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WPROWADZENIE 

Niniejsza instrukcja stanowi bardzo ważny dokument; należy ją zawsze prze-
chowywać w pobliżu maszyny. 

Celem instrukcji jest przedstawienie właścicielom, użytkownikom, operatorom, 
firmom przekazującym urządzenie w formie leasingu i osobom otrzymującym 

urządzenie w leasingu środków bezpieczeństwa i podstawowych procedur 
roboczych w zakresie bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania maszyny 

podczas przewidzianego użytkowania. 
Z uwagi na stałe polepszanie produktów firma BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA S.R.L zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez obowiązku 

uprzedniego powiadomienia.  
Aby uzyskać zaktualizowane informacje należy zwrócić się do  

  
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 

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

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 
SYMBOLE ZAGROŻENIA I TERMINOLOGIA  
 
Symbol zagrożenia służy do przywołania uwagi na potencjalne 
zagrożenie, które mogłoby spowodować obrażenia. Aby zapobiec 
ewentualnym obrażeniom lub śmiertelnym wypadkom należy 
przestrzegać wszystkich zaleceń bezpieczeństwa umieszczonych pod 
symbolem. 
  

 
WSKAZUJE NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE, KTÓRE JEŻELI 
NIE ZOSTANIE ZAPOBIEGNIĘTE MOŻE SPOWODOWAĆ 
POWSTANIE POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERTELNYCH 
WYPADKÓW. NALEPKA MA CZERWONE TŁO 
 
WSKAZUJE NA POTENCJALNE ZAGROŻENIE, KTÓRE JEŻELI NIE 
ZOSTANIE ZAPOBIEGNIĘTE MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE 
LEKKICH LUB ŚREDNICH  OBRAŻEŃ. PONADTO, SYMBOL MOŻE 
BYĆ UŻYTY DO SYGNALIZOWANIA NIEBEZPIECZNYCH 
PROCEDUR. NALEPKA MA ŻÓŁTE TŁO.  
 
WSKAZUJE NA OBECNOŚĆ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNEJ 
SYTUACJI, KTÓRA JEŻELI NIE ZOSTANIE ZAPOBIEGNIĘTA MOŻE 
SPOWODOWAĆ POWSTANIE POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB 
ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW. NALEPKA MA NIEBIESKIE LUB 
BIAŁE TŁO.  
 
 
 

 
 
 
 

NINIEJSZY PRODUKT POWINIEN BYĆ ZGODNY 
Z WSZYSTKIMI PROCEDURAMI 
DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA PODANYMI 
W BROSZURACH TECHNICZNYCH. 
ODNOŚNIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 
EWENTUALNYCH BROSZUR TECHNICZNYCH 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU 
FIRMY BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L., 
NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO FIRMY BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.  LUB DO 
MIEJSCOWEGO, AUTORYZOWANEGO PRZED-
STAWICIELA FIRMY BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L.. 

 
 
 
 

FIRMA BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  WYSYŁA BROSZURY TECHNICZNE 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NA ADRES 
ZAREJESTROWANEGO WŁAŚCICIELA MASZY-
NY. 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L, ABY UPEWNIĆ 
SIĘ, ŻE DANE DOTYCZĄCE AKTUALNEGO  
WŁAŚCICIELA SĄ DOKŁADNE I AKTUALNE. 

 
 
 
 
 

 
 
 

FIRMA BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.POWINNA BYĆ NATYCHMIAST POWIA-
DOMIONA O EWENTUALNYCH WYPADKACH 
POWSTAŁYCH PODCZAS UŻYWANIA PRO-
DUKTÓW FIRMY I KTÓRE SPOWODOWAŁY 
POWSTANIE OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI PERSO-
NELU LUB ZNACZĄCYCH SZKÓD W ODNIESIE-
NIU DO MIENIA I DO SAMYCH PRODUKTÓW 
FIRMY BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. 

Odnośnie: 

• powiadomienia o wypadkach  

• publikacji dotyczących bezpieczeństwa 
produktu 

• aktualizacji danych bieżącego właściciela 

• pytań dotyczących bezpieczeństwa 
produktu 

• informacji w zakresie zgodności z 
przepisami i normami 

• pytań dotyczących specjalnego 
zastosowania produktu 

• pytań dotyczących zmian produktu 
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

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

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Odnośne przepisy: 

 
2006/42/WE  

 
Badania statyczne i dynamiczne przeprow-

adzone przez: 
 
 

TÜV SUD WŁOCHY 0948  
 

Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
 

Data: 07/01/2020 
 

Dokument: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Data: 26.06.2020  

ZAGROŻENIE  

UWAGA  

OSTRZEŻENIE  

OSTRZEŻENIE  

WAŻNE  

WAŻNE  
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ROZDZIAŁ 1.  
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1.1 OGÓLNE INFORMACJE 
 
W niniejszej sekcji przedstawiono niezbędne środki ostrożności zapewniające prawidłową i 
bezpieczną obsługę i konserwację maszyny. Aby zapewnić prawidłową obsługę maszyny, 
należy opracować codzienną procedurę rutynową na podstawie wskazówek podanych w 
instrukcji. 
Ponadto, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania maszyny, wykwalifikowana 
osoba powinna ustalić program zabiegów konserwacyjnych na podstawie informacji 
podanych w niniejszej instrukcji oraz w instrukcji dotyczącej konserwacji i naprawy; ustalony 
program powinien być następnie skrupulatnie przestrzegany.  
Właściciel/użytkownik/operator/firma przekazująca maszynę w formie leasingu/osoba 
otrzymująca maszynę w leasingu nie powinna przyjąć odpowiedzialności za funkcjonowanie 
maszyny przed uważnym zapoznaniem się z instrukcją i ukończeniem stosownego 
przeszkolenia w zakresie procedur roboczych pod kierunkiem doświadczonego i 
wykwalifikowanego operatora. 
W celu uzyskania dalszych informacji w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia, kontroli, 
konserwacji, zastosowania i funkcjonowania należy skontaktować się z firmą BRAVIISOL 
Divisione Meccanica S.r.l. 
 
 
 
 
NIEPRZESTRZEGANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PODANYCH W INSTRUKCJI MOŻE 
SPOWODOWAĆ POWSTANIE SZKÓD W ODNIESIENIU DO MASZYNY I MIENIA ORAZ 
OBRAŻEŃ LUB ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW. 
 
1.2 PROCEDURY WSTĘPNE 
 
Wiedza i przeszkolenie operatora 
 

• Uważnie zapoznać się z treścią instrukcji przed 
przystąpieniem do używania maszyny. 

• Obsługiwać maszynę tylko po zakończeniu pełnego przeszkolenia ze strony 
upoważnionego personelu. 

• Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez upoważniony i wykwalifikowany 
personel, który uważnie zapoznał się z treścią instrukcji i dobrze zrozumiał 
informacje podane na symbolach dotyczących ZAGROŻENIA, OSTRZEŻENIA i 
UWAGI oraz wskazówki robocze podane na maszynie i w instrukcji. 

• Maszyna powinna być używana zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez 
firmę BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Cały personel roboczy powinien zapoznać się z urządzeniami sterowania i 
funkcjonowaniem awaryjnym maszyny podanym w instrukcji. 

• Należy uważnie zapoznać się z treścią i przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów zakładowych, miejscowych i rządowych związanych z funkcjonowaniem 
maszyny. 

 

Kontrola maszyny 

 

• Maszyna powinna być obsługiwana tylko po uprzednim 
wykonaniu kontroli jej funkcjonalności. W celu uzyskania 
dalszych szczegółów, należy skonsultować Sekcję 2 
niniejszej instrukcji. 

• Uruchomić maszynę tylko po uprzednim wykonaniu 
wszelkich zabiegów konserwacyjnych przewidzianych w 
wymogach podanych w instrukcji obsługi i konserwacji. 

• Upewnić się, że wszystkie urządzenia bezpieczeństwa 
działają poprawnie. Ewentualne zmiany wprowadzone do 
wzmiankowanych urządzeń stanowią przekroczenie 
przepisów bezpieczeństwa  

 
 
 
 
EWENTUALNE ZMIANY LUB PRZERÓBKI WYSOKOŚCIOWEGO 
PODESTU ROBOCZEGO MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE PO 
UPRZEDNIM UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PRODUCENTA. 
 

• Nie należy uruchamiać maszyn pozbawionych nalepek 
bezpieczeństwa lub których nalepki są nieczytelne. 

• Unikać gromadzenia się zanieczyszczenia na podłodze plat-
formy. Zapobiec styczności błota, smaru, oleju lub innych 
śliskich substancji z obuwiem i podłogą platformy. 

 
Kontrola stanowiska pracy 
 

• Przed użyciem maszyny, operator powinien przedsięwziąć 
stosowne środki ostrożności w celu zapobiegnięcie wszelk-
iemu ryzyku na stanowisku pracy. 

• Nie uruchamiać lub podnosić platformy na samochodach 
ciężarowych, przyczepach, wagonach kolejowych, statkach, 
rusztowaniach itp. chyba, że firma BRAVIISOL D.M. SRL 
wydała pisemną zgodę na wykonanie takiej czynności. 

• Maszyna może pracować w temperaturze od -20 do 40 °C 
(od 0 do 104 °F). Skonsultować się z firmą BRAVIISOL D.M. 
SRL odnośnie wartości dotyczących funkcjonowania 
maszyny w temperaturze poza podanym wyżej zakresem. 

OSTRZEŻENIE  
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1.3 FUNKCJONOWANIE 
 
Ogólne informacje 
 

• Maszyna powinna być używana wyłącznie do podnoszenia 
personelu wraz ze stosownym osprzętem i przyrządami lub 
do ręcznego przemieszczania składowanego materiału. 

• Nie należy uruchamiać uszkodzonej maszyny. W przypadku 
powstania usterki, wyłączyć maszynę 

• Nie przesuwać przełączników i dźwigni sterowniczych z 
jednej pozycji na drugą przechodząc przez położenie neu-
tralne w sposób gwałtowny. Zawsze ustawić przełącznik w 
położeniu neutralnym przed przesunięciem go na kolejne, 
żądane położenie. Uruchamiać sterowania naciskając 
przyciski w sposób wolny i jednolity. 

• Jeżeli na podnośniku są obecne osoby, to można pozwolić 
na sterowanie lub wykonywanie czynności na maszynie z 
ziemi tylko w sytuacji awaryjnej. 

• Upewnić się, że sprzęt elektryczny został prawidłowo 
odłożony unikając pozostawienia sprzętu zawieszonego za 
kabel w strefie pracy platformy. 

• Przed oddaleniem się od maszyny, całkiem obniżyć kosz i 
odłączyć zasilanie. 

• Nie jest dozwolony transport pasażerów na podnośniku. 

• Podczas funkcjonowania, na maszynie powinien być obecny 
tylko jeden operator. 

• Płyn akumulatorowy jest wyjątkowo korodujący; zabezpiec-
zyć się przed kontaktem płynu ze skórą lub odzieżą. 

• Ładować akumulatory w wentylowanej strefie  

ROZDZIAŁ 1.  
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1.4 RYZYKO UPADKÓW 
 
 

•  Przed użyciem maszyny, upewnić się, że wszystkie parape
 ty i bramki są umocowane na prawidłowej pozycji. 

•  Należy dobrze opierać obydwie stopy o podłogę plat
 formy. 

•  Nie umieszczać na platformie drabin, pudełek, schod
 ków, desek lub innego materiału w celu wydłużenia pro
 mienia działania. 

•  Nie używać modułu wspornika do wchodzenia na plat
 formę lub schodzenia z niej. 

•  Zachować maksymalną ostrożność podczas wchodze
 nia lub  schodzenia z platformy. Upewnić się, że 
 moduł wspornika jest całkowicie obniżony. Podczas 
 wchodzenia i schodzenia z platformy zachować pozycję 
 skierowaną w stronę maszyny. 

•  Funkcjonowanie urządzeń sterowniczych i czujników 
 bezpieczeństwa zostało tak zaprojektowane, aby opera
 tor za chował zawsze cztery punkty styczności z masz
 yną: obydwie ręce i obydwie nogi POWINNY zawsze 
 być w styczności z maszyną  podczas jej działania. 

•  Zachować zawsze "trzy punkty styczności" z maszyną 
 tak, aby obydwie ręce i jedna noga lub jedna ręka i 
 obydwie nogi były w stałym kontakcie z maszyną 
 podczas wchodzenia i schodzenia z urządzenia. 

• Jeżeli miejscowe władze lub rozporządzenia wymagają 
zastosowania zaczepów linkowych punkt zaczepowy na 
maszynie powinien być użyty do umocowania pasa 
bezpieczeństwa. Nie należy używać tego zaczepu do 
podnoszenia, kotwiczenia, zabezpieczenia lub podpierania 
podestu lub innego sprzętu albo materiału. Zaczep linkowy 
służy wyłącznie do umocowania podestu do celów 
transportowych. Nie jest to sprzęt służący do zapobiegania 
upadkom. Tego rodzaju użycie mogłoby spowodować 
poważne wypadki lub nawet śmierć. 
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1.5 ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM  
 

ROZDZIAŁ 1.  
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Maszyna nie jest izolowana elektrycznie. 
Zachować minimalną odległość wynoszącą co najmniej 3 m (10 ft) między kom-
ponentami maszyny, osobami na podnośniku, wraz ze stosownym osprzętem i 
przyrządami, a linią elektryczną lub sprzętem o obciążeniu elektrycznym do 
50.000 volt. 
Przy każdym wzroście obciążenia wynoszącym co najmniej 30.000 volt należy  
zwiększyć odległość bezpieczeństwa o 0,3 m (1 ft). 
Można zmniejszyć minimalną odległość roboczą, jeżeli są obecne bariery izo-
lacyjne zainstalowane w celu zapobiegnięcia styczności i jeżeli wzmiankowane 
bariery są wyregulowane wg napięcia chronionej linii. 
 
Bariery nie powinny wchodzić w skład maszyn ani być z nią połączone. 
Minimalna robocza odległość bezpieczeństwa powinna być zmniejszona w ra-
mach wymiarów roboczych przewidzianych dla bariery izolacyjnej. Wzmian-
kowana odległość powinna być określona przez wykwalifikowaną osobę zgodnie 
z przepisami zakładowymi, miejscowymi i rządowymi dotyczącymi wykonywania 
prac w pobliżu sprzętu pod napięciem. 

