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INNLEDNING 

Denne manualen er et meget viktig element.  Oppbevar den alltid på 
maskinen.  
Manualens formål er illustrere, for eieren, brukere, operatører, utleiefirma og 
vedkommende som leier maskinen,  viktige forholdsregler og operasjonelle 
prosedyrer for sikker og riktig drift av maskinen basert på tilsiktet utnyttelse. 
Grunnet kontinuerlig forbedring av produktene, forbeholder firmaet  
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L, seg retten til å endre tekniske 
spesifikasjoner på maskinen ut forvarsel.  

For oppdatert informasjon, kontakt   
 

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

Tlf. 0039071.7819090 Faks 0039071.7819355 
. 

 

FARE- OG TERMINOLOGISYMBOLER  
 
Dette faresymbolet er nødvendig for å rette oppmerksomheten 
mot potensielle farer som kan forårsake personskader. For å 
unngå mulige alvorlige skader eller dødsulykker, operere i 
samsvar med alle sikkerhetsanvisningene som følger dette 
symbolet  
ANGIR UMIDDELBAR FARESITUASJON, SOM DERSOM 
DEN IKKE UNNGÅS KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE 
PERSONSKADER ELLER TIL OG MED DØDSULYKKER. 
DETTE KLISTREMERKET HAR RØD BAKGRUNN.  
 
ANGIR EN MULIG FARESITUASJON, SOM DERSOM DEN 
IKKE UNNGÅS KAN FORÅRSAKE PERSONSKADER AV 
MODERAT OMFANG.  I TILLEGG KAN DET BRUKES TIL Å 
ANGI USIKRE PROSEDYRER. DETTE KLISTREMERKET 
HAR GUL BAKGRUNN.  
 
ANGIR EN MULIG FARESITUASJON, SOM DERSOM DEN 
IKKE UNNGÅS KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE 
PERSONSKADER ELLER TIL OG MED DØDSULYKKER. 
DETTE KLISTREMERKET HAR BLÅ, HVIT ELLER ORANSJE 
BAKGRUNN.  
 
 

 
 
 
 

DETTE PRODUKTET MÅ VÆRE 
SAMSVARE MED ALLE PROSEDYRER 
ANGÅENDE SIKKERHET ANGITT I DE 
TEKNISKE INFORMASJONSBLADENE. 
FOR INFORMASJON OM EVENTUELLE 
TEKNISKE INFORMASJONSBLADER 
ANGÅENDE SIKKERHET PÅ BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.  
PRODUKTER SOM BRUKES, KONTAKT 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L., ELLER DIN LOKALE 
AUTORISERTE BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. REPRESENTANT.  
 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. SENDER REGELMESSIG 
TEKNISKE INFORMASJONSBLAD 
ANGÅENDE SIKKERHET TIL DEN 
REGISTRERTE EIEREN AV MASKINEN.  
KONTAKT BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L FOR Å PÅSE AT 
INFORMASJONEN RELATERT TIL 
NÅVÆRENDE EIER ER OPPDATERT OG 
NØYAKTIG. 

 
 
 

EVENTUELLE ULYKKER SOM OPPSTÅR 
UNDER BRUK AV BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. PRODUKTER, SOM 
KAN HA FORÅRSAKET PERSONSKADER 
ELLER DØD FOR PERSONELL ELLER 
BETYDELIG SKADER PÅ EIENDOM 
ELLER PÅ SELVE BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. PRODUKTENE, SKAL 
RAPPORTERES UMIDDELBART TIL 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  

For: 

 

• Varsling om ulykke  

• Publikasjoner knyttet til sikkerheten 
på produktet  

• Oppdatering av informasjonen 
relatert  til nåværende eier  

• Spørsmål knyttet til sikkerheten på 
produktet  

• Informasjon angående samsvar med 
standarder og forskrifter  

• Spørsmål knyttet til spesiell bruk av 
produktet  

• Spørsmål knyttet til endringer på 
produktet 

KONTAKT: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) 
Tlf. +39071.7819090  

Faks +39071.7819355 
 

Referanseforskrifter : 
2006/42/EF 

 
Dynamiske og statiske tester utført av: 

 
TÜV SUD ITALIA 0948 

 
Documento: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 

 
Data: 07/01/2020 

 
Documento: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 

 
Data: 26.06.2020  
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DEL 1.  
SIKKERHETSANVISNINGER  

1.1 GENERELLE INFORMASJON  
 

Dette avsnittet illustrerer nødvendige forholdsregler for riktig og sikker bruk og 
vedlikehold av maskinen. For å garantere riktig bruk av maskinen, er det helt 
nødvendig å etablere en daglig rutine basert på anvisningene angitt i denne 
veiledningen. 
I tillegg, for å garantere trygg drift av maskinen, er det nødvendig at en kvalifisert 
person etablerer et vedlikeholdsprogram basert på informasjonen gitt i denne 
veiledningen og i de for reparasjon og vedlikehold.  Dette må samvittighetsfullt 
følges opp.  
Eieren, brukere, operatører, firma som tilbyr leasing og de som leaser maskinen 
må ikke akseptere det tilhørende ansvaret før denne veiledningen er lest og 
opptrening i driftsprosedyrer er fullført under tilsyn av en kvalifisert ekspertbruker. 
For mer informasjon vedrørende sikkerhet, trening, inspeksjon, vedlikehold, 
bruksfelt og drift, kontakt BRAVIISOL Divisione Meccanica s.r.l. 
 
 
 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AV SIKKERHETSREGLENE ANGITT I 
DENNE MANUALEN KAN FORÅRSAKE SKADE PÅ MASKINEN, EIENDOM 
OG ALVORLIGE ELLER DØDELIGE PERSONSKADER PÅ PERSONER  
 
1.2 INNLEDENDE PROSEDYRER  
 
Operatøropplæring og forståelse  
 

• Før bruk av maskinen, les manualen 
nøye. 

• Bruk maskinen kun etter å ha gjennomført 
opplæring av autorisert personell.  

• Bruk av maskinen er kun tillatt for autorisert og kvalifisert personell, som 
har lest og forstått i sin helhet alle anvisninger for FARE, ADVARSEL og 
VÆR OPPMERKSOM, så vel som bruksanvisningene for maskinen i 
denne manualen. 

• Bruk maskinen for bruksområder blant de som er forventet av 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Alt driftspersonell må gjøre seg kjent med kommandoer, kontroller og 
nødfunksjoner på maskinen spesifisert i manualen. 

• Les nøye og følg alle firmaregler og lokale og statlig  forskrifter som 
gjelder i forhold til drift av maskinen. 

 

Maskininspeksjon  
 

• Bruk maskinen kun etter å ha utført funksjonell inspeksjon 
og kontroller.  For ytterligere anvisninger, se Del 2 i denne 
manualen.  

• Aktivere maskinen kun etter å ha utført alle service- og 
vedlikeholdsprosedyrer angitt i kravenespesifisert i 
prosedyre- og vedlikeholds manualen.  

• Påse at alle sikkerhetsanordninger fungerer på korrekt måte. 
Eventuelle endringer på disse anordningene utgjør en 
overtredelse av sikkerhetsforskriftene.  

 
 
 
 
 
EVENTUELLE ENDRINGER ELLER MODIFIKASJONER PÅ 
ARBEIDSPLATTFORMEN KAN KUN UTFØRES ETTER 
SKRIFTLIG GODKJENNING FRA PRODUSENTEN.  
 

• Ikke kjør maskiner der skilt eller klistremerker som angir 
sikkerhetsforskrifter eller anvisninger er uleselig eller 
mangler.  

• Unngå ansamlinger av smuss på plattformgulvet. Unngå at 
gjørme, olje, fett eller andre glatte stoffer kommer i kontakt 
med fottøy eller plattform gulvet.  

 
Inspeksjon av arbeidsplass  
 

• Før bruk av maskinen, må operatøren ta nødvendige 
forholdsregler for å unngå farer på arbeidsplassen.  

• Ikke aktivere plattformen på lastebiler, semi-trailer lasteplan, 
jernbanevogner, båter på vann, stillas eller lignende 
konstruksjoner eller kjøretøy, som BRAVIISOL D.M. SRL 
ikke har godkjent drift skriftlig.  

• Maskinen kan betjenes på temperaturer mellom -20 og 0° C 
(mellom 0 og 104° F). Kontakt BRAVIISOL D.M. SRL for 
verdier knyttet til drift av maskinen på temperaturer  som 
ikke er angitt i angitt spekter. 

ADVARSEL 
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1.3 DRIFT 
 
Generell informasjon  
 

• Bruk maskinen kun til transport av personell med respektive 
verktøy og utstyr for manuell håndtering av lagerartikler.  

• Ikke betjene ødelagt maskin.  Dersom feilfunksjon 
oppstår,slå av maskinen.  

• Ikke skift brytere eller kontrollspaker plutselig fraen posisjon 
til neste ved å passere gjennom fristilling.Bring alltid bryterne 
til fristilling før det skiftes til posisjonen som svarer til den 
neste funksjonen. Betjenekommandoene ved hjelp av et 
langsomt og jevnt trykk.  

• Dersom det er personer på plattformen, tillatt personell å 
frigjøre eller aktivere maskinen fra bakken kun i en nødssitu-
asjon.  

• Påse at elektrisk utstyr legges bort på riktig måte for å unngå 
at de blir hengende etter strømledningene i plattformens 
arbeidsområde.  

• Før maskinen forlates ubevoktet, senk kurven kurven helt og 
skru av maskinen. Fjern nøkkelen for å forhindre uautorisert 
bruk av maskinen.  

• Transport av passasjerer på maskinen er forbudt.  

• Under drift er det kun tillatt for operatør å befinne seg på 
maskinen.  

• Batterivæsken er svært etsende. Påse at den ikke kommer i 
kontakt med hud eller bekledning.  

• Lade batteriene i et godt ventilert område.  

DEL 1.  
SIKKERHETSANVISNINGER   

1.4 FARE FOR FALL 
 
 

• Før maskinen brukes, påse at alle sikkerhets-rekkverk og 
porter er festet i riktig stilling.  

• Hold begge føttene godt plantet på gulvet i plattformen.  

• Ikke sett stiger, bokser, avsatser, plater eller andre liknende 
artikler på plattformgulvet for å øke aksjonsradiusen til 
maskinen.  

• Ikke bruk løfteenheten til å klatre hverken opp eller ned på 
plattformen.  

• Vær meget oppmerksom ved på- og avstigning fra plattfor-
men. Påse at løfteenheten er helt senket.  Når man stiger 
på eller av fra plattformen,gjør dette vendt mot maskinen.  

• Betjening av kommandoer, kontroller og sikkerhetssen-
sorer, for LUI PK, er designet på en slik måte at operatøren 
alltid på holde "fire kontaktpunkter" med maskinen:  Begge 
hender og føtter MÅ VÆRE i kontinuerlig kontakt med 
maskinen under drift.  

• Hold alltid “tre kontaktpunkter ” med maskinen, på en slik 
måte at begge hender og en fot eller begge føtter og en 
hånd er i kontinuerlig kontakt med maskinen ved på- og 
avstigning.  

• hvis forankring med tau kreves av stedets myndigheter eller 
andre andre forskrifter, anbefales det at forankringspunktet 
på denne maskinen brukes som festepunkt for sikkerhe-
tsbelte. Ikke bruk dette punktet til å løfte, forankre, sikre 
eller støtte plattformen eller andre apparater eller materiale.  
Tau-forankring brukes til frakt-fastspenning, kun innen-
for plattformens grenser.   Det er en fallstoppe-
innretning. Slik bruk kan føre til død eller alvorlig 
skade.  
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1.5 FARE FOR ELEKTRISK STØT  

DEL 1.  
SIKKERHETSANVISNINGER   

Maskinen er ikke elektrisk isolert. 
Hold en avstand på minst 3 meter (10 fot) mellom alle deler på maskinen og 
dens passasjer, med respektive verktøy og utstyr, og en elektrisk strømlinje eller 
utstyr med en elektrisk ladning på minst 50,000 volt. 
Det er nødvendig å legge til 0.3 meter (1 fot) for hver ytterligere økning som er 
lik eller mindre enn 30,000 Volt Det er mulig å redusere minimum sikker 
driftsavstand ved nærvær av av isolerende barrierer for forhindring av kontakter, 
hvis disse barrierene er blitt justert til spenningen på de elektriske linjene de er 
satt for å beskytte. 
Barrierene skal ikke være en del av maskinenog de kan heller ikke være koblet 
til den. 
Minimum operativ sikkerhetsavstand kan reduseres innenfor de operative mål 
som er angitt av de isolerende barrierene. Denne avstanden skal fastsettes av 
en kvalifisert person underlagt bedriftens, lokale og statlige forskrifter 
vedrørende gjennomføring av arbeidsoperasjoner i nærheten av høyspenning-
sutstyr.  

