linker-en rechterhandsensor, 
tevens de beide pedaalschakelaars te activeren om alle rij-/stijg-/
daalfuncties te kunnen activeren.   

Versnelling Vooruit/Achteruit 
 
Neem met de rechterhand de handgreep vast en 
 

     
ZET de handgreep naar VOOR (in 
tegenovergestelde richting van de bediener) om 
VOORUIT te rijden.  
Wanneer de handgreep 
wordt losgelaten, zal het 
voertuig AUTOMATISCH 
stoppen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ZET de handgreep naar ACHTER (in de richting 

van de bediener) om ACHTERUIT te rijden.  
Wanneer de handgreep 
wordt losgelaten, zal het 
voertuig AUTOMATISCH 

stoppen.  
 

.  
 

 
 

 
 
 
 

Het platform mag enkel bestuurd worden door geautoriseerd en 
opgeleid personeel dat de veiligheidsvoorschriften, aanwezig in deze 
handleiding, heeft gelezen en goed heeft begrepen. 
WANNEER HET PLATFORM OMHOOG STAAT, MAG ENKEL OP EEN GLAD, 
STEVIG EN HORIZONTAAL OPPERVLAK GEREDEN WORDEN.  Het oppervlak 
moet tevens schoon en zonder kuilen zijn, over voldoende vastheid beschikken 
en het gewicht van de machine en het te transporteren materiaal kunnen dragen. 
(Zie hfdst. 5 –Technische Gegevens van de Machine) 
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Druk de stijgdrukknop in en hou hem ingedrukt (drukknop 4, hfdst 3.6) 
om de elektrische stijging van het materiaaloppervlak te activeren.  
Wanneer hij losgelaten wordt, zal het stijgen automatisch stoppen. 
 

Druk de daaldrukknop in en hou hem ingedrukt (Pulsante 5, hfdst 3.6) 
om de elektrische daling van het materiaaloppervlak te activeren.  
Wanneer hij losgelaten wordt, zal het dalen automatisch stoppen. 
 
 
Keuzeschakelaar Rechtse/Linkse aandrijving 
 
De richtingskeuzeschakelaar werd ontworpen om gemakkelijk met de 
linkerhand geactiveerd te kunnen worden.  
 
Duw de keuzeschakelaar naar rechts of links en hou hem in deze 
stand tot u de gekozen richting wenst te behouden. 
Vergeet niet zowel de beide pedaalschakelaars te activeren voor 
activering van de platformfuncties, als de linker– en rechterhandsensor 
om de rij-/stijg-/daalfuncties te activeren.  
 
Gebruik de keuzeschakelaar in de werkwijze rechts/links om de 
versnelling in de gewenste richting te kunnen activeren. De versnelling 
wordt middels de Versnellingshandgreep vooruit/achteruit geactiveerd 
 

 

Stijg/Daal drukknop voor het Materiaaloppervlak  
 
Het materiaaloppervlak werd ontworpen met een maximum 
vermogen van 90 kg. Het kan snel op het voorste deel van de 
hefmast vertikaal stijgen of dalen middels de relatieve drukknoppen 
aan boord van de machine.  
 
Druk de bovenste drukknop in en hou hem ingedrukt (drukknop 8, 
hfdst. 3.6) om het elektrische stijgen van het materiaaloppervlak te 
activeren. Als de drukknop wordt losgelaten, stopt de verplaatsing 
automatisch. 
 
Druk de onderste drukknop in en hou hem ingedrukt 
(drukknop 7, hfdst. 3.6) om het elektrische dalen van het 
materiaaloppervlak te activeren. Als de drukknop wordt 
losgelaten, stopt de verplaatsing automatisch. 
 
Claxon drukknop 
 
Wanneer de machine ingeschakeld is, gaat de claxon aan wanneer 
op deze drukknop wordt gedrukt. 
 
Drukknoppen voor Stijging en Daling van het Platform   
 
De bediener mag om geen enkele reden op de reling van de werkbak 
klimmen. Hij mag er ook geen ladders, assen of andere voorwerpen tegen 
plaatsen om een grotere werkhoogte te bereiken. Bovendien mag hij om 
geen enkele reden naar buiten leunen of zich over de reling naar buiten 
rekken.  
Alvorens de machine te activeren, moet het volgende gecontroleerd worden: 

• of de vloer waarop de hoogwerker staat schoon 
en zonder putten, goed genivelleerd en compact 
is.   

• of er zich geen obstakels op hoger niveau bevin-
den in de zone  waar zal gewerkt worden. 
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1. Door de keuzeschakelaar naar Rechts te drukken en 
ingedrukt te houden rijdt het voertuig naar rechts. Laat de 
keuzeschakelaar los indien u enkel vooruit/achteruit wenst te 
rijden.  

 
a. Door de handgreep van de aandrijfversnelling 

VOORUIT te activeren, zal het voertuig VOORUIT 
beginnen rijden terwijl het naar rechts draait (het 
voorste deel van de machine naar de 
rechterschouder van de bediener toe)            
  

b. Door de handgreep van de aandrijfversnelling 
ACHTERUIT te activeren, zal het voertuig 
ACHTERUIT beginnen rijden terwijl het naar rechts 
draait (het achterste deel van de machine naar de 
lrechterschouder van de bediener toe) 

 
2.  Door de keuzeschakelaar naar Links te drukken en 
 ingedrukt te houden rijdt het voertuig naar links. Laat de 
 keuzeschakelaar los indien u enkel vooruit/achteruit wenst te 
 rijden.  
 

a. Door de handgreep van de aandrijfversnelling 
VOORUIT  te activeren, zal het voertuig VOORUIT 
beginnen rijden terwijl het naar links draait (het 
voorste deel van de machine naar de linkerzijde van 
de bediener)      
   

b. Door de handgreep van de aandrijfversnelling 
ACHTERUIT  te activeren, zal het voertuig 
ACHTERUIT beginnen rijden terwijl het naar links 
draait (het achterste deel van de machine naar de 
linkerzijde van de bediener) 

 
 
OPMERKING: DE KEUZESCHAKELAAR RECHTS/LINKS EN DE 
VERSNELLINGSHANDGREEP MOETEN GELIJKTIJDIG 
GEACTIVEERD WORDEN OPDAT HET VOERTUIG IN DE 
GEKOZEN RICHTING ZOU KUNNEN RIJDEN. OM RECHT 
VOORUIT/ACHTERUIT TE RIJDEN, MOET HET VOERTUIG IN 
DE GEWENSTE RICHTING GEPLAATST WORDEN EN KAN 
VOOR– EN ACHTERUIT GEREDEN WORDEN DOOR ENKEL DE 
VERSNELLINGSHANDGREEP TE ACTIVEREN.  

PEDAALSCHAKELAARS VOOR ACTIVERING VAN DE PLATFORM-
FUNCTIES  
 
ZET DE VOET NIET OP DE PEDAALSCHAKELAAR GEDURENDE 
HET INSCHAKELEN VAN DE MACHINE;  
WANNEER BEHALVE DE SLEUTELSCHAKELAAR AAN/UIT OF DE 
RESET VAN DE DRUKKNOPPEN VOOR NOODTOESTAND/ 
UITSCHAKELING, ANDERE BESTURINGEN WORDEN 
GEACTIVEERD GEDURENDE DE MACHINE-INSCHAKELING 

VEROORZAAKT DIT EEN FOUTMELDING. 
 