1.6 ZAGROŻENIE WYWRÓCENIEM 
 
 
 
 
 

• Przed kierowaniem maszyną, użytkownik powinien 
 zapoznać się z powierzchnią strefy pracy. Podczas 
 kierowania nie należy przekraczać dozwolonego nachylenia i 
 przechylenia poprzecznego. 

• Nie należy podnosić platformy lub kierować maszyną przy

 podniesionej platformie na pochyłej powierzchni lub na 

 miękkiej i nierównej powierzchni. 

• Przed kierowaniem urządzeniem na podłożu, mostach, 

 samochodach ciężarowych lub innych powierzchniach 

 należy sprawdzić ich maksymalny udźwig. 

• Nie przekraczać maksymalnego udźwigu platformy. 
Jednolicie rozprowadzić obciążenie w komorze transportu 
towaru. W razie potrzeby, użyć pomostu na pokrywie do 
załadowania dalszego towaru. 

• Utrzymywać korpus maszyny w minimalnej odległości 
wynoszącej 0,6 m (2 ft) od dziur, nierówności, pochyłości, 
przeszkód, odpadów i innych potencjalnych zagrożeń na 
poziomie podłoża. 

• Nie podejmować prób użycia urządzenia jako dźwigu. Nie 
mocować maszyny do żadnej, sąsiadującej konstrukcji. 

• Nie zwiększać wymiarów platformy poprzez poszerzanie 
pomostu lub stosowanie nieupoważnionych przedłużeń; 

• Jeżeli moduł kosza i platforma ulegną zakleszczeniu w taki 
sposób, że jedno lub więcej kół uniosą się nad podłoże, 
operator powinien zejść z platformy przed przystąpieniem 
do uwolnienia maszyny

. 

• 
podniesiona. 

 
 

ZAKRES NAPIĘCIA (OD FAZY DO 
FAZY) 

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ 
BEZP. – m (ft) 

OD 0 DO 50 kV                3 m (10 ft) 

OD 50 DO 200 kV 5 m (15 ft) 

OD 200 DO 350 kV 6 m (20 ft) 

OD 350 DO 500 kV 8 m (25 ft) 

OD 500 DO 750 kv 11 m (35 ft) 

OD 750 DO 100 kV 14 m (45 ft) 
  

UWAGA: powyższa minimalna robocza odległość bezpieczeństwa ma 
zastosowanie pod warunkiem, że przepisy zakładowe, miejscowe i 
rządowe nie są bardziej restrykcyjne. 
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1.7 ZAGROŻENIE PRZYGNIECENIEM I UDERZENIEM 
 

• Cały personel roboczy i naziemny powinien nosić środki ochrony in-
dywidualnej wymagane przez obowiązujące przepisy lub na pod-
stawie oceny ryzyka przeprowadzonej w miejscu pracy. 

• Podczas używania maszyny lub podnoszenia i obniżania platformy, 
kontrolować odległość powyżej, z boku i poniżej samej platformy. 

 
 
 
 
 
 

• Podczas pracy maszyny nie należy wychylać się poza obręb brzegów 
platformy. 

• Podczas jazdy w strefie o ograniczonej przez przeszkody 
widoczności przed podnośnikiem powinna być zawsze obecna osoba 
sygnalizująca obecność ewentualnych zagrożeń. 

• odczas kierowania, personel niebiorący udziału w czynności powinien 
zawsze znajdować się w minimalnej odległości od maszyny wyno-
szącej 1,8 m (6 ft). 

• Dostosować prędkość jazdy do następujących warunków: powi-
erzchni podłoża, ruchu ulicznego, widoczności, pochyłości, 
rozmieszczenia personelu i pozostałych czynników stanowiących 
ryzyko zderzenia lub spowodowania obrażeń personelu. 

• Uwzględnić przestrzeń hamowania niezależnie od prędkości 
maszyny. 

• Nie prowadzić na dużej prędkości w strefach zastrzeżonych lub 
wąskich albo podczas jazdy do tyłu. 

• Zachować zawsze maksymalną uwagę, aby zapobiec by ewentualne 
przeszkody mogły uderzyć w urządzenia sterownicze lub osoby na 
platformie albo mogły zakłócić ich pracę. 

• Upewnić się, że operatorzy pozostałych maszyn podnośnikowych lub 
maszyn naziemnych zostali poinformowani o obecności platformy 
wysokościowej. Odłączyć zasilanie od podniesionych dźwigów. 

• Powiadomić personel, aby nie wykonywał czynności, przebywał lub 
przechodził pod podniesioną platformą. Ograniczyć strefę podłogi za 
pomocą stosownych barier, w zależności od potrzeby. 

 

ROZDZIAŁ 1.  
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1.8 PODNOSZENIE I TRANSPORT 
 
Ogólne informacje 
 

• Podczas podnoszenia i transportu nie należy pozwalać na przeby-
wanie personelu na platformie. 

 

• LUI PK— Maszyna może być popychana lub ciągnięta tylko w sy-
tuacjach awaryjnych, powstania usterki, braku zasilania lub w celu 
jej załadunku/rozładunku i ZAWSZE po uruchomieniu hamulca silni-
ka, zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku. 

 

• Przed podniesieniem lub transportem, upewnić się, że platforma 
została całkowicie wsunięta i opróżniona. 

 

• Podczas podnoszenia maszyny przy użyciu wózka widłowego, 
wsuwać widły tylko w wyznaczonych miejscach maszyny. Do pod-
noszenia użyć podnośnika o odpowiednim udźwigu. Odnośnie 
ciężaru maszyny skonsultować tabelę danych technicznych w Sekcji 
5 –Dane techniczne maszyny 

 

• Odnośnie informacji w zakresie podnoszenia, skonsultować sekcję 
3 niniejszego podręcznika  – Funkcjonowanie maszyny. 
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ROZDZIAŁ 2.  
PRZYGOTOWANIE I KONTROLA 

2.1 SZKOLENIE PERSONELU 
 
Podest wysokościowy jest urządzeniem do transportu personelu; 
z tego powodu powinno ono być obsługiwane i konserwowane wyłącz-
nie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. 
 
Nie jest dozwolone obsługiwanie maszyny przez osoby pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków albo cierpiących na padaczkę, zawroty głowy 
lub utratę kontroli fizycznej. 
 
Szkolenie operatora powinno obejmować podane niżej czynności: 
 
1. Obsługa i ograniczenia urządzeń sterowniczych platformy, na 

ziemi oraz urządzeń awaryjnych i bezpieczeństwa. 
2. Symbole sterowań, instrukcje i ostrzeżenia rozmieszczone na 

maszynie. 
3. Regulaminy określone przez pracodawcę i przepisy rządowe. 
4. Obsługa homologowanego urządzenia zabezpieczającego 

przed  upadkiem tam, gdzie wymagane. 
5. Znajomość mechanicznego funkcjonowania maszyny umożli-

wiająca rozpoznanie potencjalnej lub rzeczywistej usterki. 
6. Bezpieczne metody obsługi maszyny w obecności wysokich 

przeszkód,  innego osprzętu w ruchu i przeszkód, obniżeń 
terenu, dziur i  pochyłości. 

7. Metody zapobiegania zagrożeniom wynikającym z obecności 
niezabezpieczonych przewodników elektrycznych. 

8. Wymagania dotyczące danej pracy lub danego zastosowania 
maszyny. 

 
Nadzór nad szkoleniem 

Szkolenie powinno mieć miejsce pod nadzorem wykwalifikowanej osoby, na 
otwartej przestrzeni pozbawionej przeszkód i powinno być kontynuowane do 
chwili, gdy praktykant będzie w stanie bezpiecznie uruchomić i obsłużyć 
maszynę. 

 
Odpowiedzialność operatora 

Operator powinien być pouczony w zakresie odpowiedzialności i zdolności 
wyłączenia maszyny w przypadku awarii lub innych, niebezpiecznych 
warunków dotyczących samej maszyny lub strefy pracy. 

 
 

2.2 PRZYGOTOWANIE, KONTROLA I KONSERWACJA 
 
Firma BRAVIISOL dostarcza danych dotyczących okresowej kontroli i 
konserwacji maszyny podanych w Tabeli 2.23, str. 14 
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wysokościowych plat-
form roboczych należy skonsultować miejscowe przepisy. 
Należy zwiększyć częstotliwość przeprowadzania zabiegów 
konserwacyjnych w razie takiej potrzeby, jeżeli maszyna pracuje w trudnych 
warunkach środowiskowych, w sposób intensywny i pod dużym ob-
ciążeniem. 
 
2.3 WSTĘPNA KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM 
Wstępna kontrola przed uruchomieniem obejmuje następujące czynności. 
 

1. Czyszczenie– Sprawdzić ewentualną obecność wycieków (olej 
hydrauliczny i płyn akumulatorowy) lub zbędnych przedmiotów na 
wszystkich powierzchniach. Powiadomić o wyciekach stosowny 
personel zajmujący się konserwacją. 
2. Tabliczki i nalepki – sprawdzić czy wszystkie 
tabliczki i nalepki są czyste i czytelne. Sprawdzić, czy 
nie brakuje żadnej nalepki. Upewnić się, że wszystkie 
nieczytelne nalepki i tabliczki zostały wyczyszczone lub 
zastąpione. (Patrz “Aplikacja nalepek” w Sekcji 3). 
3. Instrukcje obsługi i bezpieczeństwa – Upewnić się, że w 
pojemniku odpornym na działanie czynników atmosferycznych 
(RYS. 3.A) są obecne następujące podręczniki: Instrukcja obsługi i 
bezpieczeństwa, Instrukcja bezpieczeństwa EMI (tylko w odniesieniu do 
danych ANSI/CSA) oraz Instrukcja dot. odpowiedzialności ANSI (tylko w 
odniesieniu do danych ANSI/ CSA). 
4. Schemat pełnej, codziennej kontroli – (Patrz Sekcja 2.4). 
5. Akumulator – Ładować wg potrzeby (patrz Sekcja 3.5). 
6. Olej hydrauliczny – Poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku pompy 
może ulegać zmianie w zależności od temperatury oleju tj., w zimnej 
maszynie poziom oleju może nie osiągać znaku PEŁNOŚCI na 
wskaźniku poziomu. 
Kilkakrotnie podnieść i opuścić wspornik, aby uzyskać dokładniejszy 
odczyt na wskaźniku poziomu. Po nagrzaniu oleju hydraulicznego, 
sprawdzić odczyt na wskaźniku, który powinien wskazywać poziom 
równy lub zbliżający się do PEŁNOŚCI. 
 
• NIE WYPEŁNIAĆ POZA ZNAK PEŁNOŚCI. 

• ZAWSZE UZUPEŁNIAĆ POZIOM oleju, jeżeli jest on równy lub 
poniżej  znaku UZUPEŁNIJ. 
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UWAGA: 
sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, przy 
maszynie z obniżonym koszem,  przez stosowny 
wziernik pod pokrywą. W razie potrzeby, uzupełnić 
poziom dolewając oleju mineralnego o lepkości 
stopnia 22 (w warunkach klimatycznych o bardzo 
zimnej temperaturze tj. poniżej -20°C zaleca się 
stosowanie oleju mineralnego o niższym 
punkcie zamarzania, około –45°C) 
 
Uwaga  
Zagrożenie zanieczyszczeniem 
Nie należy pozostawiać w  
otoczeniu zużytego oleju. 
 

TABELA 2.3 

2.4 PEŁNA KONTROLA CODZIENNA  
 

 
 
 

ABY ZAPOBIEC EWENTUALNYM OBRAŻENIOM, UPEWNIĆ SIĘ, ŻE 
ZASILANIE MASZYNY JEST WYŁĄCZONE PODCZAS 
PRZEPROWADZANIA “PEŁNEJ KONTROLI”. NIE UŻYWAĆ MASZYNY 
PRZED ZAKOŃCZENIEM USUWANIA WSZYSTKICH USTEREK. 
 

 
 
 

 
NIE ZAPOMNIEĆ O WZROKOWYM SPRAWDZENIU DOLNEJ CZĘŚCI 
PODSTAWOWEGO NADWOZIA. 
SPRAWDZIĆ, CZY W STREFIE NIE SĄ OBECNE PRZEDMIOTY LUB 
ODPADY MOGĄCE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE MASZYNY 
 
Operator nie powinien przyjąć odpowiedzialności za obsługiwanie maszyny do 
chwili zapoznania się z treścią instrukcji i jej pełnego zrozumienia oraz do 
wykonania pierwszej obsługi podnośnika pod nadzorem doświadczonego i 
wykwalifikowanego operatora. 
Tylko wykwalifikowani operatorzy i upoważniony personel mogą uruchomić 
maszynę.  Niniejsza instrukcja, wraz z załącznikami, stanowi integralną część 
maszyny i powinna jej zawsze towarzyszyć. 
 

 
 
 

 
Producent BRAVIISOL D.M. SRL nie ma bezpośredniego wpływu na 
użytkowanie maszyny, jej obsługa zgodnie z przepisami bezpieczeństwa należy 
do odpowiedzialności użytkownika. 
Do odpowiedzialności operatora należy wykonanie kontroli przed każdym użyci-
em maszyny. 
Celem codziennej, pełnej kontroli maszyny jest upewnienie się odnośnie braku 
usterek lub nieprawidłowości i stwierdzenie ewentualnej konieczności 
wykonania rutynowego zabiegu konserwacyjnego. W razie wykrycia uszkodzeń 
lub nieupoważnionych zmian w odniesieniu do stanu, w jakim maszyna została 
dostarczona, należy natychmiast umieścić stosowną tablicę na maszynie i NIE 
użytkować maszyny. 
 