1.6 FARE FOR VELT 
 
 
 
 
 

• Før maskinen kjøres, må brukeren gjøre seg kjent med over-
flateområde på arbeidsplassen. Ved kjøring av kjøretøyet, 
ikke overskride de tillatte hellingene eller de tverrgående 
hellingene.  

• Ikke hev plattformen eller kjør maskinen med plattformen 
hevet i en helling eller på en uregelmessig eller myk over-
flate.  

• Før det kjøres på gulv, broer, lastebiler eller andre overflater, 
sjekk de maksimale belastningsverdiene på disse.  

• Maksimum belastning på hevet plattform skal ikke over-
skrides. Fordel lasten jevnt over lasterommet og og på platt-
formen.  

• Hold chassiset på maskinen på en minimumsavstand på 0.6 
meter (2 fot) fra hull, ujevne områder, nedstigninger, hin-
dringer, avfall, skjulte hull og andre potensielle farer som kan 
finnes på bakkenivå.  

• Ikke forsøk å bruke maskinen som en kran. Ikke fest eller 
bind maskinen til andre tilstøtende konstruksjoner.  

• Ikke øk størrelsen på plattformen med forlengelser av av 
avsatsen eller uautoriserte tilføyelser. Hvis maskinområdet 
som utsettes for vind øker, reduseres dens stabilitet.  

• Hvis løfteenheten eller plattformen setter seg fast på en slik 
måte at ett eller flere hjul ikke berører bakken, er det 
nødvendig at operatøren klatrer ned fra plattformen før 
maskinen forsøkes frigjort.  For å stabilisere maskinen og la 
personell stige ned fra plattformen, bruk en kran, en gaf-
feltruck eller annet egnet utstyr.  

• Det er strengt forbudt å gå inn og ut av plattformen nården er 
hevet 

SPENNINGSVERDIOMRÅDE 
(FRA FASE TIL FASE)  

MINIMUM OPERATIVE 
SIKKERHETSAVSTANDER 
m (ft)  

Fra 0 til 50 kV 3 (10) 

Fra over 50 kV til 200 kV 5 (15) 

Fra over 200 kV til 350 kV 6 (20) 

Fra over 350 kV til 500 kV 8 (25) 

Fra over 500 kV til 750 kV 11 (35) 

Fra over 750 kV til 1000 kV 14 (45) 

MERKNAD:  Minimum operative sikkerhetsavstander skal anvendes  bor-
tsett fra i tilfeller der bedriftens, lokale eller statlige forskrifter er enda mer 
restriktive.  
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1.7 FARE FOR KNUSING OG SLAG  
 

• Alt personell, enten det er operativt eller på bakken, skal bruke per-
sonlig verneutstyr påkrevet av gjeldende forskrifter eller av risikoana-
lyse utført på arbeidsplassen.  

• Når maskinen brukes eller plattformen heves eller senkes, sørg for å 
overholde avstander over, under og på begge sider av selve plattfor-
men.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Når maskinen er i drift, skal man ikke lene seg ut fra plattformens 
rekkverk.  

• Når maskinen kjøres i områder med begrenset sikt, skal en tilordnet 
person gå foran for å indikere eventuelle farer. 

• Ved kjøring, skal ikke-operativt personell holde en avstand på minst 
1.8 meter (6 fot) fra maskinen. 

• Justere kjørehastigheten etter følgende forhold: bakken eller gulvets 
overflatetilstand, trafikk, sikt, helling, plassering av annet personell og 
andre faktorer som kan utgjøre fare for kollisjon eller personskader.  

• Bremseavstanden skal tas i betraktning uavhengig av hastigheten på 
maskinen.  

• Ikke kjør med høy hastighet i begrensede, trange eller smale områder 
eller i revers.  

• Utvise stor forsiktighet for å unngå at eventuelle hindringer kolliderer 
med de operative kommandoer eller personen på plattformen eller at 
de forstyrrer denne.  

• Påse at operatører av andre maskiner som er hevet eller på 
bakkenivå er informert om tilstedeværelsen av plattformen.  Koble fra 
strømmen til hevede kraner.  

• Råd annet personell til å ikke arbeide, stå eller ferdes under hevet 
plattform.  Avgrense gulvet eller bakken med egnede barrierer, etter 
behov 

DEL 1.  
SIKKERHETSANVISNINGER   

1.8 LØFTING OG TRANSPORT  
 
Generell informasjon  
 

• Under løfting og transport, er det forbudt for personell å stå på platt-
formen. 

• Skyv eller slep, for LUI PK, maskinen kun i nødssituasjoner, 
feilfunksjon, strømbrudd eller for å laste eller losse den og ALLTID 
etter å ha låst opp motor-brems, i henhold til anvisningene i denne 
manualene.  

• Før løfting eller transport, påse at plattformen er fullstendig senket 
og er tom.  

• Under løfting av maskinen med gaffeltruck, anordne gaflene kun i 
samsvar med de egnede delene av selve maskinen.  Utføre løftin-
gen med en gaffeltruck med tilstrekkelig lasteevne.  For 
maskinvektene, se i den tekniske spesifikasjonstabellen i del 5 - 
Tekniske spesifikasjoner for maskinen.  

• For informasjon om løfting, se del 3 - Maskindrift, i denne manualen.  
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DEL 2.  
FORBEREDELSE OG INSPEKSJON  

2.1 OPPLÆRING AV PERSONELL  
 
Løfteplattformen er en anordning for personelltransport.  
Den skal derfor kun brukes og vedlikeholdes av opplært og kvalifisert 
personell.  
Bruk av maskinen er ikke tillatt for personer påvirket av alkohol, eller 
rusmidler eller som er utsatt for anfall av epilepsi, svimmelhet eller tap 
av fysisk kontroll.  
 
Operatøropplæring skal inkludere følgende: 
 
1. Bruk og begrensninger av kommandoene fra plattformen, fra 

bakken og nødkommandoer så vel som sikkerhetssystemer. 
2. Kommando- og kontrollskilting, instruksjoner og advarsler fes-

tet til maskinen.  
3. Forskrift definert av arbeidsgiver og av statlig regulering.  
4. Bruk av godkjent anti-fallvern, når det trengs. 
5. Tilstrekkelig kunnskap om mekanisk funksjon av maskinen å 

gjenkjenne en faktisk eller potensiell funksjonsfeil eller svikt  
6. Sikre metoder for bruk av maskinen når det støtes på meget 

førhøyede hindringer, eller annet utstyr eller hindringer i 
bevegelse, humper, hull og skrå  hellinger.  

7. Metoder for unngåelse av farer fra ubeskyttede elektriske le-
dere.  

8. Krav til et bestemt arbeide eller en bestemt anvendelse av 
maskinen.  

 
Opplæringstilsyn  
Opplæring skal gis under tilsyn av kvalifisert person, i et åpent område, 
fritt for hindringer. Dette må pågå helt til lærlingen er i stand til å bruke 
maskinen på en sikker måte.  
 
Operatøransvar 
Operatøren må instrueres om ansvar og myndighet til å slå av maski-
nen i tilfelle funksjonssvikt eller når det foreligger andre usikre forhold, i 
tilknytning til både maskinen og arbeidsplassen.  
 
 

2.2 FORBEREDELSE INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD  
 
BRAVIISOL gir informasjon knyttet til maskininspeksjon, angitt i følgende 
tabell 2.3. 
For ytterligere informasjon angående løfteplattformer, konsultere lokale for-
skrifter. Hyppigheten av inspeksjoner og vedlikeholdsprosedyrer må økes ut 
fra behov: når maskinen brukes under ugunstige miljøforhold, hyppigete 
eller for vanskelig eller til spesielt krevende arbeider.  
 
2.3 FORBEREDENDE INSPEKSJONER FØR OPPSTART  
 
Inspeksjon før bruk inkluderer følgende operasjoner:  
 
1. Rengjøring– Kontroller og se etter eventuelle lekkasjer (olje, hydraulik-
kolje eller batterisyre) eller for fremmedlegemer på overflatene. Varsle ved-
likeholdspersonell om synlige lekkasjer.  
 
2. Skilter og klistremerker – Sjekk at disse er rene og lesbare.  
Sjekk at ingen skilter eller klistremerker mangler.  
Påse at skilter eller klistremerker som ikke er lesbare rengjøres eller skiftes 
ut.  (Se "Anvendelse av klistremerker" i Del 3).  
 
3. Bruks- og sikkerhetsmanualer  – påse at følgende manualer finnes i 
det værbestandig rommet (BILDE 2.A): Bruks- og sikkerhetsmanual, EMI 
sikkerhetsmanual (kun for ANSI/CSA spesifikasjoner) og ANSI 
ansvarsmanual (kun for ANSI/CSA spesifikasjoner).  
 
4. Oversikt over komplett daglig inspeksjon – (Se Del 2.4).  
 
5. Batteri – Lade etter behov (Se Del 3.5).  
 
6. Hydraulikkolje – Nivået på hydraulikkoljen i tanken kan variere i henhold 
til temperaturen på oljen. Det vil si, i en kald maskin, er det mulig at 
oljenivået ikke vil nå FULL-merket på peilepinnen. 
Løft og senk løfteanordningen flere ganger for å oppnå en mer nøyaktig 
avlesning av nivået på peilepinnen. 
Når hydraulikkoljen varmes opp, sjekk avlesningen på peilepinnen, som 
skal angi et nivå lik eller nær FULL-merket.  

• FYLL IKKE OVER FULL-MERKET. 

• ETTERFYLL ALLTID olje hvis nivået er under merket - ADD. 
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MERKNAD:  
Sjekk nivået på hydraulikkoljen med maskin som 
har kurven senket, fra seglasset som finnes under 
dekselet.  Hvis det er nødvendig, etterfylle med en 
mineralolje med en viskositetsindeks på 22 (for 
klimatiske forhold med svært kalde temperaturer, 
det vil si, under -20 ° C, anefales bruk av mineral-
olje med et lavere frysepunkt, ca -45 ° C.  
 
 
Advarsel forurensningsfare  
Ikke kast oljen i miljøet.  
 

TABELL 2.3 

2.4 KOMPLETT DAGLIG INSPEKSJON  
 

 
 
 

FOR Å FORHINDRE MULIGE SKADER, PÅSE AT ELEKTRISK STRØMFOR-
SYNING PÅ MASKINEN ER SLÅTT AV UNDER INSPEKSJON. IKKE BRUK 
MASKINEN FØR ALLE FUNKSJONSFEIL ER BLITT REPARERT.  
 
 

 
 
 

IKKE FORSØM VISUELL INSPEKSJON AV DEN NEDRE DELEN AV UN-
DERSTELLET.  
SJEKK AT DET IKKE FINNES FREMMEDLEGEMER ELLER AVFALL SOM 
KAN FORÅRSAKE OMFATTENDE SKADE PÅ MASKINEN.  
Operatøren skal ikke påta seg ansvar for drift av maskinen før denne manualen 
er blitt lest og forstått i sin helhet og en testkjøring av kjøretøyet er blitt utført 
under tilsyn av kvalifisert ekspert-operatør.  
Kun autorisert personell og kvalifiserte operatører kan betjene denne maskinen.  
Denne manualen og dens vedlegg skal anses som en integrert del av denne 
maskinen og må følge maskinen til enhver tid.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Produsenten, , BRAVIISOL D.M. SRL, har ingen direkte kontroll over anvendel-
sen av maskinen.  Anvendelse av maskinen i henhold til sikkerhetsforskrifter er 
sluttbrukers ansvar.  
 