Op het platform zijn twee pedaalschakelaars voorzien die met de hielen 
geactiveerd kunnen worden. Ze verzekeren een stabiele stand van de 
bediener zonder het comfort te beperken.  
Wanneer een voet van een van de twee schakelaars wordt verwijderd, 
zullen alle rijfuncties en stijg-/daalfuncties onmiddellijk gedeactiveerd 
worden. 
 

OPMERKING: Vergeet niet, behalve beide pedaalschakelaars, 
de linkerhandsensor te activeren om alle rij-/stijg-/daalfuncties 
van de machine te activeren.(hfdst. 3.6). 
 
HOEKMETER 
DE LUI P.K. BEZIT EEN SENSOR VAN INCLINATIE..  
ALS DIT ALARM WORDT GEACTIVEERD WORDT EEN 
AKOESTISCH SIGNAAL GESTUURD EN KAN HET PLATFORM NIET 
WORDEN GEHESEN OF VERPLAATST. DEZE HELLINGCONDITIE 
BLIJFT AAN ZOLANG HET PLATFORM NIET VOLLEDIG IS 
GEDAALD EN DE HELLINGCONDITIE GEANNULEERD IS.  
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platform Emergency Stop Button 
 
Pushed, immediately stops all the phases of the machine. 
Reset DOES NOT actuate the machine, but enable the command devices 
 
OPMERKING:  
Om de machine te verplaatsen moeten de noodstopknoppen op het 
grondcommandostation en op het platform naar de RESET-positie 
worden gedraaid.  
 
 
 
 
 
Knoppen voor opheffing en daling platvorm 
 
De bediener moet in gèèn geval op de relingen van de mand klimmen, of 
er ladders, balken of andere dingen neerzetten om de hogere werkzones 
te bereiken. 
Bovendien moet hij om geen enkele redden eruit hangen of zich uitrekken 
buiten de reling van de mand van het platvorm. 
 
Voor het aandoen van de machine, controleren dat: 

• het platvorm op een schone vloer staat, zonder gaten en mooi glad, 
van de juiste soliditeit. 

• Er geen hindernissen staan in de ruimte waar men gaat werken  
 
De knop voor opheffing 2 indrukken en vasthouden om de opheffing van 
de mand in werking te stellen. Het loslaten van de knop stopt automatisch 
de beweging. 
 
De knop voor daling 3 indrukken en vasthouden om de daling van de 
mand in werking te stellen. 
Het loslaten van de knop stopt automatisch de beweging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Autoremfunctie met Fixed Castor Release knop (knop loslaten 
voor automatisch remmen)  
 
Knop 4 indrukken en vasthouden om de remmen te ontkoppelen en 
de LUI MINI P:A: te verplaatsen tot de vereiste plek bereikt is. 
Bij het loslaten van de knop werken de remmen automatisch weer. 
 
NOTEN: 
De functie van de knop ter ontkoppeling van de remmen is al-
leen in werking wanneer de selector gleutel op positive 1 
gedraaid is (commando’s vanaf de mand) en de mand geheel 
omlaag gehaald is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijging/daling hendel van platvorm beweging materialen 
 
 
De afdeling van beweging materialen is ontworpen voor een max. 
gewicht van 90 kg.  
Kan snel vertical opgeheven en omlaag gehaald worden op de 
voorkant van de groep mand bij gebruik van de hendel onder de 
plank. 
 
Hendel 6 indrukken en vasthouden en met beide handen de plank 
optillen. Het loslaten van de hendel blokkeert meteen de beweging 
van het platvorm voor het laden van het materiaal. 
 
Hendel 6 indrukken en vasthouden en met beide handen de plank 
naar beneden halen. Het loslaten van de hendel blokkeert meteen 
de bewegeing van het platvorm voor het laden van het materiaal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hendel om het draaiende wiel te sturen 
 
Deze hendel gebruiken, met de hand, om de machine recht vooruit te 
duwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOEKMETER 
 
DE LUI MINI P.A. BEZIT EEN SENSOR VAN INCLINATIE. ALS DE 
SENSOR AAN STAAT, MAAKT DE MACHINE EEN AKOUSTISCH 
SIGNAAL EN IS HET MOGELIJK DE MAND OP TE HEFFEN. DE 
OPHEFFING IS GEBLOKKEERD TOTDAT DE MAND VOLLEDIG 
NAAR BENEDEN GEHAALD IS EN HET ALARMSIGNAAL GESTOPT 
IS. 
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3.7 GROUND COMMAND PANEL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Voor LUI PK zit het paneel onder de afdekking, in een uittrekbare inklapbare 
lade, en het bestaat uit de volgende elementen; 
Voor LUI MINI PA zit het paneel aan de voorzijde van het chassis, met hun 

betreffende functies; 

 
1. Noodknop/uitschakeling 
2. Aanwijzer laadvooruitgang van de acculader  
3. Multifunction drukknoppen  
4. Stekker acculader  
5. LCD scherm voor weergave van de machinestaat  
6. Knop voor omhoog (6A) en omlaag (6B), mand 
7. Wijzer van batterijoplader.  
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Paddestoelknop voor noodstilstand/uitschakeling  di  
 
Indien ingedrukt, worden alle machinefases onmiddellijk onderbroken.  
Gereset, zal hij de machine NIET starten maar de toestemming tot 
stroomtoevoer geven.   

 
Display( alleen bij LUI PK) 
 
Het is de voornaamste display van het controlesysteem en toont  

• Nuttige informatie over de staat van het systeem  

• Diagnostische informatie over eventuele afwijkingen in het systeem  
 
Multifunction drukknoppen: 
 
Alle pijlknoppen kunnen alleen worden geactiveerd als de 
sleutelkeuzeschakelaar in de Ground Command mode staat 
(grondbesturingsmodus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De ESC drukknop dient voor de programmering van de elektronische 
kaart en MAG enkel gebruikt worden door een gespecialiseerde BRAVI 
technicus. 

 

• Door de bovenste driehoekige drukknop in te drukken en ingedrukt te 
houden wordt de stijging van de werkbak geactiveerd.  

 LAAT LOS - OM HET STIJGEN TE ONDERBREKEN. 
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• Door op de onderste driehoekige drukknop te drukken en hem 
ingedrukt te houden, wordt de daling van de werkbak geactiveerd.  

 LOSLATEN - OM DE DALING TE ONDERBREKEN 
 

• Door GELIJKTIJDIG de linkse en rechte driehoekige drukknop in 
te drukken, wordt het vrijlaten van de remmen geactiveerd. 

 
De remmen kunnen vrijgelaten worden wanneer het nodig is het platform 
manueel te verplaatsen, door het te duwen.  
Voor het handmatig loslaten van de remmen moet de machine IN DE 
GRONDCOMMANDOMODUS "2" WORDEN GEDRAAID en moet de 
bak volledig omlaag worden gezet.  
 
OPMERKING: indien de accu van de machine volledig is ontladen, is het 
manueel vrijlaten van de remmen onmogelijk. 
 