 
 

TYP OKRESOWOŚĆ GŁÓWNA 

OSOBA ODPO-

WIEDZIALNA 

KWALIFIKACJE ODNIESIENIE 

WSTĘPNA KON-
TROLA PRZED 
URUCHOMIE-
NIEM 

Przed rozpoczęciem 
każdego dnia roboczego 
lub przy każdej zmianie 
operatora 

Użytkownik 
lub operator 

Użytkownik 
lub operator 

Instrukcja obsługi 
i bezpieczeństwa 
strona 59, 60 
wraz ze stoso-
wnymi formular-
zami kontrolnymi 

OKRESOWY 

KONTROLA 

Co 3 miesiące lub co 150 
roboczogodzin, wg potrze-
by lub jeżeli maszyna nie 
była używana przez ponad 
3 miesiące albo jeżeli 
została nabyta używana 

Właściciel, 

koncesjona-

riusz lub 

użytkownik 

Wykwalifikowany 

mechanik firmy 

BRAVI 

Instrukcja obsługi i 
bezpieczeństwa 
strona 57, 58 wraz ze 
stosownymi formular-
zami kontrolnymi 

ROCZNA KON-

TROLA 

Co roku, do 

13 miesięcy od daty ostat-
niej kontroli 

Właściciel, 

koncesjona-

riusz lub 

użytkownik 

Wykwalifikowany 

mechanik firmy 

BRAVI 

IInstrukcja obsługi i 

bezpieczeństwa 

strona 61, nstrukcja 

napraw i konserwacji 

wraz ze stosownymi 

formularzami kon-

OSTRZEŻENIE  

OSTRZEŻENIE  

OSTRZEŻENIE  
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2.5 PRZED KAŻDYM UŻYCIEM: 
 

• Upewnić się, że wszystkie instrukcje znajdują się w stosownym 

pojemniku, 
odpornym na działanie czynników atmosferycznych, 
umieszczonym w maszynie. 

• Upewnić się, że tabliczka z numerem fabrycznym podnośnika 
i wszystkie nalepki bezpieczeństwa znajdują się na 
prawidłowym miejscu i są w optymalnym stanie oraz czytelne. 

• Sprawdzić stan maszyny pod kątem obecności usterek, 
nieprawidłowości, pęknięć lub nieupoważnionych zmian w 
odniesieniu do stanu, w jakim maszyna została dostarczona. 

• Sprawdzić stan kosza, obrzeży platformy; sprawdzić 
poprawność funkcjonowania bramki wejściowej w trybie 
automatycznym. 

• Sprawdzić poziom cieczy w akumulatorach i czy nie są 
obecne wycieki. Kable powinny być prawidłowo umocowane 
do zacisków; nie powinna być obecna korozja. 

• Sprawdzić stan i funkcjonowanie wszystkich urządzeń 
bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej 

• Sprawdzić, czy na ogumieniu kół nie są widoczne 
uszkodzenia, otarcia lub głębokie cięcia. Sprawdzić, czy na 
kołach lub w ich pobliżu 
nie są obecne zanieczyszczenia. 

• Wzrokowo sprawdzić stan komponentów hydraulicznych, 
elektrycznych i mechanicznych — odnośnie każdego 
komponentu, sprawdzić czy wszystkie części są obecne, 
niepoluzowane i dobrze umocowane i czy nie są obecne 
widoczne uszkodzenia, wycieki lub ślady nadmiernego 
zużycia.  

• Sprawdzić ewentualną obecność poluzowanych kabli lub 
przewodów wiszących pod podstawą. 

• Sprawdzić funkcjonowanie głównego przełącznika 
kluczykowego na tablicy rozdzielczej 

• Sprawdzić funkcjonowanie awaryjnego przycisku 
grzybkowego, zarówno tego na urządzeniach sterowniczych 
maszyny, jak i na tablicy rozdzielczej. 

• Sprawdzić działanie funkcji awaryjnego obniżania 
mechanicznego. 

2.6 KONTROLA FUNKCJONOWANIA  

 
Po zakończeniu pełnej kontroli, przeprowadzić sprawdzian funkcjonowania 
wszystkich urządzeń w wolnej od wysokich przeszkód strefie i na poziomie 
podłoża. 
W celu uzyskania dalszych szczegółów, należy skonsultować Sekcję 3 
niniejszej instrukcji. 

 
 
 

 
JEŻELI MASZYNA NIE FUNKCJONUJE PRAWIDŁOWO, NATYCHMIAST 
JĄ WYŁĄCZYĆ. 
POWIADOMIĆ PERSONEL ZAJMUJĄCY SIĘ KONSERWACJĄ. NIE UŻY-
WAĆ MASZYNY DO CHWILI ZAPEWNIENIA JEJ BEZPIECZNEGO 
FUNKCJONOWANIA. 
 
Elementy sprawdzianu funkcjonalności 
 
1.  Za pomocą naziemnych urządzeń sterowniczych, bez ładunku na plat-

formie, wykonać wskazane czynności. 
a.  Uruchomić funkcję sterowania podnoszeniem i obniżaniem z 

poziomu podłoża 
b.  Upewnić się, że wszystkie funkcje maszyny są wyłączone, 
  podczas naciskania przycisku zatrzymania awaryjnego. 
c.  Sprawdzić poprawność funkcjonowania zaworu ręcznego ob 
  niżania 

 

2.  Z panelu poleceń platformy wykonaj następujące operacje: 
  

a.  Kilkakrotnie podnieś i opuść platformę z wysokości 0,61 do 
wysokości 0,92 metra. Sprawdź i zweryfikuj, czy podnoszenie i 
opuszczanie platformy odbywa się w sposób regularny. 
Sprawdź i zweryfikuj, czy przy podnoszeniu kosza jazda z 
automatyczną bezpieczną, niską prędkością  (tylko dla LUI PK) 
lub czy zwalnianie hamulca jest dezaktywowane (tylko dla LUI 
MINI P.A.) 

b.  Uruchom wszystkie funkcje oraz sprawdź i zweryfikuj 
poprawność działania wszystkich łączników krańcowych, 
ogólnych łączników awaryjnych i łączników uruchamiających. 

c. Hamulce samochodowe - (tylko dla LUI PK). Poprowadź pojazd 
po pochyłości (nie przekraczającej jego nominalnej zdolności 
eksploatacyjnej na pochyłości), a następnie zatrzymaj go, aby 
upewnić się, że hamulce utrzymają go na pochyłości  

OSTRZEŻENIE  
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ROZDZIAŁ 3.  
FUNKCJONOWANIE MASZYNY 

3.1 
PRODUCENT NIE MA ŻADNEGO BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU NA 
ZASTOSOWANIE I FUNKCJONOWANIE MASZYNY. 
DO OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA I OPERATORA NALEŻY 
PRZESTRZEGANIE PRAWIDŁOWYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃST-
WA.. 
W niniejszej sekcji podano informacje niezbędne do zrozumienia funkcji 
sterowania i funkcjonowania maszyny.. 
 
3.2 DESCRIPTION OF THE MACHINE 

 
Kompletator zamówień jest wózkiem z podnoszoną pozycją operatora 
przeznaczonym do operacji kompletacji (ręczna kompletacja i maga-
zynowanie towarów z półek); 
Główny panel poleceń znajduje się na platformie. 
To urządzenie podnoszące jest pojazdem elektrycznym, samojezdnym lub 
pchającym (LUI PK) i wyposażone jest w napowietrzną platformę roboczą, 
zamontowaną na mechanizmie wspornym, podnoszącym, uruchamianym 
przez specjalny pojedynczy siłownik hydrauliczny z efektem synchronizacji . 
 
Na konsolecie sterowniczej platformy operator może kierować 
maszyną (tylko LUI PK) i podnosić lub opuszczać platformę. Ponadto LUI 
PK jest wyposażona w płaszczyznę ładunkową napędzaną elektrycznie za 
pomocą dwóch, wygodnych przycisków umieszczonych na maszynie, 
umożliwiających operatorowi podnoszenie i obniżanie płaszczyzny ładun-
kowej przeznaczonej na załadunek towaru bez opuszczania stanowiska.  
The LUI MINI P.A. jest wyposażona w ręcznie poruszaną półkę ładunkową 
kontrolowaną przez dźwignię znajdującej się pod nią, która pozwalaja oper-
atorowi do podnoszenia i opuszczania półki ładunkowej , która jest za-
rezerwowana tylko dla obiektów i materiałów, bez opuszczania podestu.  
 
LUI PK jest wyposażona w tylne koła napędowe i przednie wolne koła obro-
towe. Należy użyć sterowań programowalnego stanowiska sterowniczego 
na ziemi podczas uruchamiania maszyny w celu przeprowadzenia 
konserwacji i kontroli funkcjonowania lub w razie awarii, jeżeli operator na 
platformie nie jest w stanie jej obniżyć. 
 
LUI MINI P.A. jest wyposażona w tylnie wolne koła i dwa przednie samo 
hamujące koła. Konieczne jest użycie naziemnego stanowiska sterownicze-
go, gdy urządzenie jest włączone, gdy wykonywna jest inspekcja lub 
weryfikacja funkcjonalności w nagłych wypadkach, jeśli operator na plat-
formie nie jest w stanie jej obniżyc. 
NIGDY NIE MANEWRUJ LUI MINI P.A. Z OSOBĄ NA POKŁADZIE 
 

3. Limit alarmu pochylenia – przy całkowicie opuszczonej platformie, 
prowadzić maszynę po powierzchni o pochyłości powyżej 1,5° w 
jakimkolwiek kierunku (nieprzekraczająca nominalną zdolność 
funkcjonowania na pochyłym terenie). Alarm maszyny wskazuje 
stan pochylenia w razie próby podniesienia platformy.. 

4. Limit zmniejszania prędkości transmisji:  Jeżeli platforma zostanie 
podniesiona powyżej 0,4 m (1.5 - 2 ft), prędkość transmisji jest 
zmniejszana o 1/4 w stosunku do prędkości transmisji w celu 
obniżenia platformy.( tylko dla LUI PK) 

5. Limit otwarcia bramki platformy: Bramka wejściowa jest 
wyposażona na obydwu skrzydłach w sprężyny, które automatycznie 
zamykają drzwi wejściowe natychmiast po ich uwolnieniu.  

6. Czujnik lewego pokrętła i pedały sterujące – maszyna funkcjonuje 
(porusza się i podnosi) wyłącznie, jeżeli operator trzyma rękę opartą 
na lewym lub lewym/prawym pokrętle (RYS.A) i obydwoma piętami 
dociska wyłączniki zezwalające usytuowane na platformie (RYS.B); 
należy utrzymać tę pozycję bezpieczeństwa przez cały czas funkc-
jonowania.(tylko dla  LUI PK) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Upewnić się, że wszystkie funkcje maszyny są wyłączone podczas 

aktywacji (naciskania) przycisku zatrzymania awaryjnego. 
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3.3 FUNKCJONOWANIE MASZYNY 
 
Wstępne czynności 
 
Przed uruchomieniem maszyny za pomocą poleceń na panelu stacji 
naziemnej lub na platformie, konieczne jest spełnienie następujących 
warunków poleceń.  
 

• Napięcie akumulatorów jest wystarczające do funkcjonowania 
maszyny. Nie powinien być obecny alarm rozładowanego akumu-
latora  na stanowisku sterowniczym naziemnym, ani na wskaźniku 
stanu  akumulatora na maszynie (tylko dla LUI PK). 

 

• Główny wyłącznik zasilania na stanowisku sterowniczym na-
ziemnym  powinien być ustawiony na tryb sterowania naziemnego 
lub sterowania z platformy. 

 
 

• Wyłączniki zatrzymania awaryjnego, sterowania platformą i stero-
wania naziemnego powinny być w położeniu PRZYWRÓCENIA 
PIERWOTNEGO STANU (RESET) (ustawione na zewnątrz). 

 

• Dla LUI PK: Ekran LCD wyświetlający stan maszyny na stan-
owisku sterowniczym naziemnym powinien wskazywać normalne 
warunki robocze w chwili uruchomienia maszyny. 

 

• W PRZYPADKU LUI PK :maszyna działa (porusza się i podnosi) 
tylko wtedy, gdy operator trzyma rękę na lewym i prawym 
uchwycie czujnika, a obie pięty dociśnięte na przełącznikach 
nożnych  na platformie. Ta pozycja bezpieczeństwa powinna być 
utrzymywana przez cały czas eksploatacji.  PICs. A i B sekcja 2.6 ) 

 
1. Naziemne stanowisko sterownicze (Rozdział 3.7) 
2. Ręczna dźwignia do awaryjnego opuszczania platformy (Rozdział 3.8) 
3. Gniazdko c.a. ładowarki akumulatora i dioda LED stanu naładowania 

(Rozdział 3.6) 
4. Wyłącznik pedałowy aktywacji platformy (2 wyłączniki, po jednym na 

nogę) - (Rozdział 3.6) 
5. Bramka wejściowa platform 
6. Konsoleta sterowania na platformie (Rozdział 3.6) 
7. Półka ładunkowa 
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3.4 POKRYWA - (PLATFORMA TRANSPORTUJĄCA)  
 
Usuwanie 
 
1. Podnieść pokrywę na wysokości tylnej części, aby uwolnić gumową 
uszczelkę na podstawowym korpusie, następnie przesunąć pokrywę w 
przód podczas jej podnoszenia, aby ją całkowicie wyjąć z maszyny. 
 
Montaż 
 
1. Ustaw but na odpowiednim zderzaku w górnej części ramy i przesuń 
go do tyłu .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKRYWA (PLATFORMA TRANSPORTUJĄCA) POWINNA 
SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO PRZEWOZU TOWARU. 
UNIEMOŻLIWIĆ PRZECHODZENIE PERSONELU PO POKRYWIE 
PLATFORMY TRANSPORTUJĄCEJ. 

But po stronie prawej 

- Platforma pod-

nosząca ładunek  

3.5 ŁADOWANIE AKUMULATORA 

 
Kontrolka ostrzegawcza niskiego napięcia akumulatora 
  
Na panelach poleceń LUI PK na platformie  i na stacji naziemnej znajdują się 
wskaźniki niskiego napięcia akumulatora. 
W LUI MINI P.A. wskaźnik niskiego napięcia akumulatora znajduje się w 
sekcji ramy.  
 

Procedura ładowania akumulatorów 
Niniejsza maszyna jest wyposażona w ładowarkę akumulatora z wejściem 
napięcia a.c./wyjściem napięcia c.c. Ładowarka automatycznie kończy łado-
wanie po osiągnięciu przez akumulatory maksymalnej pojemności. 
 
UWAGA: Jeżeli ładowarka jest podłączona do gniazdka c.a., funkcja trans-
misji platformy jest wyłączona. 
 