Det er operatørens ansvar å utføre en grundig inspeksjon av maskinen før hver 
bruk.  
 
Formålet med den komplette daglige inspeksjonen er å sjekke og verifisere at 
maskinen er i stand, å fastslå fravær av anomalier, feil eller funksjonsfeil og 
avgjøre om rutinemessig vedlikehold er nødvendig.  
Hvis skader eller uautoriserte endringer på maskinen, i forhold til hvordan den 
ble levert, blir funnet, merke det umiddelbart som sådan og IKKE BRUK DEN.  
 
 

TYPE HYPPIGHET  HOVEDAN-
SVAR  

KVALIFISERING 
FOR SERVICE  

REFERANSE  

FORBEREDEN
DE  
INSPEKSJON  
FOR OPP- 
START  

Før hver arbeids-
dag eller ved hvert 
skifte av operatør.  

Bruker eller op-
eratør  

Bruker eller oper-
atør  

Sikkerhets- og bruker-
manual  og tilhørende 
inspeksjons-skjema  

HYPPIG 
INSPEKSJON  

Med en intervall på 
3 måneder eller 
150 timer, 
avhengig av om-
stendighetene, 
eller hvis maskinen 
ikke er blitt brukt 
på over 3 måneder 
eller hvis den er 
blitt kjøpt brukt.  

Eier, forhandler 
eller bruker.  

BRAVI kvalifisert 
mekaniker  

Service- og vedlike-
holds manual og 
tilhørende in-
speksjons-skjema  

ÅRLIG 
INSPEKSJON  

Årlig, innen 13 
måneder fra forrige 
inspeksjon  

Eier, forhandler 
eller bruker  

BRAVI kvalifisert 
mekaniker  

Service- og vedlike-
holds manual og 
tilhørende in-
speksjons-skjema  

ADVARSEL 

ADVARSEL 

ADVARSEL 
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2.5 FØR HVER BRUK  
 

• Påse at alle manualer ligger i sin værbestandige manualboks på 
maskinen. 

• Påse at merket med serienummeret på plattformen så vel som 
sikkerhets-klistremerker er på sin rettmessige plass og at disse 
er intakte og lesbare.  

• Inspisere maskinen for å fravær av anomalier, sveisesprekker, 
feil eller funksjonsfeil eller skader eller uautoriserte endringer på 
maskinen, i forhold til hvordan den hvordan den ble levert av 
produsenten.  

• Sjekk og kontroller kurven, plattform-rekkverkene, sjekk at in-
ngangsporten fungerer skikkelig og den lukkes fullstendig og 
automatisk.  

• Sjekk vannivået i batteriene og påse at det ikke finnes lekkasjer.  
Batterikabelen må kobles riktig til terminalene.  Det må ikke 
være noen korrosjon på dem.  

• Sjekk og kontroller ved testing at alle sikkerhets- og personlig 
verneanordninger fungerer skikkelig.  

• Sjekk og kontroller at dekkene ikke har skader, slitasje eller dype 
kutt. Sjekk og kontroller at det ikke finnes noe smuss festet til 
hjul, dekk eller omkring dem.  

• Inspisere visuelt hydrauliske-, elektriske-, og mekaniske kompo-
nenter.  

• For hver komponent påse at alle dens deler er til stede, ikke er 
løsnet men festet godt i deres respektive posisjoner og at det 
ikke finnes synlige lekkasjer, tegn på overdreven slitasje eller 
skadede områder.  

• Sjekk og kontroller at det ikke er noen ledninger eller kabler som 
har løsnet og som henger ned på undersiden av kjøretøyet. 

• Sjekk og kontroller korrekt drift av nøkkelbryteren i kurven. 

• Sjekk og kontroller driften av nødstoppknappene: de som finnes 
på kommandopanel i kurven og den på chassisets kontrollpanel.  

• Sjekk og kontroll, ved testing, korrekt drift av den manuelle ned-
stignings-nødspaken.  

2.6 FUNKSJONSKONTROLL  

 
På slutten av den "komplette inspeksjonen", gjennomføre en funksjonskontroll 
av alle systemer i et område som er fritt for super-forhøyede eller bakkenivå 
hindringer. 
For ytterligere informasjon om drift, konsultere Del 3 i manualen.  
 
 
 
 
 
DERSOM MASKINEN IKKE FUNGERER PÅ KORREKT MÅTE, SLÅ DEN 
AV UMIDDELBART. VARSLE PERSONELLET SOM ER TILDELT 
VEDLIKEHOLD AV PROBLEMET.  IKKE BRUK MASKINEN FØR DEN HAR 
BLITT ERKLÆRT EGNET FOR SIKKER DRIFT.  
 
Funksjonelle kontrollelementer  
 
1. Fra bakke-kommandopanelet, uten belastning på plattformen, gjen-

nomfør følgende operasjoner:  
 

a.  Betjen bakkekommandoene: heving og senking av plattformen.  
b. Påse at alle maskinfunksjonene er blitt deaktivert når nød 
           stoppknappen er aktivert (trykket inn).  
c. Sjekk og kontroller korrekt funksjon av manuell nedstignings         

nødspak.  
 
2. Fra plattform kommandopanel, gjennomføre følgende operasjoner: 
 

a. Hev og senk plattformen fra 0,61 til 0.92 meter flere ganger. 
Sjekk og kontroller at hevingen og senkingen av plattformen 
fungerte på en vanlig måte. Sjekk og kontroller at når kurven 
heves, kan kjøring kun foregå i automatisk langsom sikkerhet-
shastighet (kun for LUI PK) eller at frigjøring av bremsen er 
deaktivert (kun for LUI MINI P.A.)  

b. Aktivere alle funksjoner og sjekk og kontroller korrekt drift av 
alle endebrytere, generelle nød brytere og aktiveringsbrytere. 

c. Bremser på kjøretøy - (kun for LUI PK) Kjør maskinen på en 
helning (uten å overskride dens nominelle driftskapasitet på 
stigningen) og stopp den deretter, for å sørge for at bremsene 
vil holdes inne i en skråning.  

ADVARSEL 
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3.1 
PRODUSENTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROLL PÅ ANVENDELSE 
ELLER BETJENING AV MASKINEN.  
BRUKER OG OPERATØR SKAL FØLGE KORREKTE SIKKER-
HETSPROSEDYRER.  
Denne delen inneholder informasjon som er nødvendig for forståelsen av 
de operative kommandofunksjonene.  
 
3.2 BESKRIVELSE AV MASKINEN  

 
Vareplukkeren er en truck med en hevende operatørposisjon ment for pluk-
kehandlinger (manuell plukking og lagring av varer i hyller); 
Hoved kommandopanelet er plassert på plattformen.  
Denne løfteanordningen er en elektrisk, selvdreven eller skyvedrevet (LUI 
PK) kjøretøy og er utstyrt med en arbeidsplattform, montert på en mast 
hevemekanisme, aktivert av en spesiell enkelt hydraulisk sylinder med en 
synkronisert virkning. 
 
Fra plattform kommandopanelet, kan operatøren kjøre kjøretøyet (kun  for 
LUI PK), samt løfte eller senke plattformen.  LUI PK er utstyrt med et el-
ektrisk aktivert lasteløfteområde styrt av to lett tilgjengelig knapper plassert 
på siden av maskinen, som gjør det mulig foroperatøren å heve og senke 
lasteplattformen, som kun er forbeholdt gjenstander og materialer, uten å 
forlate sin stilling. 
LUI MINI P.A. er utstyrt med et manuelt aktivert lasteløfteområde styrt av 
en lett tilgjengelig spak under lastehyllen, som gjør det mulig  for oper-
atøren å heve og senke lasteplattformen, som kun er forbeholdt gjenstand-
er og materialer.  
 
LUI PK har to drivhjul bak og to svinghjul foran.  
Det er nødvendig å bruke det programmerbare bakke kommandopanelet 
når maskinen blir reparert eller funksjonelle verifiseringer utføres eller i en 
nødssituasjon, hvis operatøren på plattformen ikke er i stand til å senke 
den.  
 
LUI MINI P.A. har to frie svinghjul bak og to selvbremsende hjul foran.  Det 
er nødvendig å bruke bakke kommandostasjonen når når maskinen blir 
reparert eller funksjonelle verifiseringer utføres eller i en nødssituasjon, hvis 
operatøren på plattformen ikke er i stand til å senke den. 
 
LUI MINI P.A. SKAL ALDRI MANØVRERES  MED PERSONER I 
KURVEN  

3. Helningsalarm grense: med plattformen helt nedsenket, kjør 
maskinen på en helning større enn 1.5° i en hvilken som helst retning
(uten å overskride dens nominelle driftskapasitet på en stigning).  
Alarmen på kjøretøyet vil angi en helningstilstand ved forsøk på å he-
ve plattformen.  

4. Transmission speed reduction limit: Hvis plattformen heves for mer 
enn 0.4 m (1.5 - 2 ft), reduseres transmisjonshastigheten med ¼ sam-
menlignet med transmisjonshastigheten for senking av plattformen 
( kun for LUI PK)  

5. Plattform-port åpningsgrense:  Inngangsporten er utstyrt med fjærer 
på begge sider av vingene som automatisk lukk porten så snart de er 
frigjort.  

6. Venstre/høyre håndtak og fotbryter-sensor- Maskinen opererer 
(den beveger seg og den heves) kun dersom operatøren holder 
hånden hvilende på venstre og høyre håndtak (bilde A) og begge 
hælene trykkende på fotbryterne på plattformen (bilde B). Denne sik-
kerhetsstillingen som skal opprettholdes gjennom alle operasjonene til 
maskinen (kun for LUI PK) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Påse at alle maskinfunksjonene er blitt deaktivert deaktivert når nød-

stoppknappen er aktivert (trykket inn).  
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3.3 MASKINFUNKSJON  
 
Forberedende operasjoner  
 
Før aktivering av maskinen gjennom bruk av kommandoene på 
bakkestasjon-panelet eller de på plattformen, er det nødvendig å 
tilfredsstille følgende kommando forhold. 
 

• Batterispenningen må være tilstrekkelig for drift.  Alarmen for ut-
ladet batteri trenger ikke nødvendigvis å være til stede hverken på 
bakke kommandopanelet eller på batteristatus-indikatoren plassert 
på siden av kjøretøyet (kun for LUI PK). 

 

• Nøkkelbryteren på kurvens kommandostasjon-panel må stilles  
enten på bakkekommando-modus eller plattformkommando-
modus.  

 

• Nødstoppknappene, på kommandopanelet til plattformen og på 
bakke kommandopanelet må være i RESET-posisjon (forlenget 
utover).  

 

• For LUI PK: LCD-skjermen som viser maskinstatus på bakke kom-
mandopanel må indikere normale driftsforhold ved påslåing av 
maskinen.  

 

• FOR LUI PK :opererer maskinen, (den flyttes og løftes) kun der-
som operatøren har hånden på venstre og høyre sensorhåndtak 
og begge hælene trykket ned på fotbryterne på plattformen. Denne 
sikkerhetsstillingen som skal opprettholdes til enhver tid under 
drift. BILDENE A og B del 2.6)  

 
1. Styrepanelet på bakkenivå(Del 3.7)  
2. Manuell nedstignings-nødspak (Del 3.8)   
3. AC (vekselstrøm) strømforsyning for batterilader og lade status-LED 

(Del 3.6)  
4. Plattform fotbryter (2 brytere, en for hver fot) - (Del 3.6)  
5. boot Plattform inngangsport  
6. Plattform kommandopanel (Del 3.6)  
7. Materialhåndteringsrom 
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LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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6 

6 



 

 

3.4 Baggasjerom – (transportplattform)  
 
Fjerning  
 
1. Løft planet i nærheten av den bakre delen (søyle) for å frigjøre 
støtdemperen på baserammen . La plattformen skli forover mens den 
løftes helt for å løsne plattformen fra kjøretøyet.  
 