 
 
 
DE REMMEN MOGEN ENKEL MANUEEL VRIJGELATEN WORDEN 
INDIEN DE MACHINE ZICH OP EEN HORIZONTAAL OPPERVLAK 
BEVINDT EN VOLLEDIG GEBLOKKEERD IS. 
De bediener MOET controleren of er geen personen of voorwerpen 
zijn blootgesteld in de gevaarlijke zone.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP  

Ground Control Station (grondbesturingsstation) (LUI PK)  
 
Bij het opstarten en tijdens de bediening geeft het LCD-scherm op de 
grondbesturingsmodule de huidige bedieningsstatus van de machine weer. 
De volgende informatie wordt afgelezen: 
 
1)Hours (uren) geeft de bedrijfsuren van de machine weer  
2)BCI (Battery Charge Express) drukt de acculading uit in percentage  
 
Bij een fout geeft het scherm een korte beschrijving van de fout 
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Display ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a  de bovenste knop indrukken en vasthouden activeert de stijging van 
de mand 
LOSLATEN  OM STIJGING TE ONDERBREKEN 
6b de onderste knop indrukken en vasthouden activeert de daling van de 
mand 
LOSLATEN OM DE DALING TE ONDERBREKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzer oplading batterij (voor LUI MINI P.A.) 
 
Toont de graad van oplading van de batterij aan. 
Wanneer de rode LED aan is, is de stijging van de mand verhinderd en 
moet de batterij opgeladen worden. 
NOOT: DE MACHINE UITDOEN GEDURENDE RUST OM EEN VEEL 
LANGERE DUUR VAN DE BATTERIJ TE VERKRIJGEN. 
 
 

6a 

6b 

7 

Basket Control Station (Mandbesturingsstation) (LUI PK): 
 
Bij het opstarten en tijdens de besturing geeft de accumeter de huidige 
bedieningsstatus van de machine weer. De volgende informatie wordt afgelezen: 
 
1)BCI (Battery Charge Express) drukt de acculading uit in percentage  
2)RODE stip wanneer het platform omhoog staat  
 
Bij een fout geeft het scherm een korte beschrijving van de fout 
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3.9 CONFIGURATIE VAN HET PLATFORM 

 
Maximum vermogen van het platform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - VERMOGEN WERKBAK BEDIENER                  130KG 
 
B - VERMOGEN MATERIAALOPPERVLAK                         90KG 
 
C - VERMOGEN TRANSPORTOPPERVLAK MATEIRAAL KAP            
  LUI PK:        113  kg 
  LUI MINI P.A.:          90 kg 
De machine kan niet worden gebruikt voor het opheffen van bulkgoederen en de 

maximale grootte van de goederen die worden getransporteerd op het platform is 

60x45x50 cm, terwijl het op de kap 60x55x25 cm is.    

3.10 HET VOERTUIG PARKEREN 
a. Rij met het voertuig naar een goed beschermde en geventileerde zone. 
b. Verzeker u ervan dat het platform volledig is gedaald en draai de 

hoofdschakelaar voor de voeding in de stand UITGESCHAKELD. 
c. Verwijder indien nodig de sleutel van de schakelaar voor in-/uitschakeling 

van het platform om een niet geautoriseerd gebruik van de machine te 
vermijden. 

 
OPMERKING: laad indien nodig de accu’s voor de volgende werkdag (zie Hfdst. 
3.5). 

3.8 KLEP VOOR BESTURING VAN DE MANUELE DALING VAN 
HET PLATFORM 
 
 
VERPLETTERINGSGEVAAR -  
Gedurende de volgende handeling en nadat alle manoeuvres 
voor een nooddaling werden uitgevoerd, moet de bediener veel 
aandacht opleveren, de werkbak verlaten en er zich van 
verzekeren dat er geen personen, dieren of voorwerpen in een 
straal van 2 meter in de manoeuvreplaats aanwezig zijn. 
Bovendien moet hij controleren of er geen andere obstakels op 
de kap aanwezig zijn ( dit is de ruimte waar de werkbak 
aankomt na de daalfase).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de hendel voor manuele daling van het platform kan het 
personeel op de grond het platform laten dalen wanneer de 
bediener het platform niet naar beneden krijgt 
In de opklapbare ruimte onder de kap waar het paneel aanwezig is, 
is er een noodhendel, aangeduid door een label.  

 
             LUI PK    LUI MINI P.A. 
 
 
Indien men de werkbalk van het platform manueel naar beneden 
wilt halen, is het voldoende de hendel te trekken. 
 
LAAT de hendel LOS om het omlaag gaan van het platform te 
stoppen.  
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3.11 PROCEDURES VOOR HET TRANSPORT, HEFFEN EN BLOK-
KEREN  
 
Algemene informatie 
 
LUI PK en LUI MINI P.A. kan op twee wijzen op de werkplaats 
getransporteerd worden 
 

• Door het voertuig er heen te rijden indien het rijoppervlak het 
toelaat. 

 

• Door de machine te verplaatsen met een vorkheftruck. De vorken 
moeten in de aangeduide punten geplaatst worden onder het 
basischassis.  

 
Transport met een vorkheftruck  
 
Plaats de vorken van de heftruck in de aangeduide punten onder het 
chassis. Zo is het mogelijk de machine naar de werkzone te 
transporteren of middels een standaard vorkheftruck de machine op te 

tillen. 
 
OPMERKING:  
De vorkheftrucks moeten het bruto gewicht van de machine kunnen 
dragen; zie tabel operatieve Technische Gegevens van de machine, in 
het begin van het hoofdstuk. 
 

Transportvoertuig - blokkering middels riemen  
 
Wanneer de machine uitgeschakeld op het transportvoertuig staat, in de 
correcte stand om geblokkeerd te kunnen worden (met ingevoegde 
remmen), moeten de instructies gevolgd worden om ze te bevestigen.  
 
INDIEN EEN BOVENMATIGE KRACHT WORDT UITGEOEFEND BIJ 
HET BEVESTIGEN VAN DE MACHINE (BELASTING VAN DE 
WIELEN), KUNNEN ONDERDELEN VAN DE ACHTERSTE 
AANGEDREVEN WIELEN OF VAN DE VOORSTE VRIJ DRAAIENDE 
WIELEN BESCHADIGD WORDEN. 
 
Bevestig de machine aan het transportvoertuig met geschikte riemen die 
door de reling van de werkbak moeten lopen maar niet door de hekken.   

3.12 STAND VAN DE LABELS 
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CAPACITEIT  

WAARSCHUWING  
GEEN MATERIAAL IN HET 
BEDIENINGSCOMPARTIMENT 
EÉN OPERATOR, GEEN PASSAGIER 
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS  

WAARSCHUWING  

DE PLATFORMINGANG MOET GOED WORDEN 
GESLOTEN EN ALLE VANGRAILS MOETEN GOED 

OP HUN PLAATS ZITTEN EN WORDEN VASTGEZET, 
VOORDAT ER WORDT GEWERKT 

VANAF HET PLATFORM 
HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN 

LEIDEN TOT DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL  

GEVAAR  

WAARSCHUWING  

BLIJF UIT DE BUURT VAN 
ALLE 

BEWEGENDE DELEN 
Bewegende delen kunnen 

handen, voeten, armen of benen 

snijden of kneuzen.  

Staan of rijden op een 
laadruimte kan een val 

veroorzaken.  
Blijf van alle 

laadgebieden vandaan.  

WAARSCHUWING  

ACCU ’S PRODUCEREN 
EXPLOSIEF GA S.  