 
 
 
 
 
AKUMULATORY KWASOWO-OŁOWIOWE MOGĄ WYTWARZAĆ WY-
BUCHOWE GAZY WODOROWE PODCZAS NORMALNEGO FUNKC-
JONOWANIA. NIE PALIĆ TYTONIU, UŻYWAĆ OTWARTEGO OGNIA, 
PROWOKOWAĆ ISKIER W POBLIŻU AKUMULATORÓW. PODCZAS 
ŁADOWANIA ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ. NIE ŁADO-
WAĆ LODOWATEGO AKUMULATORA. ZAPOZNAĆ SIĘ ZE ŚRODKAMI 
OSTROŻNOŚCI PODANYMI PRZEZ PRODUCENTA AKUMULATORA W 
ZAKRESIE ZALECANEJ SZYBKOŚCI ŁADOWANIA I MOŻLIWOŚCI USU-
NIĘCIA KAPTURKÓW Z KOMÓR PODCZAS ŁADOWANIA.. 
 
 
1. Zaparkować maszynę w dobrze nawietrzonym miejscu, 

blisko gniazdka elektrycznego naściennego o napięciu c.a.                                                            
2. Używać zawsze gniazdka c.a. z uziemieniem. Podłączyć 

ładowarkę do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka 
zgodnie z miejscowymi przepisami. Uziemione gniazdko jest 
niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka porażenia elektrycznego – nie 
używać adapterów uziomu ani nie modyfikować wtyczki. Jeżeli używa 
się przedłużacza, należy unikać nadmiernego spadku napięcia 
posługując się modelem 12 AWG z 3 drutami. 

UWAGA  
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Kontrolki stanu naładowania akumulatora są umieszczone blisko 
gniazdka wejściowego a.c. ładowarki, na naziemnej tablicy sterown-
iczej. 
 
1  Podczas pierwszego podłączenia, automatycznie czerwona di-
oda LED ładowarki miga w celu krótkiego testu, a następnie 
rozpoczyna się ładowanie 
 
2 W chwili włączenia się ZIELONEJ DIODY LED, akumulatory są 
całkowicie naładowane. W tym momencie, można odłączyć łado-
warkę od zasilania a.c. (uchwycić i pociągnąć wtyczkę a nie  
kabel, aby nie ryzykować jego uszkodzenia).  
 
 
UWAGA: po włączeniu się zielonej diody LED, ładowarka 
wyłącza się elektronicznie. 

A  -  A.C. GNIAZDO 
ZASILANIA DLA 
ŁADOWARKI 
AKUMULATORA   
B - KONTROLKA 
WSKAZUJĄCA STAN 
NAŁADOWANIA 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 KONSOLETA STEROWNICZA PLATFORMY  

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Przycisk zatrzymania awaryjnego/wyłączenia 
2. Przycisk przyspieszenia ruchu w przód/w tył 
3. Wskaźnik stanu akumulatora 
4. Przycisk podnoszenia platformy 
5. Przycisk obniżania platformy 
6. Przycisk sygnalizatora dźwiękowego 
7. Przycisk ruchu w dół płaszczyzny przemieszczania towaru 
8. Przycisk ruchu w górę płaszczyzny przemieszczania towaru  
9. Prawy czujnik do aktywacji funkcji 
10. Lewy czujnik do aktywacji funkcji  
11. Przełącznik kierunku w prawo/lewo 
12. Selektor przełącznika kluczykowego 
13. Przełączniki nożne  
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Ogólne informacje  
  
Przed uruchomieniem maszyny za pomocą sterowań naziemnych lub  
na platformie należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki 
: 

• Panel Poleceń Platformy: przełącznik kluczykowy musi być ustawiony 
na Tryb Poleceń Platformy "1" lub Tryb Poleceń Naziemnych "2" . 

• Stacja Naziemna Poleceń -Stacja Poleceń Platformy: przyciski 
zatrzymania awaryjnego muszą być ustawione w pozycji RESET 
(ZASILANIE PODŁĄCZONE). 

 
Platforma przełącznika kluczykowego/wyłącznik /naziemny  
 

• Pozycja centralna  "0":  
Obróć do tej pozycji, aby wyłączyć urządzenie po użyciu . 

• Pozycja  “1”:  
(wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na platformie 
będzie się świecił tylko w przypadku LUI PK). W tej pozycji 
maszyna może być uruchamiana ze stacji poleceń platformy .  

• Pozycja  “2”: 
(wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na platformie 
będzie wskazywał GRD tylko w przypadku LUI PK). W tej pozycji 
maszyna może być uruchamiana ze naziemnej stacji poleceń .  

 

Przycisk awaryjnego zatrzymania/wyłączenia na platformie 
 
Po naciśnięciu, natychmiast zatrzymuje wszystkie fazy maszyny. 
Po skasowaniu NIE uruchamia ponownie maszyny, ale zezwala na włączenie 
dopływu napięcia 
 
UWAGA: aby maszyna funkcjonowała, przyciski zatrzymania awaryjnego/
wyłączenia platformy i stanowiska sterowniczego naziemnego powinny być w 
położeniu PRZYWRÓCENIA PIERWOTNEGO STANU (RESET).. 
 
Lewy i prawy czujnik do aktywacji funkcji  
 
Lewa i prawa ręka powinny być umieszczone na pokrętlłach, przed czujniki-
em, aby umożliwić aktywację funkcji przesuwu/podnoszenia/obniżania 
maszyny. 
 
UWAGA: Należy pamiętać o tym, aby oprócz czujnika lewej i prawej ręki, 
uruchomić również obydwa wyłączniki pedałowe , aby włączyć wszystkie 
funkcje jazdy/podnoszenia/obniżania maszyny.   

Przycisk przyspieszenia ruchu w przód/w tył 
 
Uchwycić pokrętło prawą ręką i 

     
OBRÓCIĆ pokrętło w PRZÓD (grzbiet ręki w 
kierunku przeciwnym do operatora), aby uru-
chomić ruch pojazdu w PRZÓD. 
Zwolnienie pokrętła AUTOMATYCZNIE 
zatrzymuje pojazd. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
OBRÓCIĆ pokrętło w TYŁ 
(grzbiet ręki w kierunku operatora), aby uru-
chomić ruch pojazdu w TYŁ. 
Zwolnienie pokrętła AUTOMATYCZNIE 
zatrzymuje pojazd.  
 

.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Platforma może być obsługiwana wyłącznie przez uprzednio 
przeszkolony i upoważniony personel, który dobrze zapoznał się z treścią 
przepisów bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji. 
PRZY PODNIESIONEJ PLATFORMIE, POJAZD POWINIEN SIĘ PRZEMIESZCZAĆ 
WYŁĄCZNIE PO GŁADKIEJ, SOLIDNEJ I PŁASKIEJ POWIERZCHNI, czystej, 
pozbawionej dziur i o odpowiednim udźwigu, będącej w stanie znieść ciężar 
pojazdu wraz z transportowanymi ładunkami (patrz Sekcja 5 –Dane techniczne 
maszyny) 
 

UWAGA  
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NAPRZÓD  

DO TYŁU  



 

 

Nacisnąć i podtrzymać na pozycji wciśnięcia przycisk ruchu w górę 
(Przycisk 4, rozdz. 3.6), aby uruchomić elektryczne podnoszenie 
płaszczyzny załadunkowej. Zwolnienie przycisku automatycznie 
zatrzymuje podnoszenie. 
 
Nacisnąć i podtrzymać na pozycji wciśnięcia przycisk ruchu w dół 
(Przycisk 5, rozdz. 3.6), aby uruchomić elektryczne obniżanie 
płaszczyzny załadunkowej. Zwolnienie przycisku automatycznie 
zatrzymuje obniżanie. 
 
 
Przełącznik kierunku w prawo/lewo 
 
Przełącznik kierunku został tak opracowany, aby mógł być wygodnie 
aktywowany lewą ręką.  
 
Przesuń przełącznik układu kierowniczego z lewej w prawo lub lewy 
lub prawy i przytrzymaj go w tej pozycji tak długo, jak chcesz, aby wy-
brany kierunek był zachowany. 
  
Pamiętaj, aby aktywować oba przełączniki nożne oraz czujniki lewo- i 
prawostronne w celu uruchomienia funkcji podnoszenia/opuszczania/
jazdy. 
 
 
 
 

 

Przycisk podnoszenia/obniżania półki ładunkowej 
 
Płaszczyzna do przewozu towaru została zaprojektowana do maksymalne-
go udźwigu 90 kg (199 lb). Może być szybko podniesiona lub obniżona w 
pionie w przedniej części modułu wspornika za pomocą stosownych przyci-
sków na maszynie. 
 
Nacisnąć i podtrzymać na wciśniętej pozycji górny przycisk  
(Przycisk 8, sekc 3.6), aby uruchomić elektryczne podnoszenie płaszczyzny 
załadunkowej. Zwolnienie przycisku automatycznie zatrzymuje podnosze-
nie. 
 
Nacisnąć i podtrzymać na wciśniętej pozycji dolny przycisk (Przycisk 7,sekc 
3.6), aby uruchomić elektryczne obniżanie płaszczyzny 
załadunkowej. Zwolnienie przycisku automatycznie zatrzymuje 
obniżanie. 
 
Przycisk sygnalizatora dźwiękowego 
 
Jeżeli maszyna jest włączona, naciśnięcie przyci-
sku powoduje włączenie sygnalizatora 
dźwiękowego. 
 
Przyciski podnoszenia i obniżania platformy 
 
Pod żadnym warunkiem, operator nie powinien wchodzić na poręcze kosza 
lub opierać o nie drabiny, osie albo inne przedmioty w celu dosięgnięcia 
wyższych miejsc pracy. Ponadto, pod żadnym pozorem nie powinien wychy-
lać się lub wydłużać poza obręb poręcza kosza platformy. 
Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że: 

• platforma jest usytuowana na podłodze czystej, pozbawionej  dziur 
i dobrze wypoziomowanej, o stosownym udźwigu. 

• że nie są obecne wysokie przeszkody w 
strefie pracy 
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2. Pchnąć w  prawo, i podtrzymać wciśnięty przełącznik, aby 

uaktywnić jazdę w prawo. Zwolnić przełącznik, jeżeli chce 
się poruszać tylko w przód/tył.  

 
a. Aktywując pokrętło przyspieszania przesuwu RUCH 

W PRZÓD pojazd zacznie się przesuwać w przód 
skręcając w prawo (przednia część maszyny w 
prawym kierunku operatora)            

b. Aktywując pokrętło przyspieszania przesuwu RUCH 
W TYŁ pojazd zacznie się przesuwać w TYŁ 
skręcając w prawo (przednia część maszyny w 
kierunku prawego ramienia operatora)    

 
2. Pchnąć w  lewo, i podtrzymać wciśnięty przełącznik, aby 

uaktywnić jazdę w lewo. Zwolnić przełącznik, jeżeli chce się 
poruszać tylko w przód/tył.  

 
a. Aktywując pokrętło przyspieszania przesuwu RUCH 

W PRZÓD pojazd zacznie się przesuwać w przód 
skręcając w lewo (przednia część maszyny w lewym 
kierunku operatora)      
    

b. Aktywując pokrętło przyspieszania przesuwu RUCH 
W TYŁ pojazd zacznie się przesuwać w TYŁ 
skręcając w lewo (przednia część maszyny w 
kierunku lewego ramienia operatora) 

 
 
UWAGA: ABY PRZEMIEŚCIĆ MASZYNĘ W ŻĄDANYM 
KIERUNKU NALEŻY RÓWNOCZEŚNIE URUCHOMIĆ 
PRZEŁĄCZNIK PRAWO/LEWO I POKRĘTŁO PRZYSPIESZANIA. 
ABY PRZEMIEŚCIĆ MASZYNĘ W PRZÓD/TYŁ PO PROSTEJ 
LINII, USTAWIĆ POJAZD W ŻĄDANYM KIERUNKU I 
PRZESUWĄĆ SIĘ W PRZÓD LUB W TYŁ TYLKO ZA POMOCĄ 
POKRĘTŁA PRZYSPIESZANIA.  

WYŁĄCZNIKI PEDAŁOWE AKTYWUJĄCE 
 
NIE UMIESZCZAJ STOPY NA PRZEŁĄCZNIKACH NOŻNYCH PRZED 
OBRÓCENIEM SELEKTORA PRZEŁĄCZNIKA KLUCZYKOWEGO Z 
"0" NA "1" LUB "2"  
AKTYWACJA POLECEŃ INNYCH NIŻ WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 
PRZYCISKIEM KLUCZYKOWYM LUB RESETOWANIE 
WYŁĄCZNIKÓW AWARYJNYCH PODCZAS URUCHAMIANIA 
POJAZDU 
SPOWODUJE 

WYŚWIETLENIE BŁĘDU .  
 
 
Na podeście wznoszącym znajdują się dwa wyłączniki pedałowe zez-
wolenia, uruchamiane przez naciśnięcie piętą, które zapewniają stabilną 
pozycję operatora, bez ograniczania jego wygody. 
Zdejmując nogę z jednego z dwóch wyłączników, wszystkie funkcje 
jazdy i podnoszenia/obniżania maszyny są natychmiast wyłączane 
 
UWAGA: Pamiętać o tym, aby oprócz obydwu wyłączników pedałowych, 
uruchomić też czujnik lewej ręki w celu włączenia wszystkich funkcji 
jazdy/podnoszenia/obniżania maszyny (sekc. 3.6). 
 
Alarm przechylenia 
 
LUI PK ZAWIERA ALARM PRZECHYLENIA. JEŻELI ALARM JEST 
AKTYWNY I EMITOWANY JEST SYGNAŁ AKUSTYCZNY, NIE JEST 
MOŻLIWE PODNIESIENIE PLATFORMY.  PONADTO, JEŻELI ALARM 
PRZECHYLENIA URUCHOMI SIĘ PODCZAS, GDY PLATFORMA 
JEST UNIESIONA, FUNKCJE TRANSMISJI I PODNOSZENIA ZOS-
TANĄ WYŁĄCZONE DO MOMENTU CAŁKOWITEGO OBNIŻENIA 
PLATFORMY I USUNIĘCIA PRZECHYLENIA. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przycisk włączenia/wyłączenia awaryjnego platformy  
 
Wciśnięty, natychmiast zatrzymuje wszystkie funkcje urządzenia. 
Resetowanie NIE uruchamia maszyny, ale zezwala na podłączenie ener-
gii elektrycznej. 
 