Installasjon  
 
1. Plasser plattformen på sin tilhørende støtfanger på den øvre delen 
av rammen og la den skli bakover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PLANET) TRANSPORTPLATTFORMEN SKAL KUN BRUKES  
TIL LASTEMATERIALER.  
FORHINDRE PASSASJE AV PERSONELL PÅ TRANSPORTPLATT-
FORM-PLANET. 

Boot Right   

Side - Cargo Lift Plat-

form 

3.5 BATTERILADING   

 
Lav batterispenning alarm-varsellys  
 
På LUI PK har kommandopanelene på plattformen og bakkestasjonen indi-
katorer på lav batterispenning.  
På LUI MINI P.A. har rammeseksjonen indikator på lav batterispenning. 

 
Prosedyre for batterilading  
 
Denne maskinen er utstyrt med en batterilader med AC (vekselstrøm) el-
ektrisk strøm inngang/DC (likestrøm) elektrisk strømutgang. Batteriladeren 
stopper lading av batteriene automatisk når de er fulladet. . 
 
MERKNAD:  Når batteriladeren er koblet til et  vekselstrømuttak, er plattform 
kjøretøytransmisjon deaktivert. . 
 
 
 
 
 
 
 
BLYBATTERIER KAN GENERERE EKSPLOSIV HYDROGENGASS UN-
DER NORMAL DRIFT.  HOLD GNISTER, ÅPNE FLAMMER ELLER 
TENTE SIGARETTER PÅ SIKKER AVSTAND FRA BATTERIENE.  
UNDER BATTERILADING SKAL DET SØRGES FOR TILSTREKKELIG 
VENTILASJON I OMRÅDET. IKKE LAD OPP ET FROSSET BATTERI.   
STUDER NØYE FORHOLDSREGLENE SPESIFISERT AV BATTERI-
PRODUSENTEN ANGÅENDE ANBEFALT LADEHASTIGHET, SÅ VEL 
SOM MULIGHETEN FOR FJERNING AV CELLE-HETTE UN-
DER LADING. 
 
 
1. Parker kjøretøyet i et godt ventilert område i nærheten av 

et vekselstrøm vegguttak. . 
 

2. Bruk alltid jordet vekselstrøm uttak.  Koble batteriladeren til et korrekt 
installert vekselstrøm uttak med jordforbindelse i henhold til alle lo-
kale gjeldende forskrifter.  Jordet uttak er nødvendig for å redusere 
risikoen for elektriske støt - ikke bruk jordet adapter og ikke modifiser 
støpselet. Hvis skjøtledning brukes, unngå overdrevne fall i spenning 
ved å bruke 3 ledning 12 AWG type.  

VÆR OPPMERKSOM  
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Ladestatus varsellampene er plassert i nærheten av vekselstrøm-
inngangen på batteriladeren, på chassiset.  
1. Ved første lading, vil batterilader LED automatisk begynne å 

blinke i noen sekunder og utfører en kort LED test, deretter 
begynner ladingen.  

 
2. Når GRØNT LED lyser opp, er batteriene ferdig ladet.  Nå er det 
mulig å koble batteriladeren fra vekselstrømnettet.  (grip støpselet 
og trekk det ut fra vegguttaket.  Ikke trekk i ledningen da denne 
kan skades).  
 
 
 
 
MERKNAD:  Når grønt LED er tent, slår batteriladeren seg av au-
tomatisk.  

A  -  VEKSELSTRØM  
TIL BATTERI-LADER  
B - LADESTATUS VARSEL- 
LAMPE FOR BATTERI-LADER  

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nødstoppknapp  
2. Regulatorhåndtak  
3. Batterimåler  
4. Knapp for heving av plattform  
5. Knapp for senking av plattform  
6. Signalhorn-knapp  
7. Knapp for senking av lastplattform  
8. Knapp for heving av lastplattform  
9. Høyre håndføler for aktivering av funksjonene 
10. Venstre håndføler for aktivering av funksjonene 
11. Styre-vippebryter  
12. Nøkkelbryter-velger  
13. Fotbrytere  
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9 
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3 4 
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8 

1 12 11 

13 

DEL 3.  
BETJENING AV MASKINEN  



 

 

Generell informasjon  
 
Før aktivering av maskinen gjennom bruk av kommandoene på bakken eller 
de på plattformen, er det nødvendig å tilfredsstille følgende kom-
mandoforhold: 

• Plattform-kommandopanel : nøkkelbryteren må stilles i plattformkom-
mando-modus “1” eller bakkekommando-modus “2”. 

• Bakke kommandostasjon -Plattform kommandostasjon: nød-
stoppknappene må være i RESET-stilling (STRØMFORSYNING 
TILKOBLET).  

Nøkkelbryter plattform/ slå av/bakke  
 

• Sentral posisjon "0":  
Rotere inn i denne posisjonen for å slå av maskinen etter bruk. 

• Posisjon “1”:  
(plattform batterimåler vil tennes kun for LUI PK).  I denne posisjo-
nen, kan maskinen aktiveres fra plattform kommando stasjon.  

• Posisjon “2”: 
(plattform batterimåler vil vise GRD kun for LUI PK).  I denne po-
sisjonen, kan maskinen aktiveres fra bakke kommando stasjon.  

 
Plattform Nødstoppknapp  
 
Inntrykket, stopper den umiddelbart alle operative faser på maskinen.  
Reset AKTIVERER IKKE maskinen, men aktiverer kommandoanordningene.  
MERKNAD:  
For å manøvrere maskinen er det nødvendig at nødstoppknappene på bakke 
kommandostasjon og på plattformen må settes i  RESET-posisjon. 
 
Venstre og høyre føler for aktivering av funksjonene 
Venstre og høyre hånd må plasseres på håndtakene, foran sensoren for å 
muliggjøre aktivering av funksjonene for kjørsel/heving/senking av maskinen. 
 
MERKNAD:  Husk å aktivere, i tillegg til venstre og høyre håndsensor, begge 
fotbryterne, for å aktivere alle maskinfunksjoner: kjørsel/heving/senking.   

Regulatorhåndtak  
 
 
Grip håndtaket med høyre hånd og      

VRI håndtaket FREMOVER (baksiden av hånden 
i retning motsatt av operatøren) for å aktivere 
bevegelse av kjøretøyet i FOROVERGIR.  Slipp 
av håndtaket vil AUTOMA-
TISK stoppe maskinen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VRI håndtaket BAKOVER 
(baksiden av hånden i retningen av operatøren) 
for å aktivere bevegelse av kjøretøyet i BA-
KOVERGIR. Slipp av håndtaket vil AUTOMATISK 
stoppe maskinen.  
 
 

.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Drift av plattformen er utelukkende begrenset til personell som tidligere har blitt 
opplært og autorisert og som har lest nøye og forstått alle sikkerhetsanvisnin-
ger i denne manualen.  
KJØR KUN PÅ EN GLATT, SOLID OG HORISONTAL FLATE som er ren, fri for 
hull og som er av en egnet soliditet, i stand til å bære vekten av maskinen og 
vekten at det kjøretøyet kan transportere.  (se Del 5 Tekniske maskinspesifi-
kasjoner)  
 

VÆR OPPMERKSOM  
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FOROVER 

BAKOVER 



 

 

Trykk og hold inne løfteknappen (Knapp 4 del 3.6) for å aktivere den 
elektriske hevingen av kurv-plattformen.  Slipp av knappen vil automa-
tisk stoppe dens bevegelse. 
 
Trykk og hold inne senkeknappen (Knapp 5 del 3.6) for å aktivere sen-
king av kurv-plattformen.  Slipp av knappen vil automatisk stoppe dens 
bevegelse. 
 
 
Styre-vippebryter  
 
Styringen har blitt designet for å lett kunne aktiveres med venstre 
hånd.  
 
Skyv styrebryteren til venstre mot høyre eller venstre eller høyre og 
hold den i denne stillingen så lenge man ønsker at den retningen som 
er valgt skal opprettholdes. 
Husk å aktivere begge fotbrytere og den venstre og høyre håndsensor 
for å aktivere funksjonene heving/senking/kjørsel.  
 
 
 
 
 

 

Knapp for heving/senking av lastplattform  
 
Rommet for lastmaterial er designet for maksimum belastning på 90 kg. Den 
kan raskt heves og senkes vertikalt på den fremre delen av løfteenheten ved 
å bruke respektive knapper på maskinen.  
 
Trykk og hold inne den øvre knappen (Knapp 8 del 3.6) for å aktivere den 
elektriske løftingen av lastplattformen.  Slipp av knappen vil automatisk 
stoppe dens bevegelse. 
 
Trykk og hold inne den nedre knappen (Knapp 7 del 3.6) for å aktivere sen-
king av lastplattformen.  Slipp av knappen stopper automatisk dens 
bevegelse. 
 
Knapp for lydsignal-enhet  
 
Når maskinen slås på, vil trykking på denne knappen fastsette 
aktivering av det akustiske signal-enheten. 
 
Knapper for heving og senking av plattform  
 
 
Operatøren skal ikke under noen om-
stendighet klatre opp på kurv-rekkverkene, ei heller plassere stiger eller 
andre gjenstander der, for å oppnå større arbeidshøyde.  I tillegg, skal 
vedkommende aldri lene seg ut eller strekke seg utover rekkverket på platt-
formkurven.  
 
Før maskinen aktiveres, sjekk at: 

• plattformen er plassert på et rent gulv, uten hull, nivellert, og av egnet 
soliditet,  

• hvor det ikke er noen høydehindringer i området der arbeidet skal 
gjennomføres.  

 

 
 
 
 

VÆR OPPMERKSOM  
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1. Trykk og hold velgeren mot høyre, for å aktivere retningen til 

høyre.  Slipp velgeren hvis kun bakover- og fo-
roverbevegelse ønskes.  

 
a. Ved aktivering av regulatorhåndtak i FOROVERGIR, 

vil maskinen bevege seg fremover, svinger til høyre 
(forsiden av kjøretøyet mot høyre for operatøren)  
          

b. Ved aktivering av regulatorhåndtak i BAKOVERGIR , 
vil maskinen bevege seg bakover, svinger til høyre
(forsiden av kjøretøyet mot høyre for operatøren)  
  

 
2. Trykk og hold velgeren mot venstre, for å aktivere retningen 

til venstre.  Slipp velgeren hvis kun bakover- og fo-
roverbevegelse ønskes.  

 
a. Ved aktivering av regulatorhåndtak i FOROVERGIR, 

vil maskinen bevege seg fremover, svinger til venstre 
(forsiden av kjøretøyet mot venstre for operatøren) 
       
  

b. Aktivering av regulatorhåndtak i BAKOVERGIR , vil 
maskinen bevege seg bakover, svinger til venstre 
(forsiden av kjøretøyet mot venstre for operatøren) 

 
 
MERKNAD: STYREVIPPE-BRYTER OG REGULATORHÅNDTAK 
MÅ AKTIVERES SAMTIDIG FOR AT KJØRETØYET SKAL 
BEVEGE SEG I ØNSKET RETNING.  
FOR BEVEGELSE AV MASKINEN FREMOVER/BAKOVER PÅ EN 
RETT LINJE, PLASSERE KJØRETØYET I ØNSKET RETNING OG 
FLYTT BAKOVER ELLER FOROVER KUN VED Å AKTIVERE 
REGULATORHÅNDTAKET.  

Fotbrytere  
 
IKKE PLASSERE FOTEN PÅ FOTBRYTERNE FØR 
NØKKELVELGEREN VRIS FRA “0” TIL “1” ELLER “2”  
AKTIVERING AV ANDRE KOMMANDOER ENN NØKKELBRY-
TERENS SKRU PÅ / SKRU AV ELLER TILBAKESTILLINGEN AV 
NØDSTOPPBRYTERENE UNDER OPPSTART AV KJØRETØYET VIL 
FØRE TIL EN FEILMELDING. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kurven er det to fotbrytere som aktiveres med hælene. Disse garanterer 
stødig plassering av operatøren uten å begrense vedkommendes kom-
fort.  
Ved fjerning av én fot fra en eller to av bryterne, vil alle 
maskinfunksjoner, heving, senking og kjørsel, deaktiveres umiddelbart.  
 