LAAD DE ACCU’S OP IN 
GOED GEVENTILEERDE 

RUIMTEN.  
NIET BLOOTSTELLEN AAN 

VONKEN OF VLA MMEN.  

ELKE WIJZIGING AAN DEZE MA CHINE ZONDER UITD RUKKELIJKE 
SCH RIFTELIJK E  

TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT IS VE RBODEN.  
VERVANG GEEN A RTIKELEN DIE E SSENTIEE L ZIJN VOOR DE 

STABILITEIT VAN DE MACHINE DOO R A RTIKELEN VAN  
EEN ANDER GEWICHT  OF SPECI FICATIE.  
Totaal gewicht accu 120 kg (elke accu 30 kg)  

U kunt vast  komen te zi tten of verpletterd ra ken door het omlaag gaan van het 
platform. 

Houd uw hele lichaam uit de buurt van het geb ied onder het platform.  

CAPACITEIT  

WAARSCHUWING  
GEEN MATERIAAL IN HET 
BEDIENINGSCOMPARTIMENT 
EÉN OPERATOR, GEEN PASSAGIER 
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS  

WAARSCHUWING  

DE PLATFORMINGANG MOET GOED WORDEN 
GESLOTEN EN ALLE VANGRAILS MOETEN GOED 

OP HUN PLAATS ZITTEN EN WORDEN VASTGEZET, 
VOORDAT ER WORDT GEWERKT 

VANAF HET PLATFORM 
HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN 

LEIDEN TOT DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL  

GEVAAR  

WAARSCHUWING  

BLIJF UIT DE BUURT VAN 
ALLE 

BEWEGENDE DELEN 
Bewegende delen kunnen 

handen, voeten, armen of benen 

snijden of kneuzen.  

Staan of rijden op een 
laadruimte kan een val 

veroorzaken.  
Blijf van alle 

laadgebieden vandaan.  

WAARSCHUWING  

ACCU ’S PRODUCEREN 
EXPLOSIEF GA S.  

LAAD DE ACCU’S OP IN 
GOED GEVENTILEERDE 

RUIMTEN.  
NIET BLOOTSTELLEN AAN 

VONKEN OF VLA MMEN.  

ELKE WIJZIGING AAN DEZE MA CHINE ZONDER UITD RUKKELIJKE 
SCH RIFTELIJK E  

TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT IS VE RBODEN.  
VERVANG GEEN A RTIKELEN DIE E SSENTIEE L ZIJN VOOR DE 

STABILITEIT VAN DE MACHINE DOO R A RTIKELEN VAN  
EEN ANDER GEWICHT  OF SPECI FICATIE.  
Totaal gewicht accu 120 kg (elke accu 30 kg)  

U kunt vast  komen te zi tten of verpletterd ra ken door het omlaag gaan van het 
platform. 

Houd uw hele lichaam uit de buurt van het geb ied onder het platform.  



 

 

HOOFDSTUK 4. NOODPROCEDURE  

4.1 NOODWERKING 
 
De bediener is niet in staat de machine te besturen 

 
OMSTANDIGHEID WAARBIJ DE BEDIENER VAN HET PLATFORM 
ZICH NIET KAN BEWEGEN OF NIET IN STAAT IS DE MACHINE TE 
ACTIVEREN OF TE BESTUREN. 
 
1. Ander personeel moet de machine activeren middels de 

grondbesturing maar enkel indien het strikt noodzakelijk is. 
2. De besturingen van het platform mogen enkel gebruikt worden 

door bevoegd personeel aanwezig op het platform.  
 ONDERBREEK DE ACTIVITEIT VAN DE MACHINE INDIEN DE 
 BESTURINGEN NIET CORRECT WERKEN. 
3. Er kunnen uitrustingen gebruikt worden om het personeel, 

aanwezig op het platform, naar beneden te halen. Het is 
mogelijk een kraan of een heftruck te gebruiken om de machine 
te stabiliseren. 

 
Platform geblokkeerd in de hoogte  
Indien het platform in hoge stand geblokkeerd is of in structuren of 
andere uitrustingen is vastgeraakt, moeten de personen aanwezig op 
het platform eerst op een veilige plaats gebracht worden alvorens een 
poging te doen om de machine te bevrijden. 

HOOFDSTUK 5. TECHNISCHE GEGEVENS 
EN GEWOON ONDERHOUD 

5.1 INLEIDING 
 
Dit hoofdstuk van de handleiding levert de bediener de nodige 
informatie om te zorgen voor een correcte werking en het gewoon 
onderhoud van de machine. 
De onderhoudswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door 
bevoegd personeel: 
- dat de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding goed heeft 
gelezen en begrepen (zie DEEL 2). 
- dat in het bezit is van persoonlijke beschermmiddelen en ze 
draagt wanneer het nodig is. 
- wanneer de machine volledig is uitgeschakeld (key switch turned 
to zero and main red connector under the front cover disconnected) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke ingreep die hier vervolgens niet wordt vermeld, moet 
beschouwd worden als buitengewoon onderhoud. De reparaties, de 
wijzigingen en het buitengewoon onderhoud mogen niet uitgevoerd 
worden voor de fabrikant geraadpleegd werd. Deze zal een 
schriftelijke toestemming geven naargelang de omstandigheden of 
een ingreep van zijn eigen technicus adviseren. Deze 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen omdat verkeerde of niet 
geschikte handelingen kunnen leiden tot een afwijkende werking, 
schade aan het platform en gevaar voor het personeel. De fabrikant 
zal dus niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade, 
veroorzaakt door de hierboven vermelde handelingen. Alvorens de 
machine opnieuw in bedrijf te stellen, moet het volledige systeem 
gecontroleerd worden, conform met de startprocedures. Het niet in 
acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan schade 
berokkenen aan het personeel en aan het platform.  
 
 
In dit hoofdstuk bevat het deel inzake het onderhoud enkel 
informatie om de bediener bij te staan bij het uitvoeren van 
dagelijkse onderhoudsingrepen; dit deel vervangt dus niet het 
grondiger Onderhoudsplan, ingehouden in de Handleiding voor 
reparatie en onderhoud, dat enkel is voorbehouden voor 
gespecialiseerde technici. 
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TECHNISCHE GEGEVENS LUI PK   

Maximale bewegingssnelheid bak omlaag  84 mt/min 

Minimale bewegingssnelheid bak omhoog  20 mt/min 

Zwenkstraal (Intern) NUL 

Max. Helling voor verplaatsing (UITSLUITEND MET HET 
PLATFORM VOLLEDIG OMLAAG ) 

2° 

Prestatie van de Platformcyclus   Stijgen: 18 sec 

Dalen: 15 sec 

Aandrijfsysteem  Proportioneel met 2 handen 

Banden Non marking rubber 

Elektronische controle helling  Standaard 

Max. horizontale dwarskracht  200 N  

Last op de wielen  327 kg 

Maximale gebruikshoogte  < 1000 m s.l.m. 

DRAAGVERMOGEN    

DRAAGVERMOGEN OPERATORCOMPARTIMENT  130Kg 

DRAAGVERMOGEN RUIMTE PLATFORM  113 Kg 

DRAAGVERMOGEN LADINGSLIFT  90 Kg 

STROOMTOEVOER    

Accu’s  N 04, 6V 245Ah@20hr 

STROOMTOEVOER  24 V c.c. 