UWAGA:  

W celu przestawienia urządzenia jest konieczne, aby przyciski 
awaryjne wyłącz/włącz na  urządzeniach sterowniczych w podsta-
wie podestu i na platformie powinny być włączone w pozycji RE-
SET. 

 
 
 
 
 
Przycisk obniżenia i podnoszenia platformy 
 

Operator nie może pod żadnym względem wspinać się po balustradzie 
kosza, podstawiać drabiny, płyt lub innyh rzeczy,  w celu osiągnięcia 
większych wysokości pracy. Dodatkowo, operator nie może wychylać się 
poa reling kosza platformy. 
 
Przed aktywowaniem maszyny zweryfikuj, czy: 

• platforma stoi na czystym podłożu, pozbawionym dziur, wyrówn-
anym i o odpowiedniej konsystencji. 

• nie ma żadnych przeszkód w przestrzeni, gdzie pracy będzie 
wykonywana 

 
 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk podnoszenia - 2, aby włączyć elektryczne 
podnoszenie platformy. Zwolnienie przycisku automatycznie zatrzymuje 
ruch. 
 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk opuszczania - 3, aby włączyć elektryczne 
obniżanie platformy. Zwolnienie przycisku automatycznie zatrzymuje 
ruch. 
 
 
 
 
 

5 

UWAGA  
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Przycisk automatycznego hamowania w przypadku zestawu 
kołowego stałego  
 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk 5, aby zwolnić automatyczne 
hamowanie kół obrotowych do momentu ustawienia  
LUI MINI P.A. w pożądanej pozycji. 
Zwolnienie przycisku natychmiastowo uaktywnia automatyczne 
hamowanie kół obrotowych. 
  
UWAGA: Funkcja zwalniania automatycznego hamowania kół obro-
towych przyciskiem zwalniającym jest możliwa tylko wtedy, gdy 
przełącznik kluczykowy jest ustawiony na tryb poleceń "1" " i kosz 
podestu jest całkowicie opuszczony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przycisk obniżenia i podnoszenia półki ładunkowej 
 
Płaszczyzna do przewozu towaru została zaprojektowana do 
maksymalnego udźwigu 90 kg. Może być szybko podniesiona lub 
obniżona w pionie w przedniej części podestu za pomocą dźwigni  
znajdującej się pod półką ładunkową. 
 
Wciśnij i przytrzymaj dźwignię 6 i podnieś obydwiema rękoma półkę 
ładunkową. 
Zwolnienie dźwigni automatycznie zatrzymuje ruch. 
 
Wciśnij i przytrzymaj dźwignię 6 i opuść obydwiema rękoma półkę 
ładunkową. 
Zwolnienie dźwigni automatycznie zatrzymuje ruch.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dźwignia pedału  
 
Dźwignia służy do poruszania maszyną tylko w prostej linii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm przechylenia 
 
LUI MINI P.A. ZAWIERA ALARM PRZECHYLENIA. JEŻELI ALARM 
JEST AKTYWNY I EMITOWANY JEST SYGNAŁ AKUSTYCZNY, NIE 
JEST MOŻLIWE PODNIESIENIE PLATFORMY.  PONADTO, JEŻELI 
ALARM PRZECHYLENIA URUCHOMI SIĘ PODCZAS, GDY PLATFOR-
MA JEST UNIESIONA, FUNKCJE TRANSMISJI I PODNOSZENIA ZO-
STANĄ WYŁĄCZONE DO MOMENTU CAŁKOWITEGO OBNIŻENIA 
PLATFORMY I USUNIĘCIA PRZECHYLENIA. 
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3.7 TABLICA STEROWNICZA NAZIEMNA 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

W LUI PK tablica jest umieszczona pod pokrywą, w wysuwanej 
szufladzie i składa się z następujących elementów spełniających 
opisane funkcje: 
W LUI MINI P.A. tablica jest umieszczona na podwoziu i składa się z 
następujących elementów spełniających opisane funkcje: 
 
1. Przycisk awaryjnego zatrzymania/wyłączenia 
2. Wskaźnik postępu ładowania na ładowarce 
3. Moduł przycisków wielofunkcyjnych 
4. Wtyczka ładowarki 
5. Ekran LCD wizualizacji stanu maszyny 
6. Przyciski poruszania kosza w górę(6a) i w dół(6b) 
7. Wskaźnik baterii 
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego 
 
Po naciśnięciu, natychmiast zatrzymuje wszystkie fazy  maszyny. 
Po skasowaniu NIE uruchamia ponownie maszyny, ale zezwala na 
włączenie dopływu napięcia. 
 
Wyświetlacz (w przypadku LUI PK) 
 
Jest to główny system wyświetlania sterowania w LUI PK . 
• Wizualizuje on użyteczne informacje o stanie systemu  
• Dostarcza informacji diagnostycznych o ewentualnych anomaliach 

lub usterkach w systemie. 
 
Moduł przycisków wielofunkcyjnych: 
  
Przyciski strzałkowe są aktywne tylko, jeżeli przełącznik kluczykowy 
jest ustawiony na tryb sterowania naziemnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Przycisk ESC służy do programowania sprzętu elektronicznego 
i MUSI być używany tylko przez wyspecjalizowanego technika 
BRAVI . 

 

• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku strzałki w górę powoduje 
uruchomienie podnoszenia kosza .  

 ZWOLNIĆ PRZYCISK – ABY PRZERWAĆ PODNOSZENIE.. 
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• Naciskając i podtrzymując na wciśniętej pozycji dolny przycisk 
trójkątny, uruchamia się ruch w dół kosza..  
ZWOLNIĆ PRZYCISK – ABY PRZERWAĆ OBNIŻANIE. 

 

• Naciskając RÓWNOCZEŚNIE obydwa przyciski trójkątne, prawy i 
lewy, uruchamia się zwolnienie hamulców. 

 
Hamulce mogą być zwolnione w razie konieczności ręcznego 
przemieszczenia platformy poprzez jej popchnięcie. 
W celu ręcznego zwolnienia hamulców konieczne jest, aby maszyna była 
PRZEŁĄCZONA W TRYB POLECENIA NAZIEMNE "2" i aby koszyk 
był całkowicie opuszczony . 
 
UWAGA: jeżeli naładowanie elektryczne akumulatorów 
maszyny ulegnie rozładowaniu, nie będzie możliwe ręczne zwolnienie 
hamulców. 
 
 
 
 
ZWOLNIĆ RĘCZNIE HAMULCE WYŁĄCZNIE JEŻELI 
MASZYNA ZNAJDUJE SIĘ NA POZIOMYM PODŁOŻU I JEST 
CAŁKOWICIE ZABLOKOWANA. 
Operator POWINIEN się upewnić, że w obrębie niebezpiecznej strefy 
nie są obecne narażone osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA  

Tablica sterownicza naziemna (LUI PK): 
 

Po zasileniu prądem i podczas pracy maszyny na wyświetlaczu LCD 
naziemnego modułu kontrolnego jest wyświetlany bieżący tryb 
roboczy maszyny. Są wyświetlane następujące informacje:  
1) Godziny dotyczą liczby roboczych godzin maszyny  
2)BCI przedstawia stan naładowania akumulatora wyrażony 
procentowo  
  
W razie powstania awarii na wyświetlaczu pojawi się jej krótki opis 
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Wyświetlacz ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Naciśnięcie i przytrzymanie górnego przycisku-podnoszenie kosza jest 
uruchamiane.  
ZWOLNIJ ABY ZATRZYMAĆ PODNOSZENIE KOSZA 
6b Naciśnięcie i przytrzymanie dolnego przycisku- uruchamianie obniżania 
kosza.  
ZWOLNIJ ABY ZATRZYMAĆ OPUSZCZANIE KOSZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskaźnik baterii ( dla LUI MINI P.A.) 
 
Pokazuje stan naładowania baterii. Wh przypadku gdy zapalona jest czer-
wona lampka LED , zabrania się wchodzenia na platformę, a bateria musi 
zostać podłączona do ładowania. 
UWAGA:WYŁĄCZENIE MASZYNY JEŻELI NIE JEST ONA 
UŻYWANA  WYDŁUŻA OKRES ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA 
 
 

6a 

6b 

7 

Stacja kontroli kosza  (LUI PK): 
 

Po zasileniu prądem i podczas pracy maszyny na wyświetlaczu 
wskaźnika akumulatora jest wyświetlany bieżący tryb roboczy maszyny. 
Są wyświetlane następujące informacje:  
  
1)Wskaźnik BCI przedstawia stan naładowania akumulatora wyrażony 
procentowo  
2)CZERWONA kontrolka sygnalizuje, że platforma jest podniesiona  
  
W razie powstania awarii na wyświetlaczu pojawi się kod błędu 
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3.9 KONFIGURACJA PLATFORMY   
 
Maksymalny udźwig platformy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - ŁADOWNOŚĆ WNĘKI DLA OPERATORA ŁADUNKU    130 kg 
 
B - ŁADOWNOŚĆ POJEMNIKA MASKI TRANSPORTOWEJ    90 kg 
 
C - ŁADOWNOŚĆ TACY MATERIAŁOWEJ   
 w przypadku  LUI PK:      113 kg 
 w przypadku  LUI MINI P.A.:     90 kg 
Maszyna nie może być używana do podnoszenia towarów masowych, a 

maksymalny rozmiar towarów, które mogą być transportowane na platformie 

wynosi 60x45x50 cm, natomiast na masce 60x55x25 cm .  

3.10 PARKOWANIE MASZYNY 
 
a. 

. 
b. Upewnić się, że platforma jest całkowicie obniżona i ustawić główny 

 wyłącznik zasilania w pozycji „0”.  
c. Jeżeli konieczne, wyjąć klucz z wyłącznika uruchomienia / wyłączenie plat-

formy w celu uniknięcia nieupoważnionego użycia maszyny. 
 
UWAGA: jeżeli konieczne, naładować akumulatory na kolejny dzień pracy (Zob. 
sekcja 3.5 ) 

3.8 RĘCZNA OPUSZCZANA DŹWIGNIA AWARYJNA  
 
 
ZAGROŻENIE PRZYGNIECENIEM  
Podczas wykonywania poniższej czynności i po wykonaniu 
wszystkich manewrów w celu awaryjnego obniżenia, operator 
powinien zachować szczególną ostrożność podczas oddqala-
nia się i upewnić się, że żadna osoba, zwierzę lub przedmiot 
nie może znaleźć się w strefie manewru w zasięgu 2 metrów, a 
przede wszystkim, czy nie są obecne dodatkowe przeszkody 
nad pokrywą (to przestrzeń na kosz podczas fazy obniżania).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dźwignia ręcznego obniżania platformy pozwala personelowi 
naziemnemu na obniżenie platformy, jeżeli operator na platformie 

nie jest w stanie tego wykonać  

W wysuwanej komorze znajdującej się pod pokrywą, tam, gdzie jest 
tablica rozdzielcza, znajduje się awaryjna dźwignia oznakowana 
stosownym symbolem. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
 
W razie konieczności ręcznego obniżenia kosza platformy wystar-
czy pociągnąć za dźwignię. W ten sposób, kosz zacznie się powoli 
obniżać. 
 
ZWOLNIĆ dźwignię, aby zatrzymać obniżanie platformy.  

UWAGA  
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3.11 PROCEDURY TRANSPORTU, PODNOSZENIA I BLOKADY 
 
Ogólne informacje 
 

 mogą być przetransportowane w miejsce pracy 
przy użyciu jednej z opisanych poniżej metod: 
 

• Kierując pojazdem i przebywając tor na kołach, jeżeli 
powierzchnia terenu na to pozwala. 

 

• Transportując podnośnik przy użyciu wózka widłowego wsuwając 
widły we wskazanych punktach pod korpusem maszyny.  

 
Transport na wózku widłowym 
 
Wsunąć widły wózka widłowego we wskazanych punktach pod 
korpusem maszyny. Umożliwia to przetransportowanie maszyny do 
strefy pracy lub podniesienie jej na wyższy poziom przy użyciu 
standardowego wózka widłowego 

 
UWAGA: 
wózki widłowe powinny być w stanie znieść ciężar brutto maszyny; patrz 
tabela Dane techniczne maszyny, na wstępie sekcji. 
 
Pojazd transportowy – umocowanie przy użyciu pasów 

 
Przy wyłączonej maszynie, na środku transportu w położeniu do 
zablokowania (włączone hamulce), wykonać podane instrukcje 
dotyczące mocowania do transportu. 
 
WYWARCIE ZA DUŻEJ SIŁY PODCZAS MOCOWANIA MASZYNY 
(OBCIĄŻENIE KÓŁ) MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE 
KOMPONENTÓW TYLNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH LUB 
PRZEDNICH KÓŁ SKRĘTNYCH MASZYNY. 
 
Umocować maszynę do środka transportu za pomocą stosownych 
pasów przesuwając je między poręczami kosza, unikając bramek 
wejściowych .  

3.12 ROZMIESZCZENIE NALEPEK 
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ŁADOWNOŚĆ  

OSTRZEŻENIE  
BRAK MATERIAŁU W KABINIE OPERATORA 
JEDEN OPERATOR BEZ PASAŻERÓW 
TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO  

OSTRZEŻENIE  

WEJŚCIE NA PLATFORMĘ MUSI BYĆ 

WŁAŚCIWIE ZAMKNIĘTE A WSZYSTKIE 

BARIERKI OCHRONNE MUSZĄ BYĆ 

PRAWIDŁOWO UMIESZCZONE I 

ZABEZPIECZONE PRZED URUCHOMIENIEM Z 

PLATFORMY .  

NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE 

SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA 

ZAGROŻENIE  

OSTRZEŻENIE   

TRZYMAJ SIĘ Z DALA 
OD WSZYSTKICH 

RUCHOMYCH CZĘŚCI  
Ruchome części mogą 

przeciąć lub zmiażdżyć 

dłonie, stopy, ręce lub 

nogi.   