MERKNAD:  Husk å aktivere, i tillegg til begge fotbrytere, venstre og 
høyre håndsensor, (Del 3.6), for å aktivere alle maskinfunksjoner: 
kjørsel/heving/senking.  
 
Helningsalarm  
 
LUI PK INKLUDERER EN HELNINGSALARM.  
DERSOM ALARMEN BLIR AKTIVERT, AVGIS ET LYDSIGNAL OG 
DET ER IKKE MULIG Å HEVE ELLER KJØRE PLATTFORMEN. VIP-
PETILSTANDEN BLIR VÆRENDE INNTIL PLATTFORMEN ER HELT 
SENKET OG HELNINGSTILSTANDEN  ER BLITT FJERNET. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 

1. Nødstoppknapp  
2. Knapp for heving av plattform  
3. Knapp for senking av plattform  
4. Nøkkelbryter  
5. Auto-bremsing på fast hjul utløserknapp  
6. Heve- og senkespak lastplattform  
7. Pedalspak  
 

Plattform Nødstoppknapp  
 
Inntrykket, stopper den umiddelbart alle operative faser på maskinen.  
Reset AKTIVERER IKKE maskinen, men aktiverer kommandoanord-
ningene.  
 
MERKNAD:  
For å bevege maskinen er det nødvendig at nødstoppknappene på 
bakkekommando-stasjonen og på plattformen er vridd til RESET-
posisjon. 

 
 
 
 
 
Knapper for heving og senking av plattform  
 

Operatøren skal ikke under noen omstendighet klatre opp på kurv-
rekkverkene, ei heller plassere stiger eller andre gjenstander der, for å 
oppnå større arbeidshøyde.  I tillegg, skal vedkommende aldri lene seg ut 
eller strekke seg utover rekkverket på plattformkurven.  
 
Før maskinen aktiveres, sjekk at: 

• maskinen er plassert på et rent gulv, uten hull, nivellert, og av egnet 
soliditet,   

• hvor det ikke er noen høydehindringer i området der arbeidet skal 
gjennomføres   

 
Trykk og hold inne løfteknapp 2 for å aktivere den elektriske hevingen av 
kurvplattformen.  Slipp av knappen stopper automatisk dens bevegelse. 
 
Trykk og hold inne senkeknapp 3 for å aktivere den elektriske senkingen 
av kurvplattformen.  Slipp av knappen stopper automatisk dens 
bevegelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

VÆR OPPMERKSOM  
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Auto-bremsing på fast hjul utløserknapp  
 
Trykk og hold inne knapp 5 for å frigjøre auto-bremsing på fast hjul 
siden ønsket stilling på LUI MINI P.A. er blitt nådd. 
Slipp av knappen innkobler umiddelbart auto-bremsing på fast hjul-
system. 
 
MERKNAD: 
Funksjon av auto-bremsing på fast hjul utløserknapp er kun 
tilgjengelig når nøkkelbryter er skrudd på plattform komman-
domodus “1” og kurven erhelt senket . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løft/Senk Lastplattform-spak  
 
Rommet for lastmaterial er designet for maksimum belastning på 
belastning på 90 kg. Den kan raskt heves eller senkes vertikalt på 
den fremre delen av heiseenheten ved å bruke respektiv spak un-
der lastehyllen  
 
Trykk og hold spak 6 og løft opp med begge hender for å heve 
lasteplattformen.  Slipp av spaken vil automatisk stoppe dens 
bevegelse. 
 
Trykk og hold spak 6 og løft ned med begge hender lastehyllen for 
å senke lasteplattformen.  
Slipp av spaken stopper automatisk dens bevegelse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pedalspak  
 

Bruk denne spaken kun for å skyve maskinen på en rett linje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helningsalarm  
 
LUI MINI P.A. INKLUDERER EN HELNINGSALARM.  
DERSOM ALARMEN BLIR AKTIVERT, AVGIS ET LYDSIGNAL OG 
DET ER IKKE MULIG Å HEVE PLATTFORMEN.  VIPPE-TILSTANDEN 
BEVARES HELT TIL PLATTFORMEN ER HELT SENKET OG HELN-
INGSTILSTANDEN ER BLITT FJERNET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34 35 

DEL 3.  
BETJENING AV MASKINEN  



 

 

3.7 STYREPANELET PÅ BAKKENIVÅ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
For LUI PK finnes panelet under dekselet, i en uttrekkbar sammenleggbar 
skuff, og består av følgende komponenter; 
For LUI MINI P.A. finnes panelet på forsiden av chassiset, med de respektiv 
funksjoner; 
 
1. Nødstoppknapp  
2. Indikator for batterilader  
3. Multifunksjon knappeenhet  
4. Kontakt til batterilader  
5. LCD-skjerm  
6. Opp(6a) og ned(6b) løfteknapper kurv  
7. Batterimåler  
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Nødstoppknapp  
 
Inntrykket, stopper den umiddelbart alle operative faser på maskinen.  
Reset AKTIVERER IKKE maskinen, men aktiverer kommandoanord-
ningene. 
 
Skjerm( for LUI PK)  
 
Dette er kontrollskjerm-systemet på LUI PK. 

• Den viser nyttig informasjon om systemets status  

• Den gir diagnostisk informasjon om eventuelle uregelmessigheter 
eller feil i systemet. 

 
Multifunksjon knappeenhet:  
 
Alle piltastene aktiveres kun når nøkkelvalg-bryter er stilt på Bakkekommando-
modus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESC-knappen brukes for programmering av elektronisk maskinvare 
og SKAL KUN brukes av spesialteknikere fra BRAVI. 

 

• Ved å trykke og holde nede pilknappen "opp", aktiveres heving av 
kurven.  

 RELEASE TO INTERRUPT THE ELEVATION OF THE BASKET. . 
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• Ved å trykke og holde nedenedoverpilen, vil senkning av kurven 
aktiveres.  

 SLIPP FOR Å STOPPE NEDSTIGNING AV KURVEN. 
 

• Ved å trykke på begge knapper, venstre og høyre pil, 
 SAMTIDIG vil aktivere frigjøring av bremsene. . 
 
Bremsene kan frigjøres når det er behov for å flytte plattformen manuelt 
ved å skyve den.  
For manuell frigjøring av bremsene, er det nødvendig at maskinenen 
er satt i BAKKEKOMMANDOMODUS “2” og-kurven er fullstendig 
senket. 
 
MERKNAD: hvis batteriladingen går helt tom i maskinen, er det ikke mulig 
å frigjøre bremsene manuelt. 
 
 
 
 
 
FRIGJØRE BREMSENE MANUELT KUN HVIS MASKINEN ER PÅ EN 
EN HORISONTAL OVERFLATE OG DEN ER HELT LÅST.  
Operatøren MÅ påse at det i faresonen, ikke befinner seg eksponerte 
personer eller hindringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÆR OPPMERKSOM  

Bakkekontroll-stasjon (LUI PK): 
 
Ved oppstart og under drift viser LCD-skjermen på bakkekontroll-modulen 
nåværende maskin driftsstatus.  Følgende informasjon oppgis: 
 
1)Timer representerer maskinens arbeidstimer  
2)BCI representerer batterilading uttrykt i prosent  
 
Hvis feil oppstår vises en kort beskrivelse av feilen på skjermen  
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Skjerm ( LUI MINI P.A.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Ved å trykke og holde nedeøvre knappen, aktiveres heving av kurven.  
SLIPP FOR Å STOPPE HEVING AV KURVEN.  
6b Ved å trykke og holde nede den nedre knappen, aktiveres senkning 
av kurven.  
SLIPP FOR Å STOPPE NEDSTIGNING AV KURVEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batterimåler ( for LUI MINI P.A.)  
 
Den viser batteri-ladestatus.  Når rødt LED er tent er det ikke tillatt å heve 
kurven og batteriet må lades opp. 
 
MERKNAD:SKRUS MASKINEN AV NÅR DEN IKKE ER I BRUK ØKES 
BATTERIETS LEVETID  
 

6a 

6b 

7 

Kurvkontroll-stasjon (LUI PK) : 
 
Ved oppstart og under drift viser batterimåler-skjermen nåværende maskin 
driftsstatus.  Følgende informasjon oppgis: 
 
1)BCI representerer batterilading uttrykt i prosent   
2)RØD prikk når plattformen er hevet  
 
Hvis feil oppstår vises en feilkode på skjermen  

40 41 

DEL 3.  
BETJENING AV MASKINEN  



 

 

3.9 KONFIGURASJON AV PLATTFORM  
 
Plattform maksimum  lastekapasitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - LAST OPERATØR PLASSKAPASITET    130 kg 
 
B - TRANSPORT BRETTKAPASITET     90 kg 
 
C - MATERIAL BRETTKAPASITET  
 for LUI PK.:       113 kg 
 for LUI MINI P.A.:       90 kg 
Maskinen kan ikke brukes for løfting av bulkvarer og maksstørrelsen for varene 
som kan fraktes på plattformen er 60x45x50 Cm., mens på panseret er 60x55x25 
Cm.  
 
3.10 PARKERING AV KJØRETØYET  
 
a. Kjør kjøretøyet til et godt skjermet og ventilert område. 
b. Påse at plattformen er helt senket og vri nøkkelbryteren til “0”.  
c. Dersom det er nødvendig, fjern nøkkelen fra plattformen for å unngå at uau-

toriserte personer kan bruke kjøretøyet.  
 
MERKNAD:  Dersom det er nødvendig, lad batteriene som forberedelse til 
påfølgende arbeids-dag (Se Del 3.5 )  

3.8 NØDSPAK FOR MANUELL NEDSTIGNING  
 
 
 
KLEMFARE  
Under de påfølgende operasjoner og etter å ha utført alle 
prosedyrer for nødnedstigning, må operatøren utvise ak-
tsomhet når området forlates og påse at ingen andre personer, 
dyr eller gjenstander er innen rekkevidde eller kan komme inn i 
bevegelsesområdet på minst 2 meters (6.56ft) avstand og frem-
for alt at det ikke er noen andre hindringer på toppen av 
plastdeksel, og den plass som er spesifikt for mottak av kurven 
i nedstigningsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nødspak for manuell nedstigning gjør det mulig for personell på 
bakken å senke plattformen hvis operatøren ikke er i stand til å 
gjøre dette etter at den har blitt hevet. 
Nødspaken er angitt med respektivt klistremerke. 
 

LUI PK    

  LUI MINI P.A. 
 
For å senke plattformen manuelt er det tilstrekkelig å dra i spaken. 
På denne måten vil kurven begynne å stige ned meget langsomt. 
 
FRIGJØRE spaken for å stoppe nedstigningen av plattformen.  

VÆR OPPMERKSOM  
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3.11 TRANSPORTPROSEDYRER 
HEISING OG FESTING  
 
Generell informasjon  
 
LUI PK og LUI MINI P.A. kan transporteres til arbeidsplassen med en av 
de metoder som er beskrevet nedenfor: 
 

• Ved å kjøre kjøretøyet og fullføre reisen på base-hjulene, forutsatt 
at flaten som skal reises tillater det. 

 

• Flytt den med en gaffeltruck, plasser gaflene på angitte punkter. 
Disse finnes på rammens base.  

 
Transport på en gaffeltruck  
 
Plasser gaflene på trucken i punktene angitt på kjøretøyet.  Dette gjør 
det mulig for maskin å bli transportert til arbeidsområdet eller til å heise 
den til et øvre nivå ved hjelp av en vanlig gaffeltruck.  
 
MERKNAD:  
Gaffeltrucken må være i stand til å tåle bruttovekten av maskinen.  Se de 
operative tekniske spesifikasjonene for maskinen, i begynnelsen av 
seksjonen.  
 
Transportkjøretøyet - stropping  
 
Med avslått maskin på transportkjøretøyet for stropping (bremsene satt), 
følg instruksjonene angitt for stropping under transport. 
 
DERSOM OVERDREVEN KRAFT UTØVES VED STROPPING AV 
KJØRETØYET (BELASTNING PÅ HJULENE) KAN KOMPONENTENE 
PÅ DE BAKRE DRIV-HJULENE ELLER DET FREMRE SVINGHJULET 
SKADES. 
 