Stroomtoevoer oplaadleidingen  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Translatie bewegingsmotoren  

 

Pomp  
 

GELUID  Minder dan 70 dB (A) 

Werkhoogte 
535 cm 

Hoogte platform  
(Hefmast volledig uitgeschoven) 

335cm 

Hoogte platform  
(Platform in ruststand) 

144cm 

Lengte Machinebasis  
(Totaal) 

150cm 

Breedte Machinebasis  
(Totaal) 

80.8 cm 

Personen:                                                            
(toegelaten personen op het platform) 

1 

Hoogte Ingang Platform  
36 cm 

Bruto gewicht van de Machine  
(Lege machine) 690 kg 

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS  
 

1.65 ft/50 cm 
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Watt 500; Volt24; Nm 1.33; 
F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP54; 

DUTY S2;Rem 24V +6/-10% 
gestabiliseerd  

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



 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS LUI MINI P.A.   

Zwenkstraal       (Intern) NUL 

Prestatie van de Platformcyclus   Stijgen 18 sec 

Dalen 15 sec 

Banden poliuretaan antislip  

Elektronische controle helling  Standaard 

Laadkracht op het wiel  165Kg 

Max. horizontale dwarskracht  200 N 

DRAAGVERMOGEN    

DRAAGVERMOGEN OPERATORCOMPARTIMENT  130Kg 

DRAAGVERMOGEN RUIMTE PLATFORM  90 Kg 

DRAAGVERMOGEN LADINGSLIFT  90 Kg 

STROOMTOEVOER    

Accu’s  N 01, 12V 85Ah@20hr 

STROOMTOEVOER  12 V c.c. 

Stroomtoevoer oplaadleidingen  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

GELUID  Minder dan 70 dB (A) 

Werkhoogte 
416 cm 

Hoogte platform (Hefmast volledig uitgeschoven) 

216cm 

Hoogte platform (Platform in ruststand) 

148cm 

Lengte Machinebasis (Totaal) 

115cm 

Breedte Machinebasis (Totaal) 

73 cm 

Personen:                                                            
(toegelaten personen op het platform) 

1 

Hoogte Ingang Platform  
36 cm 

Bruto gewicht van de Machine (Lege machine) 

280 kg 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK 

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 ONDERHOUD UIT TE VOEREN DOOR DE BEDIENER 
 
5.3.1 Olie Bijvullen in het Hydraulisch Systeem  
 
Het peil van de hydraulische olie moet gecontroleerd worden, als de 
werkbak omlaag is, middels de inspectieopening onder de kap. 
Vul op de volgende wijze bij, indien nodig. 
 

• Draai de dop van de hydraulische olie los.  
 

• Vul bij met minerale olie met viscositeitindex  
22 (Bij strenge temperaturen m.a.w. onder -
20°C is minerale olie  met een lager vriespunt 
aangeraden, ong. –45°C) 

• Controleer het oliepeil via de 
inspectieopening en vul indien nodig nog 
verder bij. 

• Draai de dop opnieuw stevig vast. 
 
 
Let op, Gevaar voor vervuiling 
Giet de olie niet in het milieu. 
 

5.3.2 Controles en Ingrepen op de Accu’s   
 
VOOR OM HET EVEN WELKE INGREEP OP DE ACCU’S moet de rode 
voedingsstekker ontkoppeld worden  Accu/ elektrische installatie. 
 
 
 
 

Controle Klemmen Accu  
 
Indien bij een controle van de staat van de klemmen van 
de machine roest of vuil wordt opgemerkt, moet als volgt 
te werk gegaan worden: 

 

• Koppel de terminalconnectoren los en maak ze schoon met een met 
water bevochtigde doek,. Als de oxidatielaag bijzonder dik is de 
bovenste laag afborstelen en reinigen met een met water 
bevochtigde doek.  

5.2 Gewicht van de onderdelen van de machine  
 
 

Aanvullende informatie (ALLEEN VOOR CE- MACHINES)  
 
De informatie die hieronder wordt geleverd is conform met de vereisten van de 
Europese Machinerichtlijn 2006/42/CE en kan enkel worden toegepast op CE-
machines. 
 
De totale waarde van de trillingen waaraan het hand-arm systeem wordt 
onderworpen overschrijdt 2,5 m/s2 niet. De maximum gewogen equivalente 
versnelling waaraan het volledige lichaam wordt onderworpen overschrijdt 0,5 
m/s2 niet. 
 
Zoals beschreven in de tabel (hfdst. 5.1) van deze Handleiding, is het continu 
geluiddrukniveau in de nabijheid van het platform kleiner dan 70dB (A). 
 
Plaats van de serienummers  
 
Om de machine te kunnen identificeren werd er een typeplaat op aangebracht 
waarop het serienummer is gedrukt.  
De typeplaat bevindt zich aan boord van de machine, rechts van de kolom. 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERDEEL GEWICHT 

Accu (LUI PK) 30 kg 1elk 
120 kg totaal 

Accu  (LUI MINI P.A.) 21 kg  

Kap verwijderbaar (LUI PK) 12,70 kg 

Kap verwijderbaar (LUI MINI P.A) 1,75 kg 1 elk 
3,5 kg totaal 
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• Droog de klemmen goed af. 

• Monteer ze en let op de positieve en 
negatieve pool. Span ze vervolgens aan. 

• Verspreid over de klemmen een 
beschermend smeermiddel voor contacten 
( type smeermiddel op basis van olie van 
farmaceutische vaseline). 

 

Controle Water van de Accu’s  
 
De controle van het peil moet om de 4 werkdagen 
uitgevoerd worden of NA elke acculading. 
Het is mogelijk het waterpeil te controleren door de kap te verwijderen. 
 
Het waterpeil moet zich steeds minstens 5 mm boven de platen van de 
interne elementen bevinden, vul indien nodig bij met gedemineraliseerd 
water.  
 
Daar gedurende het laden een gedeelte van het water verdampt, is het 
noodzakelijk na 30 minuten werk opnieuw te controleren. 
 
Werk gedurende 30 minuten en herhaal vervolgens de procedure van in 
het begin tot het nodige waterpeil wordt bereikt. 

 
Koppel de wisselstroom voedingskabel los van de machine voordat 
het waterpeil wordt gecontroleerd  

Machine schoonmaken  
 
Als de machine functioneert in stoffige omgevingen, moet deze dagelijks, 
of vaker, indien nodig, worden schoongemaakt. 
De persoon die verantwoordelijk is voor het schoonmaken, moet de veili-
gheidsinstructies in deze handleiding goed hebben gelezen. 
 
Reinig met een licht bevochtigde doek: 
- de bedieningspanelen 
- het loopoppervlak van de machine, 
- de stijg- en daalzone van de operator.  
 
Vóór elke reiniging schakelaar het contactslot uitschakelen. 
Gebruik een doek die licht met water is bevochtigd om de reiniging uit te 
voeren.  

VOORBEREIDENDE CONTROLE VOOR HET STARTEN  
CHECK-LIST  

 
MODEL______________________    
 
SERIENUMMER______________ 
 
BOUWJAAR_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM    CONTROLE UITGEVOERD DOOR  

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

 Schoonmaak – Controleer op lekken (hydraulische olie 
of vloeistof van de accu ) en ga na of er vreemde 
voorwerpen op de oppervlakken aanwezig zijn.   