Stanie lub jazda na 
dowolnej powierzchni 

ładunkowej może 
spowodować upadek.  
Trzymaj się z dala od 

wszystkich obszarów 

ładunkowych.  

OSTRZEŻENIE   

AKUMU LATORY WYTWARZAJĄ 
GAZ WYBUCH OWY.  

ŁADUJ AKUMULATORY W 
DOBRZE WEN TYLOWANYCH  

POMIESZCZEN IACH.  
NÃO EXPONHA A PAR QU ES OU 

CHAMAS.  NIE WY STAWIAJ NA 

DZIAŁANIE ISKIER I PŁOMIENI.  

DOKONYWANIE JAKICH KOLWIEK MOD YFIKACJI TEJ M ASZYNY BEZ 
WYR AŹN EJ, PISEMN EJ ZGODY PROD UCENTA JEST  ZABRON ION E.  
NIE N ALEŻY WYM IEN IAĆ ELEM ENTÓW O KRYTYCZN YM ZN ACZEN IU 
DLA STABILN OŚC I MASZYNY NA ELEM ENTY O INNEJ WADZE LUB 
SPECYFIKACJI.  
Cał kowita waga akumulator ów: 120 kg  (każdy akumul ator 30 kg)  

Możesz zostać uderzony l ub zmiażdżony przez opuszczaną platformę.  
Trzymaj całe ciał o z dala od obszar u pod platformą .  

ŁADOWNOŚĆ  

OSTRZEŻENIE  
BRAK MATERIAŁU W KABINIE OPERATORA 
JEDEN OPERATOR BEZ PASAŻERÓW 
TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO  

OSTRZEŻENIE  

 

ZAGROŻENIE  

OSTRZEŻENIE   

TRZYMAJ SIĘ Z DALA 
OD WSZYSTKICH 

RUCHOMYCH CZĘŚCI  
Ruchome części mogą 

przeciąć lub zmiażdżyć 

dłonie, stopy, ręce lub 

nogi.   

Stanie lub jazda na 
dowolnej powierzchni 

ładunkowej może 
spowodować upadek.  
Trzymaj się z dala od 

wszystkich obszarów 

ładunkowych.  

OSTRZEŻENIE   

AKUMU LATORY WYTWARZAJĄ 
GAZ WYBUCH OWY.  

ŁADUJ AKUMULATORY W 
DOBRZE WEN TYLOWANYCH  

POMIESZCZEN IACH.  
NÃO EXPONHA A PAR QU ES OU 

CHAMAS.  NIE WY STAWIAJ NA 

DZIAŁANIE ISKIER I PŁOMIENI.  

DOKONYWANIE JAKICH KOLWIEK MOD YFIKACJI TEJ M ASZYNY BEZ 
WYR AŹN EJ, PISEMN EJ ZGODY PROD UCENTA JEST  ZABRON ION E.  
NIE N ALEŻY WYM IEN IAĆ ELEM ENTÓW O KRYTYCZN YM ZN ACZEN IU 
DLA STABILN OŚC I MASZYNY NA ELEM ENTY O INNEJ WADZE LUB 
SPECYFIKACJI.  
Cał kowita waga akumulator ów: 120 kg  (każdy akumul ator 30 kg)  

Możesz zostać uderzony l ub zmiażdżony przez opuszczaną platformę.  
Trzymaj całe ciał o z dala od obszar u pod platformą .  



 

 

ROZDZIAŁ 4. PROCEDURY AWARYJNE 

4.1 FUNKCJONOWANIE AWARYJNE 

 
Operator nie jest w stanie kontrolować maszyny 

 
STAN, W KTÓRYM OPERATOR PLATFORMY JEST 
UNIERUCHOMIONY, ZABLOKOWANY LUB NIE JEST W 
STANIE KIEROWAĆ I NADZOROWAĆ MASZYNY. 
 
1. Reszta personelu powinna kierować maszyną z poziomu 

 sterowań naziemnych tylko w razie takiej konieczności. 
 
2. Sterowania na platformie mogą być używane wyłącznie przez 

 wykwalifikowany personel obecny na platformie. PRZERWAĆ 
 PRACĘ MASZYNY, JEŻELI STEROWANIA NIE 
 FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO. 

 
3. Do sprowadzenia na dół osób znajdujących się na platformie 
 można użyć sprzętu ratunkowego. Można użyć dźwigów lub 
 wózków widłowych do ustabilizowania ruchu maszyny. 
 
Platforma zablokowana na górnej pozycji 
Jeżeli platforma jest zablokowana lub zakleszczona na wysokiej pozycji 
należy przenieść personel znajdujący się na platformie w bezpieczne 
miejsce przed przystąpieniem do odzysku maszyny 

ROZDZIAŁ 5. OGÓLNE DANE TECHNICZNE I 
ZABIEGI KONSERWACYJNE DO 
WYKONANIA PRZEZ OPERATORA  

55.1 INTRODUCTION 
W tej sekcji instrukcji podano dalsze informacje niezbędne dla ope-
ratora w celu zachowania prawidłowego funkcjonowania maszyny i 
jej stanu. 
Zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifi-
kowany personel: 
- który dobrze zapoznał się z treścią przepisów bezpieczeństwa 
podanych we wstępie do niniejszej instrukcji (patrz CZĘŚĆ 2). 
- który nosi środki ochrony indywidualnej i stosuje je wg potrzeby 
- i przy maszynie w położeniu zerowego stanu zasilania. 
(przełącznik kluczykowy  
ustawiony na zero i główny czerwony łącznik pod  przednią pokrywą 
odłączony) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Any procedure not found below is to be considered extraordinary 
Każdy zabieg nieopisany poniżej jest uważany za zabieg nad-
zwyczajnej konserwacji. Zabiegi naprawcze, zmiany i nadzwyczajna 
konserwacja nie powinny mieć miejsce bez uprzedniego skon-
sultowania się z producentem, który, w zależności od przypadku, 
udzieli pisemnej autoryzacji 
do wykonania zabiegu lub zaleci wykonanie zabiegu przez technika 
producentaTe środki ostrożności wynikają z faktu, iż, czynności 
wykonane błędnie lub niestosowne mogą spowodować 
nieprawidłowe funkcjonowanie, uszkodzenie platformy i ryzyko w 
odniesieniu do personelu. 
Producent nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za skutki 
wzmiankowanych wyżej czynności. 
Przed wznowieniem pracy, sprawdzić cały system zgodnie z proce-
durą uruchamiania.  Brak przestrzegania tych środków ostrożności 
może spowodować powstanie szkód w odniesieniu do personelu i 
platformy.W niniejszej sekcji, część dotycząca zabiegów 
konserwacyjnych, zawiera informacje użyteczne dla operatora 
maszyny wyłącznie do wykonania codziennych czynności 
konserwacyjnych; zatem nie zastępuje ona szczegółowego Planu 
okresowych zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych umieszczone-
go w Instrukcji napraw i konserwacji przeznaczonej wyłącznie dla 
wyspecjalizowanych techników.  
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DANE TECHNICZNE LUI PK   

Maksymalna prędkość ruchu kosza w dół 84 mt/min 

Minimalna prędkość ruchu kosza w górę 20 mt/min 

Promień skrętu 
(wewnętrzny) 

ZERO 

Maksymalne możliwe nachylenie (WYŁĄCZNIE Z 
PLATFORMĄ CAŁKOWICIE OPUSZCZONĄ) 

35% 

Cykl pracy platformy  

 

Podnoszenie: 18 sek 

Obniżanie: 15 sek 

System kierowania Proporcjonalny przy 
użyciu obydwu rąk 

Ogumienie kół Pełna guma antyśladowa 

Elektroniczna kontrola przechylenia  

Max. Pozioma Siła Poprzeczna (Horizontal Lateral Force)  200 N  

Obciążenie koła 327 kg 

Maksymalna wysokość użytkowania  < 1000 m s.l.m. 

UDŹWIG   

UDŹWIG STANOWISKA OPERATORA 130Kg 

UDŹWIG PODESTU TRANSPORTU NA MASCE 113 Kg 

UDŹWIG PŁASZCZYZNY ZAŁADUNKOWEJ 90 Kg 

ZASILANIE    

Akumulatory N 04, 6V 245Ah@20hr 

ZASILANIE 24 V c.c. 

Zasilanie linii ładujących 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Silniki ruchu translacyjnego 

 

Watt 500; Volt24; Nm 1.33; 
F.F. 1; Obroty 3600; Ah26; IP 
54; DUTY S2; Freno 24V +6/-

10% stabilizato 

Pompa 
2000W; 24V; 150 Ah; 2250 

RPM; Nm 8; IP 54   

POZIOMY HAŁASU  Poniżej 70 dB (A) 

Wysokość robocza 
535 cm 

Wysokość Platformy  (Winda Całkowicie Wysunięta) 

335cm 

Wysokość Platformy  (Platforma w Całkowicie 
Obniżonej Pozycji Spoczynkowej) 

144cm 

Podstawowa długość maszyny 
(łączna) 

150cm 

Podstawowa szerokość maszyny 
(łączna) 

80.8 cm 

Osoby na platformie: 
(ilość dozwolonych osób na platformie) 

1 

Wysokość wejścia na platformę 
36 cm 

Ciężar brutto maszyny 
(maszyna bez ładunku) 690 kg 

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO . 
 

1.65 ft/50 cm 
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DANE TECHNICZNE LUI MINI P.A.   

Promień skrętu (wewnętrzny) ZERO 

Cykl pracy platformy  

 

Podnoszenie: 18 sek 

Obniżanie: 15 sek 

Ogumienie kół Pełna guma 
poliutreanowa 

Elektroniczna kontrola przechylenia Standard 

Obciążenie koła 165Kg 

Max. Pozioma Siła Poprzeczna (Horizontal Lateral Force)  200 N 

UDŹWIG   

UDŹWIG STANOWISKA OPERATORA 130Kg 

UDŹWIG PODESTU TRANSPORTU NA MASCE 90 Kg 

UDŹWIG PŁASZCZYZNY ZAŁADUNKOWEJ 90 Kg 

ZASILANIE    

Akumulatory N 01, 12V 85Ah@20hr 

ZASILANIE 12 V c.c. 

Zasilanie linii ładujących  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

POZIOMY HAŁASU   Poniżej 70 dB (A) 

Wysokość robocza 
416 cm 

Wysokość Platformy  (Winda Całkowicie Wysunięta) 

216cm 

Wysokość Platformy  (Platforma w Całkowicie 
Obniżonej Pozycji Spoczynkowej) 

148cm 

Podstawowa długość maszyny 
(łączna) 

115cm 

Podstawowa szerokość maszyny 
(łączna) 

73 cm 

Użytkownicy:                                                            
(osoby mające pozwolenie na przebywanie na 
platformie; wyłącznie do użytku wewnętrznego ) 1 

Wysokość wejścia na platformę 
36 cm 

Ciężar brutto maszyny 
(maszyna bez ładunku) 

280 kg 

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO . 

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 ZABIEGI KONSERWACYJNE DO WYKONANIA PRZEZ 
OPERATORA  
 
5.3.1 Uzupełnianie poziomu oleju hydraulicznego 
 
Sprawdzać poziom oleju hydraulicznego, przy maszynie z obniżonym 
koszem,  przez stosowny wziernik pod pokrywą. 
W razie potrzeby, uzupełnić poziom w następujący 
sposób: 

• Odkręcić zatyczkę wlewu oleju 
hydraulicznego.  

• Dolać oleju mineralnego o stopniu lepkości 22 
(w bardzo surowych warunkach 
klimatycznych tj. poniżej -20°C zaleca się 
użycie oleju mineralnego o niższym punkcie 
zamarzania, około 45°C. 

• Sprawdź i zweryfikuj poziom oleju na 
podstawie dostarczonego wziernika.  W razie potrzeby uzupełnij 
jeszcze raz . 

• Zakręcić zatyczkę wlewu. 
 
Uwaga Zagrożenie zanieczyszczeniem 
Nie należy pozostawiać w otoczeniu zużytego oleju. 
 
5.3.2 Kontrola i zabiegi dotyczące akumulatorów  
 
PRZED DOKONANIEM JAKIEJKOLWIEK PROCEDURY NA 
AKUMULATORACH, odłączyć główne czerwone złącze pod przednią 
pokrywą . 
 
 
 
 
Kontrola zacisków akumulatora 
 
Jeżeli podczas kontrolowania ich stanu odkryje się ślady 
korozji lub zanieczyszczenia należy postępować, jak 
poniżej: 

 

• Odłączyć zaciski i wyczyścić je przy użyciu zmoczonej wodą 
szmatki. Jeśli warstwa oksydacyjna jest szczególnie gruba, należy 
zetrzeć wierzchnią warstwę i oczyścić ją szmatką zwilżoną wodą . 

5.2 Ciężar komponentów maszyny 
 
 

Informacje Dodatkowe (TYLKO DLA MASZYN Z CE): 
 
Podane poniżej informacje są dostarczane na podstawie wymogów Dyrektywy 
Maszynowej 2006/42/WE i mają zastosowanie wyłącznie do maszyn z oz-
nakowaniem CE. 
 
Całkowita wartość drgań działających na układ dłoń-ramię nie przekracza 2,5m/s2. . 
Maksymalna wartość średnia wyważona przyspieszenia, któremu ulega całe ciało nie 
przekracza 0,5 m/s2.  
 
Jak wskazano w powyższej tabeli, poziom ciągłego ciśnienia akustycznego w pobliżu 
platformy nie przekracza 70 dB (A). 
 
Lokalizacja numerów seryjnych  
 
W celach identyfikacyjnych na maszynie została umieszczona tabliczka z 
wytłoczonym numerem fabrycznym.Tabliczka znajduje się po prawej stronie 
maszyny, na kolumnie. 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPONENTY WAGA 

AKUMULATORY (LUI PK) 30 kg 1każdy 
120 kg razem 

AKUMULATORY (LUI MINI P.A.) 21 kg  

ZDEJMOWANA POKRYWA (LUI 
PK) 

12,70 kg 

ZDEJMOWANA POKRYWA (LUI 
MINI P.A) 

1,7 kg 1każdy 
3,5 kg razem 
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• Dobrze wysuszyć złącza zaciskowe 

• Umieścić złącza z powrotem na swoim 
miejscu, zwracając szczególną uwagę na 
prawidłowe dodatnie/ujemne połączenie 
biegunów, a następnie dobrze dokręcić.). 