Bind maskinen fast på transportkjøretøyet med egnede stropper, ved å 
la dem løpe gjennom rekkverkene på kurven og unngå inngangs por-
tene.  

3.12 PLASSERING AV KLISTREMERKER  
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DEL 4. NØDPROSEDYRER  

4.1 NØDFUNKSJONER  
 
Operatør som ikke er i stand til å kontrollere maskinen  
 
TILSTAND DER OPERATØREN AV PLATTFORMEN ER IMMOBI-
LISERT, FANGET ELLER UTE AV STAND TIL Å AKTIVERE ELLER 
KONTROLLERE MASKINEN. 
 
1. Annet personell må aktivere maskinen fra bakke-

kommandopanel kun ved behov. 
 
2. Plattformkommandoer kan kun brukes av kvalifisert personell til 

stede på selve plattformen.  
 STOPP ARBEIDE MED MASKINEN DERSOM KOMMAN
 DOKONTROLLENE IKKE FUNGERER ORDENTLIG. 
 
3. Gjenopprettingsutstyret kan brukes for å få en passasjer på 

plattformen til å stige ned fra den.  Det er mulig å bruke kraner 
eller gaffeltrucker for å stabilisere bevegelsen av maskinen. 

 
 
Plattform låst i heist posisjon 
Dersom plattformen låser seg opp eller sitter fast i heiste strukturer eller 
utstyr, overføre folk ombord på et trygt sted før flytting av maskinen.  

DEL 5. GENERELLE TEKNISKE SPESIFI-
KASJONER OG OPERATØRVEDLIKEHOLD  

5.1 INNLEDNING  
 
Denne delen av manualen gir ytterligere nødvendig informasjon for 
operatøren slik at vedkommende kan utføre korrekt drift av 
maskinen, samt tilhørende vedlikehold.  
Vedlikeholdsoperasjoner og prosedyrer skal utføres av kvalifisert 
personell:  
- Som har lest og fullstendig forstått sikkerhetsindikasjonene i 
starten av denne bruksanvisningen (se DEL 2) 
- Som er i besittelse av personlig verneutstyr og bruker dette i 
henhold til behov. - og med maskinen på null energitilstand 
(nøkkelbryter vridd til null og rød kontakt under frontdekselet 
frakoblet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle prosedyrer som ikke nevnes nedenfor, blir betraktet som 
ekstraordinært vedlikehold.  Reparasjoner, endringer og ekstraor-
dinært vedlikehold kan ikke utføres uten foregående samråd med 
produsenten, som i henhold til saken, vil gi skriftlig tillatelse til å 
fortsette eller vil foreslå medvirkning fra en av sine egne ser-
viceteknikere. 
Disse forholdsregler er på grunn av det faktum at feilaktige eller 
gale prosedyrer kan føre til unormale driftsforhold, skader for platt-
formen og risiko for personell. Alt ansvar, som gjelder for slike 
operasjoner, blir dermed avvist.  
Før maskinen settes tilbake i drift, sjekk og kontroller hele systemet 
i samsvar med oppstartsprosedyrene. Manglende etterfølgelse av 
disse forholdsreglene kan forårsake skade på personer og 
maskinen. 
 
I dette avsnittet, inneholder delen knyttet til vedlikehold informasjon 
rettet mot å hjelpe maskinoperatøren kun i utførelsen av daglige 
vedlikeholdsprosedyrer.  
Denne delen erstatter derfor ikke det mer inngående forebyggende 
vedlikeholds- og inspeksjons programmet som finnes i manualen for 
vedlikehold og prosedyre forbeholdt kun spesialiserte teknikere.  
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER LUI PK    

Kurvens maksimale hastighet ned  84 mt/min 

Kurvens minste hastighet opp  20 mt/min 

Svingradius                                                                    (Intern) NULL 

Maksimum mulig helning             
(UTELUKKENDE MED PLATTFORMEN HELT SENKET) 

2° 

Plattform syklusytelse  

 

Heving 18 sec 

Senking 15 sec 

Drivsystem  To-hånds proporsjonal  

Dekk Anti-skli solid gummi  

Elektronisk helningskontroll Standard 

Maks horisontal sideveis kraft 200 N  

Belastning på hjul  327 Kg  

Maks brukshøyde < 1000 moh. 

LASTEKAPASITET    

OPERATØRROMMETS LASTEKAPASITET 130Kg 

PANSERPLATTFORMENS LASTEKAPASITET 113 Kg 

VAREHEISENS LASTEKAPASITET 90 Kg 

STRØMFORSYNING   

Batterier N 04, 6V 245Ah@20hr 

STRØMFORSYNING  24 V c.c. 

Strømforsyning ladelinjer  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Motorer for bevegelsesoverføring  Watt 500; Volt24; Nm 1,33; F.F. 
1; Rpm 3600; Ah26; IP 54; Drif-

tssyklus S2;Brems 24V +6/-10% 
Stabilisert  

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

STØYNIVÅ   Mindre enn 70 dB (A) 

Arbeidshøyde  
535 cm 

Plattformhøyde  
(Lift trukket helt ut) 

335cm 

Plattformhøyde  
(Plattform i helt nedsenket hvileposisjon) 

144cm 

Maskinlengde                                       
(Total) 

150cm 

Maskinbredde                                          
(Total) 

80.8 cm 

Passasjerer:                                                            
(personer som tillates på plattformen) 

1 

Plattform inngangshøyde  
36 cm 

Maskin totalvekt 
(Tomt kjøretøy)  

690 kg 

KUN FOR INNENDØRS BRUK 

 

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

Svingradius                                                                    (Intern) NULL 

Plattform syklusytelse  

 

Heving 18 sec 

Senking 15 sec 

Dekk Anti-skli polyuretan  

Elektronisk helningkontroll  Standard 

Belastning på hjul  165Kg 

Maks horisontal sideveis kraft 200 N 

LASTEKAPASITET    

OPERATØRROMMETS LASTEKAPASITET 130Kg 

PANSERPLATTFORMENS LASTEKAPASITET 90 Kg 

VAREHEISENS LASTEKAPASITET 90 Kg 

STRØMFORSYNING   

Batterier N 01, 12V 85Ah@20hr 

STRØMFORSYNING  12 V c.c. 

Strømforsyning ladelinjer  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

STØYNIVÅ  Mindre enn 70 dB (A) 

Arbeidshøyde  
416 cm 

Plattformhøyde  
(Lift trukket helt ut)  

216cm 

Plattformhøyde  
(Plattform i helt nedsenket hvileposisjon)  

148cm 

Maskinlengde                                       
(Total) 

115cm 

Maskinbredde                                          
(Total) 

73 cm 

Passasjerer:  
(personer som tillates på plattformen, kun intern bruk)  

1 

Plattform inngangshøyde  
36 cm 

Maskin totalvekt 
(Tomt kjøretøy) 

280 kg 

KUN INTERN BRUK  

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 VEDLIKEHOLD SOM SKAL UTFØRES AV OPERATØR  
 
5.3.1 Etterfylling av hydraulikkolje  
 
Nivået på hydraulikkoljen skal sjekkesmed maskin som har kurven 
nedsenket, fra seglasset som finnes under dekselet. Dersom det er 
nødvendig, etterfylle slik:  
 

• Løsne hydraulikkolje fyllehetten.  
 

• Fyll med en mineralolje med en vis-
kositetsindeks på 22 (for klimatiske forhold 
med svært kalde temperaturer dvs., under -
20°C, anbefales bruk av mineralolje med et 
lavere frysepunkt, omkring –45°C.  

• Sjekk og kontroller oljenivået fra anordnet 
seglass.  Dersom det er nødvendig, fyll på igjen. 

• Skru fyllehetten godt til. 
 
Advarsel - Forurensningsfare  
Ikke kast oljen i miljøet. 
 
5.3.2 Inspeksjon av batterier og vedlikehold-
sprosedyrer  
 
FØR DET UTFØRES OPERASJONER PÅ BATTERI-
ENE, frakoble den røde kontakten under frontdekselet. 
 
 
Inspeksjon av batteriklemmer  
 
 
Hvis det under inspeksjon av batteriklemme-kontakter på 
maskinen, oppdages oksidasjon eller opphopning av 
smuss, gå frem som følger: 
 
 

 

• Frakoble klemmekontaktene og rengjør dem med en klut, fuktet 
med vann.  Dersom oksidasjonlaget er spesielt tykt, børste av 
det øverste laget og rengjør dem med en klut fuktet med vann. 

5.2 Vekt på maskinkomponenter  
 
 

 
Tilleggsinformasjon (KUN FOR CE-MASKINER)  
 
Følgende informasjon utgis i samsvar med kravene i det europeiske Maskindi-
rektivet 2006/42/EF og gjelder bare for CE-maskiner. 
 
Den totale vibrasjonsverdien hånd-armsystemet utsettes for, overstiger 
ikke 2,5m/s2. Den høyeste effektivverdi av vektet akselerasjon hele krop-
pen utsettes for, overstiger ikke 0,5 m/s2.  
 
Som angitt i tabellen ovenfor, tilsvarende kontinuerlig A-veid lydtrykknivå ved 
arbeidsplattformen er mindre enn 70dB (A).  
 
 
Plassering av serienummer  
 
For identifikasjon, har maskinen et merkeskilt der serienummeret er inngravert. 
Merkeskiltet er plassert på maskinen, til høyre eller venstre for søylen. 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPONENT  VEKT 

Batterier (LUI PK) 30 kg 1stk 
120 kg total 

Batterier (LUI MINI P.A.) 21 kg  

Avtakbart plan (LUI PK) 12,70 kg 

Avtakbart plan (LUI MINI P.A) 1,7 kg 1stk 
3,5 kg total 
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• Tørk klemmekontaktene godt.  

• Sett kontaktene tilbake på plass, og påse at 
riktig positiv/negativ poltilkobling holdes, 
stramme deretter godt. 

• Smør klemmekontaktene med et beskyt-
tende smøremiddel for elektriske kontakter 
(slik som et smøremiddel med vase-
linbase). . 

 
 
 
Inspeksjon av batterivann  
 
Sjekk av batteriets vannivå skal gjøres hver 4. arbeidsdag eller ETTER 
hver gang batteriet lades opp.  
Det er mulig å sjekke nivåene ved å løfte dekselet. 
 
Vannivået må alltid være minst 5 mm over de indre elementplatene . Der-
som det er nødvendig, fyll med demineralisert vann.  
 
Siden en del av vannet fordamper under opplading, er det nødvendig å 
kontrollere nivået igjen etter 30 minutters arbeide. 
 
Utføre arbeidet i 30 minutter, og gjenta deretter batterisjekk og etterfyll til 
riktig nivå er oppnådd. 

 
Koble nettspenningskabelen fra maskinen før vannivået sjekkes.. 

 
Rengjøring av maskinen  
 
Ettersom maskinen arbeider i nærvær av støv, må den rengjøres daglig 
eller når det skulle være nødvendig. 
Personen som er ansvarlig for rengjøring må ha lest og forstått sikker-
hetsanvisningene i denne manualen. 
 
Rengjør (med en lett fuktig klut): 
- kontrollpanelene, 
- gangflaten på maskinen, 
- operatørens opp- og nedstigningssone. 
 
Før hver rengjøring skru av nøkkelbryter.  
Bruk en klut lett fuktet med vann for å utføre renhold. 

FORBEREDENDE INSPEKSJONER FØR OPPSTART  
SJEKKLISTE  

 
MODELL______________________    
 
SERIENUMMER ______________ 
 
PRODUKSJONSÅR _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATO     INSPEKSJON UTFØRT AV   

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

 Rengjøring – Kontroller og se etter eventuelle lekkasjer 
(olje, hydraulikkolje eller batterisyre) eller fremmedlege-
mer på andre overflater.   

 Skilter og klistremerker  
Sjekk at alle disse er rene og lesbare.  
Sjekk at ingen skilter eller klistremerker mangler.  
Påse at skilter eller klistremerker som ikke er lesbare, 
rengjøres eller skiftes ut.  

 Bruks- og sikkerhetsmanualer –påse at følgende man-
ualer finnes i det værbestandige rommet: 
Bruks- og sikkerhetsmanual 
EMI Sikkerhetsmanual (kun for  
ANSI/CSA spesifikasjoner) og ANSI ansvars 
manual (kun for ANSI/CSA spesifikasjoner).  