 Borden en labels –  
Controleer of ze allemaal schoon en leesbaar zijn.  
Controleer of geen enkel bord of label afwezig is.  
Verzeker u ervan dat alle onleesbare borden en labels  
schoongemaakt of vervangen worden.   

 Handleiding voor gebruik en veiligheid  – Verzeker u 
ervan dat in de weerbestendige ruimte de volgende 
handleidingen aanwezig zijn:  
Handleiding voor gebruik en veiligheid,  
Handleiding voor EMI veiligheid (enkel voor 
ANSI/CSA informatie ) en de Handleiding voor ANSI 
verantwoordelijkheid (enkel voor ANSI/CSA informatie).  

  
Accu – Laad volgens vereisten  

HOOFDSTUK 6.  
REGISTER CONTROLES EN REPARATIES 
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DAGELIJKSE CONTROLE 

CHECK-LIST  
 

MODEL_____________________   SERIENUMMER______________ 
 
BOUWJAAR_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM      CONTROLE UITGEVOERD DOOR: 
 

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

 Controleer of alle Handleidingen zich in de weerbestendige ruimte bevinden 
aan boord van de machine.  

 Controleer of de typeplaat met het Serienummer van het platform en alle 
veiligheidslabels op hun plaats staan, intact en perfect leesbaar zijn.   

 Controleer de machine om er zeker van te zijn dat er geen afwijkingen, 
storingen of niet geautoriseerde wijzigingen, t.o.v. de oorspronkelijke 
machinestaat bij de levering, aanwezig zijn.  

 Controleer het platform en de reling van de hoogwerker; controleer of het 
hek werkt en correct op automatische wijze sluit  

 Controleer het waterpeil in de accu’s en controleer of er geen lekken 
aanwezig zijn. De kabels moeten op correcte wijze met de klemmen 
verbonden zijn; er mag geen corrosie aanwezig zijn. 

 Controleer en test de werking van alle veiligheidsinrichtingen en 
beveiligingen voor het personeel. 

 Controleer of de wielbanden geen schade, ontvelling of diepe sneden 
vertonen. Controleer of er geen vuil aan de wielen hangt. 

 Voer een visuele controle uit op de hydraulische, elektrische en 
mechanische onderdelen — check voor elk onderdeel of alle delen 
aanwezig zijn, niet losgekomen zijn en stevig vastzitten.  Controleer of ze 
geen zichtbare schade vertonen, lekken of overmatige slijtage. 

 Controleer de eventuele aanwezigheid van losgekomen draden of kabels 
die onder de basis hangen. 

 Controleer de werking van de hoofdschakelaar (sleutelschakelaar) op het 
schakelbord. 

 Controleer de werking van de paddenstoelknop voor noodtoestanden, zowel  
de noodknop op de besturing aan boord van de machine als de noodknop  
op het schakelbord. 

 Controleer en test de werking van de mechanische nooddaling.  
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Datum : 
Serienummer : 
Model: 
Datum laatste inspectie: 
Datum inbedrijfstelling: 

Klant: 
Adres: 
Stad/provincie/postcode: 
Telefoon: 
Contactnaam: 

JAARLIJKSE INSPECTIELIJST 
CHECK-LIST 

STICKERS  

Leesbaarheid   

Laadcapaciteit duidelijk ge-
markeerd 

 

Juiste positie  

Hoeveelheid   

MAND  PLATVORM 

Het ingangshek sluit correct  

Documentenmap voor 
handleiding 
Aan boord platvorm 

 

Handleiding  

Lassingen-geen teken van 
Roest of schade 

 

HEFFINGSSYSTEEM 

Controle integriteit kolom  

Beweging en snelheid  
Van de opheffing 

 

Geluid gedurende opheffing/
daling 

 

Spiraalkabel – controle 
Integriteit 

 

Bouten vastdraaien   

 
ELEKTRISCHE ELEMENTEN 

Functionering grondblok  

Aansluitingen  

Kabels  

Functionering Joystick en 
toetsenbord 

 

Spiraalkabel  

Integriteit batterij  

Correct functioneren  
Batterij 

 

Functionering oplading 
Batterij 

 

NOODSTOP 

Controle onderbreking van 
het gehele circuit 

 

FRAME PLATVORM 

Bouten vastdraaien  

Lassingen –geen teken van 
roest of schade 

 

Krukas-geen teken van 
roest of schade 

 

Draaiende en trekvoor-
wielen 
Geen teken van roest/
verslijt of schade 

 

Glijlagers  
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BESCHRIJVING  CODE 
4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,4 

4,4 

6,3 

6,6 

7,2 

7,3 

7,4 

7,6 

7,5 

STORING: SPANNING CONDENSATOREN TE LAAG - CONTROLEER 
BEDRADING BOUT  7,7 

7,7 

B+ TOEVOERFOUT  9,9 

8,2 

HOOFDSTUK 7. FOUT  CODE 
7.1 LUI PK  

ACCU LAAG  KNIPPERT BCI bij ACCUJ LAAG  
ACCU LEEG KNIPPERT BAT op CAN DISPLAY 

BATTERIJ AAN HET OPLADEN KNIPPERT `2-3 

REMMEN met de hand vrijgegeven KNIPPERT`8-2 

Triggerfout KNIPPERT`2-4 

Fout voetpedaal KNIPPERT`2-5 

Fout aandrijving joystick FLASH`2-6 

Fout sturen joystick KNIPPERT `2-7 

OVERBELASTING KNIPPERT `2-8 

KANTELEN KNIPPERT `2-9 in gehesen positie 

HIJSSCHAKELAAR KNIPPERT `6.3 

BESCHRIJVING  CODE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,1 

3,2 

3,4 

3,4 

3,4 

3,3 

3,2 

4,4 

4,3 

4,5 



 

 

HOOFDSTUK 7 
7.2 HYDRAULISCH SCHEMA  LUI PK 

6 6 
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1 Olietank 
2 Elektrische pomp  
3 Ontgrendelklep (laadcapaciteit) 
4 Blok elektromagneet 
5 Eenrichtingsklep 
6 stekker 
7 Debietregelklep 
8 Enkel werkende telescoopcilinder  



 

 

HOOFDSTUK 7  
7.3 HYDRAULISCH SCHEMA LUI MINI P.A. 
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1 Olietank 
2 Elektrische pomp  
3 Ontgrendelklep (laadcapaciteit) 
4 Blok elektromagneet 
5 Eenrichtingsklep  
 
 
8 Enkel werkende telescoopcilinder  



 

 