• • Złącza zaciskowe należy pokryć 
ochronnym środkiem smarnym do styków 
elektrycznych (np. środkiem smarnym na 
bazie oleju wazeliny farmaceutycznej).  

 
Kontrola cieczy w akumulatorach 
 
Kontrola poziomu powinna być przeprowadzana 
co 4 dni robocze lub po każdym naładowaniu 
akumulatorów.  
Można sprawdzić poziom cieczy zdejmując maskę. 
Poziom cieczy powinien się zawsze utrzymywać powyżej płytek ele-
mentów wewnętrznych o co najmniej 5mm, w razie konieczności  
uzupełnić poziom przy użyciu odmineralizowanej wody.  
Z uwagi na fakt, iż podczas ładowania część wody paruje, należy check 
sprawdzać poziom po 30 minutach pracy.  
Uruchomić maszynę na 30 minut, następnie powtórzyć od początku 
niniejszą procedurę do uzyskania niezbędnego poziomu wody. 

 
Przed sprawdzeniem poziomu wody należy odłączyć kabel zasilający 
A.C. od maszyny.  

Czyszczenie maszyny   
  
Ponieważ maszyna pracuje w zapylonym środowisku należy ją czyścić 
codziennie lub za każdym razem, gdy powstanie taka potrzeba.  
Osoba zajmująca się czyszczeniem maszyny powinna zapoznać się i do-
brze zrozumieć przepisy bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji. 
 
Lekko zwilżoną ściereczką, wyczyścić: 
- panele sterowania, 
- powierzchnie maszyny przeznaczone do chodzenia po nich, 
- strefę wchodzenia i schodzenia operatora.  
 
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia należy 
wyłączyć przełącznik kluczykowy.  
Do czyszczenia należy użyć miękkiej szmatki lekko nawilżonej wodą.. 

WSTĘPNA KONTROLA W CELU ROZPOCZĘCIA 
SPRAWDZIANU  

 
MODEL______________________    
 
NUMER FABRYCZNY______________ 
 
ROK PRODUKCJI_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA    KONTROLA PRZEPROWADZANA PRZEZ   

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

 Czyszczenie – sprawdzić obecność ewentualnych 
wycieków (oleju hydraulicznego lub płynu 
akumulatorowego) lub zbędnych przedmiotów na 
wszystkich powierzchniach.  

 Tabliczki i nalepki – 
Sprawdzić stan wszystkich tabliczek i nalepek. 

Sprawdzić, czy nie brakuje żadnej nalepki lub tabliczki. 
Upewnić się, że wszystkie nieczytelne tabliczki lub 
nalepki zostały wyczyszczone lub zastąpione.  

 Instrukcje obsługi i bezpieczeństwa - upewnij się, że w 
przegródce odpornej na warunki atmosferyczne znajdują 
się wszystkie poniższe instrukcje: 
Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa 
Instrukcja bezpieczeństwa EMI (tylko dla specyfikacji 
ANSI/CSA) oraz instrukcja odpowiedzialności ANSI (tylko 
dla specyfikacji ANSI/CSA ). 

   
Akumulator – ładować wg potrzeby  

ROZDZIAŁ 6.  
DZIENNIK ZABIEGÓW KONTROLNO-NAPRAWCZYCH 
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CODZIENNA INSPEKCJA  

LISTA KONTROLNA   
 

MODEL______________________   NUMER FABRYCZNY______________ 
 
ROK PRODUKCJI_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA       KONTROLA PRZEPROWADZANA PRZEZ  
 

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

 
Upewnić się, że wszystkie instrukcje znajdują się w stosownym pojemniku, 

agenti atmosferici a bordo macchina  

 Upewnić się, że tabliczka z numerem fabrycznym platformy i wszystkie 
nalepki bezpieczeństwa są na właściwym miejscu i w optymalnym stanie 
czytelności.  

 

.  

 Sprawdzić stan kosza, brzegów platformy; sprawdzić poprawność 
funkcjonowania i automatycznego zamykania bramki wejściowei.  

 
. Kable powinny być prawidłowo umocowane do zacisków; nie 

powinny być obecne ślady korozji  

 Sprawdzić działanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa i środków ochrony 
indywidualnej  

 Sprawdzić stan ogumienia pod kątem obecności uszkodzeń, otarć lub 
głębokich cięć. Sprawdzić, czy na kołach i wokół nich nie są obecne 
zanieczyszczenia  

 Wzrokowo sprawdzić stan komponentów hydraulicznych, elektrycznych i 
mechanicznych — odnośnie każdego komponentu sprawdzić obecność 
wszystkich części, czy nie są poluzowane i czy są prawidłowo umocowane, 
bez widocznych śladów uszkodzenia, wycieków lub śladów nadmiernego 
zużyc  

 
  

 Sprawdzić działanie głównego wyłącznika kluczykowego na tablicy 
rozdzielczej  

 Sprawdzić działanie awaryjnego grzybka przyciskowego, zarówno na 
sterowaniach w maszynie, jak i na tablicy rozdzielczej.  

 Sprawdzić działanie funkcji mechanicznego obniżania awaryjnego.  
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Data: 
Numer Fabryczny: 
Model: 
Data ostatniej inspekcji: 
Data oddania do użytku  

Klient: 
Adres: 
Miasto/Kraj/Kod Pocztowy: 
Telefon: 
Osoba kontaktowa: 

NAKLEJKA 

Czytelność   

Ładowność wyraźnie oznaczona   

Prawidłowa pozycja   

Ilość   

SZYNY PLATFORMY 

Bramka wejściowa zamyka się 
prawidłowo 

  

Odporny na warunki 
atmosferyczne pojemnik na 
instrukcje obsługi znajduje się na 
pokładzie maszyny 

  

Instrukcje do pojemnika   

Prawidłowe spawanie - brak 
śladów korozji lub uszkodzeń 

  

SYSTEM WZNOSZENIA 

Konstrukcja masztowa   

Ruch i prędkość podnoszenia   

Hałas przy podnoszeniu/
opuszczaniu 

  

Kabel spiralny przechodzący przez 
rurę stalową 

  

Śruby dokręcone   

PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE 

Moduł Naziemny Funkcjonuje   

Złącza   

Przewody   

Joystick Funkcjonuje   

Kabel spiralny   

Integralność Akumulatorów   

Akumulatory Funkcjonujące 
Prawidłowo 

  

Ładowarka Akumulatorów 
Działająca 

  

ZATRZYMANIE AWARYJNE 

Przerwać cały obwód   

PODWOZIE 

Śruby dokręcone   

Podwozie Prawidłowe 
Spawanie - brak śladów korozji 
lub uszkodzeń 

  

Wał Napędowy - brak śladów 
korozji lub uszkodzeń 

  

Przednie Koła Obrotowe 
Zabezpieczone - brak oznak 
korozji lub uszkodzenia 

  

Łożyska   

COROCZNA KONTROLA  
LISTA KONTROLNA  
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OPIS 
KOD 
BŁĘDU 

WSZYSTKO OK,       

TRYB NAZIEMNY AKTYWNY!       

URUCHOMIENIE       

OBRÓT       

JAZDA       

PODNOSZENIE       

OBNIŻANIE       

SKRĘCANIE       

ZAZNACZ TRYB JAZDY/PODNOSZENIA       

WYZWALACZ ZAMYKANIA       

POJAZD PRZECHYLONY       

AWARIA: NIEPRAWIDŁOWY P/N   1,1 

NIEUSTAWIONY   1,1 

WYSOKOŚĆ NIEUSTAWIONA   1,1 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - NIEUSTAWIONY   1,1 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - ZAZNACZONY TR. PRÓBNY   2,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - DZIURA   2,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - OCHRAN. PRZEDRAMIENIA    2,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - PRZECIĄŻONY   2,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - NIEDOCIĄŻONY   2,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - ZA WYSOKO   2,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - PRZECHYLONY   2,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - WYŁĄCZENIE ZEWN.   2,2 

NAPĘD ZABLOKOWANY - BRAK MOŻLIWOŚCI SKRĘTU    2,2 

SPRAWDŹ NAZIEMNE PRZEŁĄCZNIKI. SYGNAŁOWE   2,2 

SPRAWDŹ PRZEŁĄCZNIK JAZDY/PODNOSZENIA    2,2 

SPRAWDŹ JOYSTICK   2,2 

ZWOLNIJ WYZWALACZ    2,2 

ZWOLNIJ NAZIEMNE PRZEŁĄCZNIKI   2,2 

ZWOLNIJ PRZEŁĄCZNIKI OBROTU   2,2 

ZWOLNIJ PRZEŁĄCZNIKI JOYSTICKA   2,2 

WYŁĄCZENIE - SPRAWDŹ PRZEŁĄCZNIKI EMS    2,1 

AWARIA: ZAWÓR WZBUDZ. - SPRAWDŹ KABLE P9 3,2 

AWARIA: NIEPRAWIDŁOWY WEWN. SYGNAŁ BEZP.   3,4 

NAPĘD ZABLOKOWANY - HAMOWANIE  3,4  3,4 

SILNIK PRZECIĄŻONY   3,4 

AWARIA: ZA WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA - SPRAWDZIĆ SIEĆ 
ZAS. 3,3 

AWARIA: CZUJNIK ZAWOROWY PRZECIĄŻONY - SPRAWDŹ 
OKABLOWANIE ZAWORU 3,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - AKUMULATOR   4,4 

AWARIA: BŁĄD WEWN. SYGNAŁU 12V   4,3 

AWARIA: BŁĄD ZASILANIA JOYSTICJA 5V - SPRAWDŹ 
OKABLOWANIE P15-12  4,5 

OPIS 
KOD 
BŁĘDU 

AWARIA: BŁĄD WEWN. SYGNAŁU 5V   4,2 

AWARIA: BŁĄD CZUJNIKA PRZECHYLENIA   4,2 

AWARIA: BŁĄD WEWNĘTRZNY SLAVE   4,2 

FUNKCJE ZABLOKOWANE - ZA WYSOKA TEMPER.  4,2 

AWARIA: ZA NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA   4,4 

AWARIA: ZA WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA   4,4 

AWARIA: SPRAWDŹ PRZEŁĄCZNIK PODNOSZENIA   6,3 

AWARIA: ZŁĄCZE MAGISTRALI   6,6 

AWARIA: SILNIK A ZWARCIE ZA WYSOKIE   7,2 

AWARIA: SILNIK A ZWARCIE ZA NISKIE   7,3 

AWARIA: SILNIK B ZWARCIE ZA WYSOKIE   7,4 

AWARIA: SILNIK B ZWARCIE ZA NISKIE   7,6 

AWARIA: ZWARCIE KABLI SILNIKA   7,5 

AWARIA: ZA NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA - SPRAWDZIĆ  
OKABLOWANIE 7,7 

NAPĘD ZABLOKOWANY - SPRAWDŹ POLE NAPIĘCIA   7,7 

DUŻA AWARIA   9,9 

HAMULCE ZWOLNIONE RĘCZNIE   8,2 

ROZDZIAŁ 7. KODY BŁĘDÓW 
7.1 LUI PK  

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KOD BŁĘDU 

NISKI POZIOM NAŁADOWANIA MIGA BCI, gdy POZIOM NAŁADOWANIA 

AKUMULATOR ROZŁADO- MIGA BAT na WYŚWIETLACZU CAN 

ŁADOWANIE AKUMULATORA MIGANIE `2-3 

HAMULCE spuszczane ręcznie MIGANIE `8-2 

Usterka wyzwalacza MIGANIE `2-4 

Usterka wyłącznika nożnego FLASH`2-5 

Usterka drążka jezdnego FLASH`2-6 

Usterka drążka sterowego MIGANIE `2-7 

PRZECIĄŻENIE MIGANIE `2-8 

PRZECHYŁ MIGANIE `2-9 gdy kosz jest uniesiony 

PRZEŁĄCZNIK WYSOKOŚCI MIGANIE `6.3 



 

 

ROZDZIAŁ 7 
7.2 SCHEMAT HYDRAULICZNY LUI PK 

6 6 

64 65 

1. Zbiornik 
2. Pompa hydrauliczna 
3. Zawór maksymalny  
4. Elektrozawór blokady 
5. Zawór jednokierunkowy 
6. Korek 
7. Zawór kontroli przepływu (dławiący) 
8. Wysuwany cylinder 



 

 

ROZDZIAŁ 7  
7.3 SCHEMAT HYDRAULICZNY LUI MINI P.A. 
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1. Zbiornik 
2. Pompa hydrauliczna 
3. Zawór maksymalny  
4. Elektrozawór blokady 
5. Zawór jednokierunkowy 
 
 
8.  Wysuwany cylinder 



 

 

ROZDZIAŁ 7  
7.4 SCHEMAT OKABLOWANIA  LUI PK 
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ŁADOWARKA AKUMULATORÓW  

BEZPIECZNIK 100A  

ZATRZYMANIE AWARYJNE  

STYCZNIK NAPĘDOWY  

STYCZNIK POMPY  
SILNIK 

POMPY  

SILNIK 

TRAKCYJN

Y  

STEROWNIK NAZIEMNY  

SILNIK 

TRAKCYJN

Y  

MODUŁ POWŁOKI  

ZAWÓR DOLNY  

HAMULEC  

STYCZNIK POMPY  

STYCZNIK NAPĘDOWY  

BLOKADA KÓŁ  

I WYBRAĆ/DOSTARCZYĆ  

WYŁĄCZNIK AKUMULATORA  

BRZĘCZYK  

ZASILANIE B+  CZUJNIKÓW/PRZEŁĄCZNIKÓW  

PRZEŁĄCZNIK WYSOKOŚCI  

KOSZ WYBRAĆ/DOSTARCZYĆ  

ELEKTROZAWÓR BLOKADY BRAMY  

PRZEŁĄCZNIK HOLOWNICZY  

KLAKSON  

LAMPKA  

BRZĘC

ZYK  
DO POLECEŃ NAZIEMNYCH  

DO POLECEŃ KOSZA  

KLAK-

SON  

DO B+ TS 100  

S
T

E
R

O
W

N
IK

 T
A

C
Y

 W
Ł

Ą
C

Z
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Ą
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Y