   
Batteri – Lad etter behov  

DEL 6.  
INSPEKSJONS- OG REPARASJONSLOGG  
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DEL 5. GENERELLE TEKNISKE SPESIFI-
KASJONER OG OPERATØRVEDLIKEHOLD  



 

 

 
DAGLIG INSPEKSJON  

SJEKKLISTE  
 

MODELL______________________   SERIENUMMER ______________ 
 
PRODUKSJONSÅR _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO       INSPEKSJON UTFØRT AV  
 

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

 Påse at alle manualer ligger i sin værbestandige boks ombord i maskinen. 

 Påse at merket med serienummeret på plattformen så vel som alle sikker-
hetsklistremerker er på sin rettmessige plass, er helt intakte og lesbare. 

 Inspisere maskinen for å fravær av anomalier, feil, sveisesprekker eller 
funksjonsfeil eller skader eller uautoriserte endringer på maskinen, i forhold 
til hvordan den ble levert av produsenten. 

 Sjekk og kontroller kurven, plattform-rekkverkene, sjekk at inngangsporten 
fungerer ordentlig og at den lukkes helt og automatisk. 

 Sjekk vannivået i batteriene og påse at det ikke er lekkasjer. Kablene må 
være korrekt koblet til klemmene.  Det skal ikke være korrosjon på dem. 

 Sjekk og kontroller ved testing at alle sikkerhets- og personlige verneanord-
ninger fungerer skikkelig. 

 Sjekk og kontroller at dekkene ikke har skader, slitasje eller dype kutt. Sjekk 
og kontroller at det ikke finnes smuss festet til eller rundt dekkene og hju-
lene.  

 Inspisere visuelt hydrauliske-, elektriske-, og mekaniske komponenter.  For 
hver komponent, påse at alle deler er til stede, at de ikke er løsnet og er 
festet godt i respektive posisjoner og at det ikke finnes synlige lekkasjer eller 
tegn på overdreven slitasje eller ødelagte områder. 

 Sjekk og kontroller at det ikke er noen ledninger eller kabler som har løsnet 
og henger fra undersiden av kjøretøyet. 

 Sjekk og kontroller korrekt drift av nøkkelbryteren på dashbordet. 

 Sjekk og kontroller driften av nødstoppknappene: den som finnes på kom-
mandopanelet på siden av maskinen og den som finnes på dashbord 
kontrollpanel. 

 Sjekk og kontroll, ved testing, korrekt drift av det mekaniske nødsenkesys-
temet. 
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Dato: 
Serienummer : 
Modell: 
Dato for siste inspeksjon: 
Dato for idriftsettelse  

Kunde: 
Adresse: 
By/Stat/Postnummer: 
Telefonnummer: 
Kontaktperson: 

ETIKETT  

Lesbarhet  

Lastekapasitet tydelig  
merket   

 

Korrekt posisjon   

Antall   

PLATTFORM-REKKVERK  

Inngangsport lukkes som den skal  

Værbestandig boks for  
manualer ombord på maskinen  

 

Manualer i boks  

Riktig sveising— ingen tegn til 
korrosjon eller skade  

 

HEISESYSTEM 

Mastkonstruksjon   

Løftebevegelse og hastighet  

Støy under løfting/senking   

Spiralkabel passerer gjennom 
stålrør 

 

Bolter tilstrammet   

ELEKTRISKE KOMPONENTER  

Bakkemodul funksjon   

Kontakter  

Ledninger  

Styrespak funksjon  

Spiralkabel   

Batterier intakte   

Korrekt batterifunksjon  

Korrekt batterilading   

NØDSTOPP  

Kontroller brudd i hele kretsen   

RAMME 

Bolter tilstrammet  

Ramme korrekt sveiset— ingen 
tegn på korrosjon eller skade 

 

Drivaksling – ingen tegn på 
korrosjon eller skade 

 

Frontens styrehjul sikret – ingen 
tegn på korrosjon eller skade 

 

Lagre  

ÅRLIG INSPEKSJON  
SJEKKLISTE  
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BESKRIVELSE  
FEIL 
KODE 

ALT  OK,   

BAKKEMODUS AKTIV !   

OPPSTART   

ROTERING    

KJØRSEL    

LØFTING    

SENKING    

STYRING   

VELG KJØRE-/LØFTEMODUS   

LUKK UTLØSER    

KJØRETØY HELLING    

FEIL:  DÅRLIG P/N 1,1 

NOT CALIBRATED 1,1 

HØYDE IKKE KALIBRERT  1,1 

FUNKSJONER LÅST - IKKE KALIBRERT  1,1 

FUNKSJONER LÅST - TESTMODUS VALGT  2,2 

FUNKSJONER LÅST - HULL  2,2 

FUNKSJONER LÅST  - ARMEVERN  2,2 

FUNKSJONER LÅST - OVERBELASTET  2,2 

FUNKSJONER LÅST - UTILSTREKKELIG BELASTNING  2,2 

FUNKSJONER LÅST - IKKE KALIBRERT  2,2 

FUNKSJONER LÅST - VIPPET  2,2 

FUNKSJONER LÅST - EKSTERN NEDLEGGELSE  2,2 

DRIVER LÅST - KAN IKKE STYRE  2,2 

SJEKK BAKKE INNGANGSBRYTERE  2,2 

SJEKK DRIVER/LIFT VELGERBRYTER  2,2 

SJEKK STYRESPAK  2,2 

FRIGJØRING UTLØSER  2,2 

FRIGJØRING BAKKEBRYTERE  2,2 

FRIGJØRING DREIEBRYTERE  2,2 

FRIGJØRING STYRESPAK-BRYTERE  2,2 

NEDLEGGELSE - SJEKK EMS BRYTERE  2,1 

FEIL:  STRØMFØRENDE VENTIL - SJEKK P9 KABELFØRING  3,2 

FEIL:  DÅRLIG INTERN SIKKERHETSUTGANG 3,4  3,4 

DRIVER LÅST - BREMSING  3,4 

MOTOR OVERBELASTNING  3,4 

FEIL:  SPENNING FOR LAV KONDENSATORBANK- SJEKK LINJE KONT  3,3 

FEIL:  HØYT VENTIL TILBAKESLAG - SJEKK VENTILKOBLING  3,2 

FUNKSJONER LÅST - BATTERI  4,4 

FEIL:  DÅRLIG INTERN 12V 4,3 

FEIL:  DÅRLIG 5V STYRESPAK TILFØRSEL - SJEKK P15-12 KABLING  4,5 

BESKRIVELSE  
FEIL 
KODE 

FEIL:  DÅRLIG INTERN 5V  4,2 

FEIL:  DÅRLIG VIPPESENSOR  4,2 

FEIL:  DÅRLIG INTERN HJELPERELÉ  4,2 

FUNKSJONER LÅST - FOR VARMT  4,2 

FEIL:  BATTERISPENNING FOR LAV  4,4 

FEIL:  BATTERISPENNING FOR HØY  4,4 

FEIL:  SJEKK HEISEBRYTER  6,3 

FEIL:  CAN BUS  6,6 

FEIL:  MOTOR A KORT TIL HØY  7,2 

FEIL:  MOTOR A KORT TIL LAV  7,3 

FEIL:  MOTOR B KORT TIL HØY  7,4 

FEIL:  MOTOR B KORT TIL LAV  7,6 

FEIL:  MOTORTILKOBLINGENE KORTSLUTTET  7,5 

FEIL:  SPENNING FOR LAV KONDENSATORBANK - SJEKK STUD KABLING  7,7 

DRIVER LÅST - SJEKK FELT STRØM   7,7 

ET STOR ALVORLIG PROBLEM  9,9 

BREMSER MANUELT FRIGJORT  8,2 

DEL 7. FEILKODER  
7.1 LUI PK  

MEST VANLIGE FEIL  FEILKODE 

LAV BATTERI  SPENNING BLINK BCI når det er LAVT BATTERI  

FLATT BATTERI  BLINK BAT på CAN DISPLAY 

BATTERILADING  BLINK `2-3 

BREMSER manuelt frigjort  BLINK`8-2 

Utløserfeil  BLINK`2-4 

Feilfunksjon fotbryter BLINK`2-5 

Feilfunksjon driver styrespak  BLINK`2-6 

Feilfunksjon kommando styrespak BLINK `2-7 

OVERBELASTNING  BLINK `2-8 

HELLING  BLINK `2-9 når den er opphevet  

HEISEBRYTER  BLINK `6.3 



 

 

DEL 7 
7.2 HYDRAULISK SKJEMA LUI PK  

6 6 
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1 Oljetank 
2 Elektrisk pumpe  
3 Opplåsingsventil (lastekapasitet) 
4 Magnetventil blokkering 
5 Enveisventil  
6 Tapp 
7 Styreventilens strømningshastighet 
8 Enkeltvirkende teleskopsylinder  



 

 

DEL 7  
7.3 HYDRAULISK SKJEMA LUI MINI P.A.  
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1 Oljetank 
2 Elektrisk pumpe 
3 Opplåsingsventil (lastekapasitet) 
4 Magnetventil blokkering 
5 Enveisventil 
 
 
8 Enkeltvirkende teleskopsylinder  



 

 

DEL 7  
7.4 KOBLINGSSKJEMA LUI PK  
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BATTERILADER 

SIKRING 100A SIKRING 10A 

NØDSTOPP 

KONTAKTOR FOR FREMDRIFT 

PUMPEKONTAKTOR 

PUMPEMO-
TOR 

TREKKMO-
TOR 

TREKKMO-
TOR 

BAKKEKONTROLLER 

HYLLEMODUL 

NEDVENTIL 

BREMS 

PUMPEKONTAKTOR 

KONTAKTOR FOR FREMDRIFT 

HJULLÅS 

OG VELG/FORSYNING 

BATTERISIKRING 

SUMMER 

B+ FORSYNING FOR FØLERE/BRYTERE 

HEVEBRYTER 

KURVVELGER/FORSYNING 

MAGNETLÅS FOR GRIND 

SLEPEBRYTER 

HORN 

LYS 

SUM-
MER 

TIL BAKKESTYRING 

TIL KURVSTYRING 

HORN 

TIL B+ TS 100 
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STYREPANELET PÅ BAKKENIVÅ 

KABLINGSTØRRELSE ER 0,5MM<2 OM IKKE INDIKERT 

KABLINGSTØRRELSE ER 0,5MM<2 OM IKKE INDIKERT 

NØDSTOPP 

K
U
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V
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S
 S
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Y

R
IN
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NØKKELBRYTER 
1–0–2-POSISJON 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

TIL 

GASS 

STYRING 

SKUFFMODUL 

SKUFFMODUL 

HORNKNAPP 

FOTBRYTERE 

HÅNDFØLERE 

"KURV OPP"-KNAPP 

"KURV NED"-KNAPP 

R
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"LASTEBRETT OPP"-KNAPP "LASTEBRETT NED"-KNAPP 

LASTEBRETT OPP 

LASTEBRETT NED 

GASS 

STYRING 

5V FOR STYRING 

NEGATIV FOR GASS/STYRING 

B+ FORSYNING INN 

B- FORSYNING INN 

KAN H 

KAN L 

FOTBRYTERE 

BRYTER FOR ARMBESKYTTER 

BRYTERE FOR HÅNDFØLER 

OVERBELASTNINGSBRYTER 

AKTIVER LASTEBRETT 

B+ FORSYNING FOR FØLERE/BRYTERE 

"KURV OPP"-BRYTER 

"KURV NED"-BRYTER 

HORNBRYTER 

PORTFØLERE 

HJULLÅSBRYTER 

BRYTER FOR MAKS HØYDE 

FRA SKUFFKONTROLLER 
AKTIVER RELE 

HYLLE
MOTOR 

SKUFFKONTROLLER 
FRA B- 

KURV 
DATO ENDRINGER DESIGNER GODKJENNELSE 

LINEÆRE DIMENSJONER VINKELDIMENSJONER 

MATERIALE 

DATO 

DESIGNER 

GODKJENNELSE 

INFORMASJONEN I DENNE TEGNINGEN 
TILHØRER BRAVISOL D.M. 
KOPIERING ER DELVIS ELLER I SIN HELHET 
FORBUDT UTEN BRAVISOLS FORUTGÅENDE 
GODKJENNELSE. 