HOOFDSTUK 7  
7.4 ELEKTRISCH SCHEMA LUI PK 
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ACCULADER  

ZEKERING 100A  

NOODSTOP  

AANDRIJVING-CONTACTSCHAKELAAR  

CONTACTSCHAKELAAR POMP  

POMP 

MOTOR  

TRACTIEM

OTOR  

AARDINGSCONTROLLER  

TRACTIEM

OTOR  

SCHAPMODULE  

AFSLUIITER  

REM  

CONTACTSCHAKELAAR POMP  

AANDRIJVING-CONTACTSCHAKELAAR  

VERGRENDELING ZWENKWIEL  

EN SELECTEREN/LEVEREN  

ACCU-UITSPARING  

ZOEMER  

B + VOEDING VOOR SENSOREN/SCHAKELAARS  

VERHOGING SCHAKELAAR  

BAK SELECTEREN/LEVEREN  

GATELOCK ELEKTROMAGNEET  

TREKSCHAKELAAR  

HOORN  

LICHT  

ZOEME

R  
NAAR GRONDBEDIENINGEN  

NAAR BAKBEDIENINGEN  

HOORN  

NAAR B+ TS 100  

L
A

D
E

C
O

N
T

R
O

L
L

E
R

 R
E

L
A

IS
 I

N
S

C
H

A
K

E
L

E
N

  

GRONDBEDIENINGSPANEEL  

BEDRADINGSGROOTTE IS 0,5 MM<2 ALS DEZE NIET IS AANGEGEVEN  

BEDRADINGSGROOTTE IS 0,5 MM<2 ALS DEZE NIET IS AANGEGEVEN  

NOODSTOP  

B
E

D
IE

N
IN

G
S

P
A

N
E

E
L

 B
A

K
  

TOETSSCHAKELAAR 
1-0-2 POSITIE  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

LADE OMHOOG  

STUUR  

LADEMODULE  

LADEMODULE  

CLAXONKNOP  

VOETSCHAKELAARS  

HANDSENSOREN  

KNOP BAK OMHOOG  

KNOP BAK OMLAAG  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

NAAR  

K
N

O
P

 R
E

L
A

IS
 L

A
D

E
 O

M
H

O
O

G
  

K
N

O
P

 R
E

L
A

IS
 L

A
D

E
 O

M
L

A
A

G
  

R
E

L
A

IS
 L

A
D

E
 I

N
S

C
H

A
K

E
L

E
N

  

KNOP LADE OMHOOG  KNOP LADE OMLAAG  

LADE OMLAAG  

GASHENDEL  

STUUR  

5V VOOR STUUR  

NEGATIEF VOOR GASHENDEL/STUUR  

B+ LEVERING IN  

B- LEVERING IN 

VOETSCHAKELAARS  

SCHAKELAAR ARMKAP  

HANDSENSORSCHAKELAARS  

OVERBELASTINGSSCHAKELAAR  

LADE INSCHAKELEN  

B + VOEDING VOOR SENSOREN/SCHAKELAARS  

SCHAKELAAR BAK OMHOOG  

SCHAKELAAR BAK OMLAAG  

HOORNSCHAKELAAR  

DEURPOORTSENSOREN  

ZENKWILETJE BLOKKERINGSSCHAKELAAR  

MAX HOOGTE SCHAKELAAR  

VANAF CONTROLLER LADE  

RELAIS INSCHAKELEN  

PLANK 

MOTOR  

CONTROLLER LADE  VANAF B-  

BAK  

WIJZIGINGEN  
ONTWERPER  GOEDKEURING  

LINEAIRE AFMETINGEN  HOEKIGE AFMETINGEN  

DATUM  

DATUM  

ONTWERPER  

GOEDKEURING  

DE INFORMATIE IN DEZE 
TEKENING ZIJN HET EIGENDOM VAN 
BRAVISOL D.M. 
REPRODUCTIE, GEDEELTELIJK  
OF GEHEEL ZONDER TOESTEMMING VAN BRAVISOL IS VERBODEN  

SPRINT BEDRADINGSSCHEMA  

BESTAND  

GASHENDEL  

ZEKERING 10A  

CODE  

CAN H 

CAN L 

MATERIAAL  
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HOOFDSTUK 7  
7.4 ELEKTRICSH SCHEMA LUI PK 

TS100 PIN BESCHRIJVING  INGANG  
PCAN-1 CAN1H 

PCAN-2 CAN1L 

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 

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   

P15-13   

P15-14   

P15-15   

CAN TILLER 
(CAN BESCHRIJVING  INGANG) 

P10-1 out 1 (uit 1) Tray UP (lade omhoog) 

P10-2 out 2 (uit 2) 
Tray DOWN (lade 
omlaag) 

P10-3 ana 1 Accelerator (versnelling)  

P10-4 ana 2 Steer (stuur)  

P10-5 5V voor ana (5V voor ana)   

P10-6 neg for ana (neg voor ana)   

P10-7 B+ supply in (B+ voeding in) 
FROM P15-1 (VAN P15
-1) 

P10-8 B- supply in (B- voeding in) FROM B- (VAN B-) 

P10-9 CAN H 
FROM P3-1 of TS100 
(VAN P3-1 van TS100) 

P10-10 CAN H 
FROM P3-2 of TS100 
(VAN P3-2 van TS100) 

P12-1 Digital input 1 (digitale ingang 1) Pedaalschakelaar 

P12-2 Digital input 2 (digitale ingang 2)   

P12-3 Digital input 3 (digitale ingang 3) 
(Trigger switch) 
triggerschakelaar 

P12-4 Digital input 4 (digitale ingang 3) Available (beschikbaar) 

P12-5 out 3 (uit 3) 
Tray Enable (lade 
activeren) 

P12-6 
Sw. (Sch) B+ supply (B+ 
voeding) 

  

P12-7 Digital input 5 (digitale ingang 5) LIFT UP (OMHOOG) 

P12-8 Digital input 6 (digitale ingang 5) LIFT DOWN (OMLAAG) 

P12-9 Digital input 7 (digitale ingang 5) Available (beschikbaar) 

P12-10 Digital input 8 (digitale ingang 5) Available (beschikbaar) 

P12-11 Digital input 9 (digitale ingang 5) Available (beschikbaar)  

P12-12 Digital input 10 (digitale ingang 5)    
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HOOFDSTUK 7 
7.5 ELEKTRICSH SCHEMA LUI MINI P.A. 

KP=RELAIS POMP   
KB=REM RELAIS  
KM=HOOFDRELAIS  
KBC=RELAIS ACCULADER   
EMB=NOODKNOP  
KBI=RELAIS ACCUMETER  
KT=RELAIS SCHUINSTAND  
DW=KNOP OMLAAG  

UP=KNOP OMHOOG  
EVD=ELEKTROMAGNEET DAALKLEP  
BP=KNOP REM  
LS=LIMIETSCHAKELAAR  
KGA=BESCHIKBARE RELAIS  
TLT=KANTELSENSOR  
BKS=SLEUTELSCHAKELAAR MAND  
GS=KEUZESCHAKELAAR AARDING  

ZEKERING  

ZEKERING  

ACCULADER  

POMP  

REM 
ELEKTROMAGNEE
T  

REM 
ELEKTROMAGNEE
T  

ZEKERING  

BAKEN  
ZOEMER  



 

 

ORIGINELE CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
  
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
  
  
VERKLAART ONDER HAAR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT 
DE 
ORDERPICKER 
  
  
    Model:    LUI PK 
    Serienummer   MPK201XXXX 
    Bouwjaar:  201X 
  
  
VOLDOET AAN DE VOLGENDE BEPALNGEN, NORMEN EN 
TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
  
  
Richtlijn 2006/42/EC (Machinerichtlijn) 
Richtlijn 2014/30/EU (Elektromagnetische Richtlijn) 
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/yyyy   Wettelijke Vertegenwoordiger 
  
  
     BRAVI PIERINO 
  
  
  
  
Aangemelde instantie overeenkomstig bijlage IX van de Machinerichtlijn: TUV ITALIA 
(0948) 
  
CE-NORMERING NR> Xxxxxxxxx 

  
  
De naam van de persoon die gemachtigd is tot het opstellen van het technisch dossier en de wettige 
vertegenwoordiger bij Braviisol DM srl, SS  ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO 
(AN) ITALY.  

ONDERZOEKSVERSLAG 
  
  

Bedrijf: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
  
  
Onderwerp: 
   ORDERPICKER 
   Model:    LUI PK 
   Serienummer:  MPK201XXXX 
   Bouwjaar:  201X 
  
  
UITGEVOERDE TESTEN? 
  

• CONTROLE SYSTEM HYDRAULISCHE OLIEN   JA 

  

• CONTROLE ELEKTRISCH YSTEEM     JA 

  

• CONTROLE WERKING MAXIMUM SPANKRACHTBEGRENZER JA 

  

• LAADTEST MET NOMINALE CAPACITEIT    JA 

  
  
  
  
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/yyyy    INSPECTEUR  
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BEPERKTE GARANTIE—Garantieverklaring  
 
ALS DE GARANTIE NIET IS BIJ GESLOTEN IN DE VERKOOPOVEREENKOMST, ZIJN 
VOOR DE GARANTIE DE VOLGENDE REGELS VAN TOEPASSING 
MACHINEGARANTIE. 
 
De fabrikant BRAVIISOL SRL garandeert dat alle door het bedrijf vervaardigde en 
verkochte apparatuur overeenkomt met de meest recente specificaties van het 
bedrijf. Bovendien geldt voor de Mast- en Hydraulische cilinder een garantie van 10 
jaar. De fabrikant garandeert tegenover de eerste koper dat zijn apparatuur geen 
materiaaldefecten en/of defecten in fabricatie vertoont bij normaal gebruik en 
onderhoud van het product, gedurende een periode van 3 jaar na de datum van 
geregistreerde verkoop of vanaf de datum dat het product de fabriek heeft verlaten, 
als de verkoopdatum niet is geregistreerd. De accu ('s) vallen niet onder deze 
garantie; hiervoor geldt een garantie van 1 jaar vanaf de beschreven datum van 
verkoop. De aanspraak op garantie binnen deze garantieperiode zal beperkt zijn tot 
het repareren of vervangen van het defecte onderdeel. De fabrikant zal elke 
component waarbij een foutief ontwerp of defecte bouw is vastgesteld, gratis 
versturen. Voor de werkzaamheden ten aanzien van de reparatie of vervanging van 
onderdelen, alsmede de reiskosten die hiermee gepaard gaan, geldt een garantie van 
1 jaar vanaf de beschreven verkoopdatum, op basis van het vaste tarief van de 
fabrikant.  
 
De aanspraken op garantie gelden ALLEEN als het defecte onderdeel met betaling vooraf 
verstuurd is naar de fabrikant en als deze na inspectie oordeelt dat het materiaal of het 
ontwerp van het onderdeel defect is. Bovendien kan ALLEEN aanspraak op garantie gelden 
als alle specifieke informatie vereist door de fabrikant (zoals serienummer) worden 
bijgeleverd.  
 
De fabrikant behoudt zich het recht voor om een nieuw, gebruikt of herbouwd 
onderdeel, assemblage, onderassemblage of laswerk te vervangen, te repareren, 
om te ruilen of te levren, op grond van haar onbetwistbare oordeel.  
 
DIT GARANTIECERTIFICAAT DEKT GEEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR: 
 
1. Vervoer  
2. Misbruik van de unit, waaronder werkzaamheden buiten de limieten, belastingen en/of 

specificaties van de fabriek. 
3. Natuurrampen (zoals overstroming, brand, wind en bliksem) 
4. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het schoonmaken en onderhoud in 

overeenstemming met de handleidingen van het bedrijf of de service-instructiebulletins 
van de fabriek.  

 
BRAVIISOL AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR: 
 
1. Elk onderdeel dat onjuist wordt gemanipuleerd tijdens werkzaamheden. 
2. Niet toegestane wijzigingen of veranderingen aan de unit die zijn uitgevoerd zonder de 

schriftelijke toestemming vooraf van de fabrikant. 
3. Werkzaamheden aan consumptiegoederen, zoals band, accu's  
4. Enige indirecte incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade (inclusief en 

zonder beperking tot verlies en winst, verlies van inkomsten, kapitaalkosten, kosten 
voor vervanging van apparatuur, uit bedrijf gestelde apparatuur, inspectiekosten, 
aanspraak door derden, en letsel aan personen of eigendom) als gevolg van een claim 
ten aanzien van schending van de garantie, contractbreuk, nalatigheid, onrechtmatige 
daad, strikte aansprakelijkheid of enige wettelijke theorie.  

VOOR ELEKTRISCHE COMPONENTEN GELDT EEN GARANTIE 
ONDER DE VOLGENDE VOOWAARDEN  
De accu is goed aangesloten voor opladen, volgens de specificaties in 
deze handleiding en/of elektrische tekening verschaft door de fabrikant.  
 
WERKPROCEDURE WAARVOOR DE GARANTIE GELDT: 
 
De fabrikant moet binnen 48 uur na het gebeuren van het defect op de 
hoogte worden gesteld ten aanzien van alle claims die onder de garantie 
vallen, schriftelijk of per fax (niet alleen mondeling), waarbij dit zo 
nauwkeurig mogelijk wordt beschreven.  
 
Garantieclaims moeten naar de dichtstbijzijnde plaatselijke verkoper of 
direct aan de fabrikant worden gestuurd : 
 
 
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 
 
De fabrikant zal schriftelijk of per fax bevestigen dat hij de 
werkzaamheden onder de garantie van de klant accepteert of hij zal door 
middel van zijn eigen technici instructies geven voor de werkzaamheden 
die moeten worden uitgevoerd.  
 
Elk defect materiaal dat door de klant wordt vervangen (met toestemming 
van de fabrikant) moet 120 dagen worden bewaard zodat de fabrikant 
hierover vragen kan stellen of het materiaaldefect kan onderzoeken. 
Indien noodzakelijk zullen de defecte onderdelen naar de fabrikant 
worden teruggestuurd.  
 
Indien nodig, neem foto's van de defecte onderdelen en de zone waar de 
machine in bedrijf is geweest. Dit voorkomt onprettige discussies en 
verbetert de kwaliteit, garantie en veiligheid van onze machines. 
 
DEZE GARANTIEVERKLARING IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE 
ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. ALLE ANDERE 
GARANTIES, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK 
DOEL, ZIJN HIERVAN UITGESLOTEN. Geen enkele werknemer, 
handelaar, verkoopvertegenwoordiger, of andere persoon die optreedt 
voor of namens BRAVIISOL DM SRL, wordt toestemming verleend deze 
garantievoorwaarden te wijzigen, of zich namens de fabrikant 
aansprakelijk te stellen, noch verplichtingen op zich te nemen die buiten 
de verplichtingen vallen van BRAVIISOL DM SRL onder deze garantie.  



 

 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
 

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

E-mail: info@bravi-platforms.com 
Website:          www.bravi-platforms.com 
Reserveonderdelen: www.bravi-parts.com 