KODE 

SPRINT KOBLINGSSKJEMA 

FIL 



 

 

TS100 STIFT BESKRIVELSE  INNGANG  

PCAN-1 CAN1H TIL DISPLAYMODUL (Platt)  

PCAN-2 CAN1L TIL CAN DISPLAYMODUL (Platt)  

PCAN-3 Kapsling    

PRS232-1 RS232 B+ tilførsel    

PRS232-2 RS232 Rx til DIAGNOSTISK SENTER  

PRS232-3 RS232 Tx til DIAGNOSTISK SENTER  

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM Høy side utgang (B + når aktiv)  Hastighet En Flatekontroller  

P9-2 PWM Høy side utgang (B + når aktiv)  Senkeventil  

P9-3 Høy side utgang (B + når aktiv)  Brems 

P9-4 Høy side utgang (B + når aktiv)  Pumpekontaktor  

P9-5 Høy side utgang (B + når aktiv)  Drivkontaktor  

P9-6 Høy side utgang (B + når aktiv)  Tilgjengelig  

P9-7 Høy side utgang (B + når aktiv)  Tilgjengelig  

P9-8 bryterinngang (B+=aktiv)   

P9-9 Høy side utgang (B + når aktiv)  Tilgjengelig  

P12-1 bryterinngang (B+=aktiv)  GND valg/tilførsel  

P12-2 bryterinngang/Lav side bryter  Batteri frakobling  

P12-3 bryterinngang/Lav side bryter    

P12-4 switch input (B+=active) Tilgjengelig  

P12-5 switch input (B+=active) N/C 

P12-6 Lav side bryter 1.7A min. Varsellys/Varselsignal  

P12-7 Analog Inngang    

P12-8 B+forsyning  B+ tilførsel for sensorer/brytere  

P12-9 Bryterinngang (B+=aktiv)  Heisebryter  

P12-10 Analog Inngang    

P12-11 Analog Inngang    

P12-12 Analog Inngang    

P15-1 bryterinngang (B+=aktiv)  Plattformmodus  

P15-2 bryterinngang (B+=aktiv)    

P15-3 bryterinngang (B+=aktiv)    

P15-4 Lav side bryter 1.7A min  Tilgjengelig  

P15-5 bryterinngang (B+=aktiv)    

P15-6 bryterinngang (B+=aktiv)    

P15-7 Lav side bryter 1.7A min  Horn 

P15-8 bryterinngang (B+=aktiv)    

P15-9 bryterinngang (B+=aktiv)    

P15-10 Lav side bryter 1.7A min    

P15-11 bryterinngang (B+=aktiv)    

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

P15-13 Analog Inngang    

P15-14 Analog Inngang    

P15-15 0V (lav strøm, for sensorer)    

CAN TILLER BESKRIVELSE  INNGANG  

P10-1 ut 1 Brett OPP  

P10-2 ut 2 Brett NED  

P10-3 ana 1 Akselerator  

P10-4 ana 2 Styring  

P10-5 5V for ana   

P10-6 neg for ana   

P10-7 B+ tilførsel i  FRA P15-1 

P10-8 B- tilførsel i  FRA B- 

P10-9 CAN H FRA P3-1 på  TS100 

P10-10 CAN L FRA P3-2 på TS100 

P12-1 digital inngang 1 Fotbryter  

P12-2 digital inngang 2   

P12-3 digital inngang 3 Utløserbryter  

P12-4 digital inngang 4 Tilgjengelig  

P12-5 ut 3 Skuff aktivering  

P12-6 Sw. B+tilførsel    

P12-7 digital inngang 5 LIFT OOP 

P12-8 digital inngang 6 LIFT NED 

P12-9 digital inngang 7 Tilgjengelig  

P12-10 digital inngang 8 Tilgjengelig  

P12-11 digital inngang 9 Tilgjengelig  

P12-12 digital inngang 10   
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DEL 7  
7.4 KOBLINGSSKJEMA LUI PK  
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DEL 7 
7.5 KOBLINGSSKJEMA  LUI MINI P.A. 

Sikring 
Sikring 

Sikring 

Batteri-
lader 

Pumpe 

Magnetventil 
for brems 

Magnetventil 
for brems 

Signallys Summer 

P=PUMPERELE 
KB=BREMSERELE 
KM=HOVEDRELE 
KBC=BATTERILADERRELE 
EMB=NØDKNAPP 
KBI=BATTERIMÅLERELE 
KT=VIPPERELE 
DW=NEDKNAPP 

UP=OPPKNAPP 
EVD=MAGNETVENTIL FOR SEN-
KNING 
BP=BREMSEKNAPP 
LS=BEGRENSNINGSBRYTER 
KGA=TILGJENGELIG RELE 
TLT=VIPPEFØLER 
BKS=KURVENS NØKKELBRYTER 
GS=JORDINGSVELGER 



 

 

ORGINAL CE-SAMSVARSERKLÆRING 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
 
 
ERKLÆRER UNDER SITT ALENEANSVAR AT 
ORDREPLUKKEREN 
 
 
    Modell:    LUI PK 
    Serienummer  MPK201XXXX 
    Produksjonsår:  201X 
 
 
ERKLÆRER UNDER SITT ALENEANSVAR AT 
ORDREPLUKKEREN: 
 
 
Direktiv 2006.42/EU (Maskindirektivet) 
Direktiv 2014.30/EU (Elektromagnetismedirektivet) 
 
 
 
Castelfidardo, dd/mm/yyyy   Juridisk representant 
 
 
     BRAVI PIERINO 
 
 
 
 
Varslet myndighet i henhold til tillegg IX i maskindirektivet: TUV ITALIA (0948) 
 

CE Sertifisering Nº: XXXXXXXXX 
 
 
Navnet på personen autorisert til å etablere den tekniske filenn og den juridiske representanten på 
BRAVIISOL D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 Km 314,600–60022 CASTELFIDARDO (En) Italia. 

TESTRAPPORT 
 
 

Selskap: 
 
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
 
 
Subjekt: 
   ORDREPLUKKER 
   Modell:    LUI PK 
   Serienummer:  MPK201XXXX 
   Produksjonsår:  201X 
 
 
TESTER UTFØRT? 
 

• SYSTEMSJEKK AV OLJE OG HYDRAULIKK      JA 
 

• ELEKTRISK SYSTEMSJEKK       JA 
 

• FUNKSJONSSJEKK AV MAKSIMUM LASTBEGRENSER  JA 
  

• LASTTEST MED RANGERT KAPASITET      JA 
 
 
 
 
 
 
 
Castelfidardo, dd/mm/yyyy    INSPEKTØR 
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GARANTIBEGRENSNINGER-Garantierklæring 
 
HVIS GARANTI IKKE ER EN EKSPLISITT DEL AV SALGSKONTRAKTEN, BLIR 
FØLGENDE RETNINGSLINJER ANVENDT PÅ MASKINENS GARANTI. 
 
Produsent BRAVIISOL SRL garanterer at alle nye produserte og solgte enheter av 
dette produktet samsvarer med selskapets seneste retningslinjer tillegg har den hy-
drauliske sylinderen en garanti på 10 år. Leverandøren garanterer utstyret for opprin-
nelig kjøper mot materielle og/eller utformingsmessige skader, gitt at den brukes under 
normale forhold, i 3 år fra salgsdato, ved mangel av registreringspapirer gjelder datoen 
enheten har forlatt vår fabrikk. Batteriet dekkes ikke av garantien, da disse har en sep-
arat 1-års garanti fra beskrevet kjøpsdato.  Garanti Garantiinngrep i denne perioden 
skal begrenses til reparasjoner eller utbytte av skadede deler. Produsenten vil sende 
skadede deler uten omkostninger for kunden, gitt at disse aksepteres som skadede. 
Timebetalingen for å utføre reparasjons- og utbyttearbeid og relative kilometer-
godtgjørelser tilgodeser kunden med 1-års garanti fra det ovenfor nevnte kjøpstid-
spunkt, basert på det faste beløp fra leverandør.  
 
Inngrep i garantitiden er dekket KUN hvis de feilede delene er sendt til oss (med frakt 
betalt) og våre teknikere ved inspeksjon finner at feilen kan tilskrives feil i materiale 
eller arbeidsutførelse.  I tillegg er vedlikeholdsinngrep aksepterte KUN hvis all infor-
masjon etterspurt av leverandøren gjengis korrekt (som for eksempel serienummer).  
 
 
Leverandør reserverer seg retten til å bytte, reparere, utstyre med eller på andre måter 
endre en ny eller rekonstruert del, all den tid denne har gjenomgått montering, demon-
tering, sveising i henhold til våre prosedyrer. 
 
 
GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM SKYLDES: 
 
1. Frakt  
2. Feilaktig bruk av enheten, inkludert bruk utenfor de gitte begrensninger, belastninger og/eller 

spesifikasjoner fra fabrikk . 
3. Naturkatastrofer (slik som flom, brann, vind og lyn)  
4. Mangelfull kontroll eller mangelfullt vedlikehold av enheten i henhold til den 

medfølgende håndboken eller sertifikater fra fabrikken.  
 
 
BRAVIISOL FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR: 
 
1. Enhver del av enheten som er blitt tuklet med. 
2. Endringer som ikke er autoriserte, utført uten tillatelse fra produsent. 
3. Arbeid på slitasjedeler som dekk og batterier  
4. Skader forårsaket av indirekte uhell, både konsekvensielle og spesielle (inkludert 

økonomiske tap, kapitalkostnader, verktøyskostnader, maskin ute av drift, in-
speksjonskostnader, arbeid utført av tredjepart, eller skader på personer eller 
gjenstander) basert på påstand om garantibrudd, kontraktsbrudd, uaktsomhet, 
objektivt ansvar i skadevoldende handling, eller juridisk teori.   

 
 

DE ELEKTRISKE KOMPONENTENE ER DEKKET AV GARANTIEN I 
FØLGENDE TILFELLER  
Batteriet er korrekt tilkoblet for lading, i henhold til spesifikasjoner gjengitt i 
denne håndboken og/eller koblingsskjemaet mottatt fra leverandør.  
 
 
 
PROSEDYRE FOR ARBEID DEKKET AV GARANTI : 
 
Leverandør må informeres skriftlig eller via faks (ikke kun muntlig) med så 
mange opplysninger som mulig, innen 48 timer fra oppdagelse av skaden.  
 
Garantiforespørsler må leveres til din nærmeste filial eller direkte til leve-
randør: 
 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN) Italy 
Tlf. +39.071.7819090 Faks +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
 
Leverandør vil bekrefte per brev eller fax eventuell godkjenning av arbei-
dene utført av kunden eller vil forsøke å løse problemet ved hjelp av egne 
teknikere.  
 
Det skadede materialet som er byttet av kunde (autorisert av leverandør) 
må lagres i 120 dager slik at leverandør kan verifisere skaden. Om 
nødvendig må delene sendes tilbake til leverandør.  
 
Om nødvendig må det tas bilder av den skadede delen og området hvor 
maskinen arbeidet ved skadetidspunktet. Dette gjøres både for å unngå 
uenigheter, samt for å øke kvalitet, garanti og sikkerhet for deres maski-
ner. 
 
DENNE GARANTIERKLÆRINGEN ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER 
ALLE ANDRE GARANTIER. DISSE ANDRE GARANTIENE, INKLUDERT 
GARANTIER FOR VELEGNETHET ELLER SALGBARHET FOR ET GITT 
FORMÅL, ER MED DETTE UGYLDIGE. Ingen ansatt, selger, salgsrepre-
sentant eller annen person som hevder å handle på vegne av BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA SRL er autorisert til å endre betingelsene i den-
ne erklæringen, eller på andre måter påta seg ansvar på vegne av leve-
randør som overgår de plikter gjengitt i denne erklæringen.  



 

 

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 
Nettsted : www.bravi-platforms.com 
Reservedeler: www.bravi-parts.com 