 P
R
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E

K
A

Ź
N

IK
  

NAZIEMNY PANEL POLECEŃ  

ROZMIAR OKABLOWANIA WYNOSI 0,5 MM<2, JEŚLI NIE JEST PODANY  

ROZMIAR OKABLOWANIA WYNOSI 0,5 MM<2, JEŚLI NIE JEST PODANY  

ZATRZYMANIE AWARYJNE  

P
A

N
E

L
 P

O
L

E
C

E
Ń

 K
O

S
Z

A
  

PRZEŁĄCZNIK KLUCZY-

KOWY   
1-0-2 STANOWISKO  

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

TACA W GÓRĘ  

STEROWANIE  

MODUŁ TACY  

MODUŁ TACY  

PRZYCISK KLAKSONU  

PRZEŁĄCZNIKI NOŻNE  

CZUJNIKI RĘCZNE  

PRZYCISK KOSZ W GÓRĘ  

PRZYCISK KOSZ W DÓŁ  

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
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A
 T

A
C

A
 D

O
 G

Ó
R

Y
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Ą
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A
C
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PRZYCISK TACA W GÓRĘ  PRZYCISK TACA W DÓŁ  

TACA W DÓŁ  

PRZEPUSTNICA  

STEROWANIE  

5V DLA STEROWANIA  

NEGATYWNY DLA PRZEPUSTNICY/STEROWANIA  

B+ DOSTAWA W  

B- DOSTAWA W  

PRZEŁĄCZNIKI NOŻNE  

PRZEŁĄCZNIK KARWASZOWY  

RĘCZNE PRZEŁĄCZNIKI CZUJNIKÓW  

PRZEŁĄCZNIK PRZECIĄŻENIOWY  

PRZYCISK WŁĄCZAJĄCY TACĘ  

ZASILANIE B+  CZUJNIKÓW/PRZEŁĄCZNIKÓW  

PRZEŁĄCZNIK KOSZ W GÓRĘ  

PRZEŁĄCZNIK KOSZ W DÓŁ  

PRZEŁĄCZNIK KLAKSONU  

CZUJNIKI DO BRAMKI WEJŚCIOWEJ  

PRZEŁĄCZNIK BLOKADY KÓŁ  

PRZEŁĄCZNIK MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI  

Z KONTROLERA TAC  

WŁĄCZ PRZEKAŹNIK  

SILNIK 

POŁOWOW

Y  

KONTROLER TAC  OD B-  

KOSZ  

MODYFIKACJE  
PROJEKTANT  ZATWIERDZENIE  

WYMIARY LINIOWE  WYMIARY KĄTOWE  

DATA   

DATA  

PROJEKTANT  

ZATWIERDZENIE  

INFORMACJE ZAWARTE NA TYM RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ 
BRAVISOL D.M.  
POWIELANIE JEST ZABRONIONE W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ 

ZGODY BRAVISOL ZGODNIE Z KODEKSEM FIRMY  

SCHEMAT OKABLOWANIA SPRINT  

PLIK  

PRZEPUSTNICA  

BEZPIECZNIK 10A  

KOD 

ZBIORNIKU H  

ZBIORNIKU L  

MATERIAŁ  



 

 

TS100 PIN OPIS WEJŚCIE 

PCAN-1 CAN1H DO SKRZYNKI MOD. WYŚWIETLACZA
(Plat)  

PCAN-2 CAN1L DO SKRZYNKI MOD. WYŚWIETLACZA 
(Plat)  

PCAN-3 Pole   

PRS232-1 RS232 B+ szasilanie   

PRS232-2 RS232 Rx do CENTR. DIAGNOSTYKI  

PRS232-3 RS232 Tx do CENTR. DIAGNOSTYKI  

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Kontroler prędkości   

P9-2 PWM Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Dolny zawór  

P9-3 Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Hamulec  

P9-4 Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Stycznik pompy  

P9-5 Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Stycznik napędu  

P9-6 Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Dostępne  

P9-7 Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Dostępne  

P9-8 Wejście przełącznika (B+=aktywny)       

P9-9 Górne wyjście (B+ jeżeli aktywny)   Dostępne  

P12-1 Wejście przełącznika (B+=aktywny)   GND zaznacz/zasilanie  

P12-2 Wejście przełącznika/dolny przeł     Odłączenie akumulatora  

P12-3 Wejście przełącznika/dolny przeł       

P12-4 Wejście przełącznika (B+=aktywny)  Dostępne  

P12-5 Wejście przełącznika (B+=aktywny)  N/C 

P12-6 Dolny przeł. 1.7A min.   Światło sygnal./Brzęczyk  

P12-7 Wejście analogowe       

P12-8 B+ podawanie    B+ zasilanie czujników/przełączników  

P12-9 Wejście przełącznika (B+=aktywny)  Przełącznik podnoszenia  

P12-10 Wejście analogowe       

P12-11 Wejście analogowe       

P12-12 Wejście analogowe       

P15-1 Wejście przełącznika (B+=aktywny)     Tryb platformy  

P15-2 Wejście przełącznika (B+=aktywny)       

P15-3 Wejście przełącznika (B+=aktywny)       

P15-4 Dolny przeł. 1.7A min.   Dostępne  

P15-5 Wejście przełącznika (B+=aktywny)       

P15-6 Wejście przełącznika (B+=aktywny)       

P15-7 Dolny przeł. 1.7A min.   Klakson  

P15-8 Wejście przełącznika (B+=aktywny)     

P15-9 Wejście przełącznika (B+=aktywny)       

P15-10 Dolny przeł. 1.7A min.        

P15-11 Wejście przełącznika (B+=aktywny)       

P15-12 5V (niski prąd, tylko dla czujników)       

P15-13 Wejście analogowe       

P15-14 Wejście analogowe       

P15-15 0V (niski prąd, tylko dla czujników)       

STEROWNIKI OPIS WEJŚCIE 

P10-1 wyj 1 Kosz Góra  

P10-2 wyj 2 Kosz Dół  

P10-3 ana 1 Przyspieszenie   

P10-4 ana 2 Skręt  
P10-5 5V do ana   

P10-6 Ujem. do ana   

P10-7 B+ zasil wej OD P15-1 

P10-8 B– zasil.wej OD B- 

P10-9 CAN H OD P3-1  TS100 

P10-10 CAN L OD P3-2 TS100 

P12-1 wejście cyfrowe 1 Przełącznik nożny  

P12-2 wejście cyfrowe 2   

P12-3 wejście cyfrowe 3 Przeł.l wyzwal.  
P12-4 wejście cyfrowe 4 Dostępne  
P12-5 Wyj. 3 Kosz Aktywacja  

P12-6 Przeł. B+zasilanie       

P12-7 wejście cyfrowe 5 PODNOSZENIE GÓRA  

P12-8 wejście cyfrowe 6 PODNOSZENIE DÓŁ  

P12-9 wejście cyfrowe 7 Dostępne  
P12-10 wejście cyfrowe 8  Dostępne  
P12-11 wejście cyfrowe 9 Dostępne  

P12-12 
wejście cyfrowe 
10     
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ROZDZIAŁ 7  
7.4 SCHEMAT OKABLOWANIA  LUI PK 
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ROZDZIAŁ 7 
7.5 SCHEMAT OKABLOWANIA  LUI MINI P.A. 

KP=PRZEKAŹNIK POMPY  
KB=PRZSEKAŹNIK HAMULCA  
KM=GŁÓWNY PRZEKAŹNIK  
KBC=PRZEKAŹNIK ŁADOWARKI 
AKUMULATORA  
EMB=PRZYCISK AWARYJNY  
KBI=PRZEKAŹNIK MIKROMETRU 
AKUMULATORA  
KT=PRZEKAŹNIK PRZECHYŁU  
DW=PRZYCISK W DÓŁ  

UP=PRZYCISK W GÓRĘ  
EVD=ELEKTROZAWÓR ZAWORU 
OPADAJĄCEGO  
BP=PRZYCISK HAMULCA  
LS=PRZEŁĄCZNIK LIMITOWY  
KGA=DOSTĘPNY PRZEKAŹNIK  
TLT=CZUJNIK PRZECHYŁU  
BKS=PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY KOSZA  
GS=SELEKTOR NAZIEMNY  

BEZPIECZNIK  

BEZPIECZNIK  

ŁADOWARKA 
AKUMULA-
TORÓW  

POMPA  

ELEKTROZAWÓR 
HAMULCA  

ELEKTROZAWÓR 
HAMULCA  

BEZPIECZNIK  

BOJA ŚWIETLNA  

BRZĘCZYK  



 

 

ORYGINALNA DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
  
 
 
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
WŁOCHY 
  
  
OŚWIADCZA NA SWOJĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE 
KOMPLETATOR ZAMÓWIEŃ 
  
  
    Model:    LUI PK 
    Numer seryjny   MPK201XXXX 
    Rok produkcji:  201X 
  
  
JEST ZGODNY Z NASTĘPUJĄCYMI PRZEPISAMI, STANDARDAMI I 
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI: 
  
  
Dyrektywa 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa) 
Dyrektywa 2014/30/EU (dyrektywa elektromagnetyczna) 
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/yyyyy    Przedstawiciel prawny 
  
  
       BRAVI PIERINO 
  
  
  
  
Jednostka zawiadamiana zgodnie z załącznikiem IX do dyrektywy maszynowej: TUV 
ITALIA (0948) 

 
  
CERTYFIKAT CE Nº: XXXXXXXXX 
  
  
Nazwisko osoby upoważnionej do utworzenia dokumentacji technicznej i 
przedstawiciela prawnego w Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314 600 
- 60022 CASTELFIDARDO (AN) WŁOCHY.  

RAPORT TESTOWY 
  
  

Firma: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) WŁOCHY 
  
  
Przedmiot: 
   KOMPLETATOR ZAMÓWIEŃ 
   Model:    LUI PK 
   Numer seryjny:  MPK201XXXX 
   Rok produkcji:  201X 
  
  
PRZEPROWADZONE TESTY? 
  
· UKŁAD HYDRAULIKI OLEJOWEJ SPRAWDZONY   TAK 
  
· KONTROLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYKONANA  TAK 
  
· KONTROLA DZIAŁANIA OGRANICZNIKA MAKSYMALNEGO 

OBCIĄŻENIA WYKONANA     TAK 
  
· PRÓBA OBCIĄŻENIOWA Z NOŚNOŚCIĄ ZNAMIONOWĄ WYKONANA 

       TAK 
  
  
  
  
  
 Castelfidardo, dd/mm/yyyyy    INSPEKTOR  
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OGRANICZENIA GWARANCJI- Deklaracja Gwarancyjna 
 
JEŻELI GWARANCJA NIE ZOSTAŁA WŁĄCZONA DO UMOWY KUPNA-
SPRZEDAŻY, DO GWARANCJI MASZYNY MAJĄ ZASTOSOWANIE 
NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE. 
 
Producent, firma BRAVIISOL SRL gwarantuje, że wszystkie nowo wyprodu-
kowane i sprzedane jednostki spełniają wymagania najnowszych standardów 
zakładu. Ponadto, wał i cylinder hydrauliczny są objęte specjalną 10-letnią 
gwarancją. Producent udziela gwarancji na maszynę w przypadku wystąpienia 
wad materiału lub obróbki w warunkach normalnego zastosowania i użytkowania 
na okres 3 lat począwszy od daty zarejestrowania sprzedaży lub w jej braku od 
dat, w której maszyna opuściła zakład produkcyjny. Nie jest objęty gwarancją 
akumulator (akumulatory), którego okres gwarancyjny trwa 1 rok od daty zakupu 
maszyny. Wezwania serwisowe w okresie gwarancyjnym powinny się ograniczać 
do naprawy lub wymiany wadliwych części. Producent wyśle, bez obciążania 
żadnym koszem, każdy komponent uznany jako wadliwy z punktu widzenia 
zaprojektowania lub wykonania. Robocizna dotycząca wykonania niezbędnych 
zabiegów naprawczych lub wymiany i związane z tym koszty podróży jest ważna 
przez okres 1 roku począwszy od daty zakupu maszyny, na podstawie bieżącej 
kwoty ryczałtowe Producenta. 
 
Wnioski o naprawy serwisowe w okresie gwarancji są uważane za ważne TYLKO 
pod warunkiem, że wadliwa część zostanie wysłana na adres Producent na koszt 
nabywcy i, po kontroli, zostanie potwierdzona wada materiału lub obróbki. 
Ponadto, wnioski o naprawy gwarancyjne mogą być przyjęte TYLKO, jeżeli będą 
zaopatrzone we wszystkie, szczegółowe informacje wymagane przez Producenta 
(jak np. numer fabryczny). 
 
Producent zastrzega sobie prawo do wymiany, naprawy, zamiany lub dostarczen-
ia, na podstawie własnej niepodlegającej podważeniu decyzji, nowego, używane-
go lub odnowionego komponentu, zmontowanego lub spawanego i zmontowane-
go. 
 
NINIEJSZA POLISA GWARANCYJNA NIE OBEJMUJE SZKÓD WYNI-
KAJĄCYCH Z: 
 
1. Wysyłki 
2. Błędnego użycia jednostki, w tym funkcjonowania w warunkach prze-

kraczających podane granice, obciążenia lub dane fabryczne. 
3. Katastrofy naturalne (takie, jak powodzie, pożary, wiatr i błyskawice) 
4. Brak odpowiedniej kontroli i konserwacji maszyny zgodnej z instrukcją pro-

ducenta lub załącznikami serwisowymi producenta. 
 
FIRMA BRAVIISOL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: 
 
1. Żaden element, który został przerobiony przez użytkownika. 
2. Zmiany lub modyfikacje nieupoważnione pisemnie przez producenta. 
3. Materiał podlegający naturalnemu zużyciu, jak ogumienie i akumulatory 
4. Szkody przypadkowe pośrednie, będące konsekwencją lub specjalne (w tym, 

przykładowo, utratę zysku, koszt kapitału, koszt osprzętu wymiennego, czas 
postoju, koszt kontroli, żądania innych stron odnośnie szkód w odniesieniu 
do osób lub mienia) na podstawie każdego przekroczenia praw 
gwarancyjnych, umowy, zaniedbania, odpowiedzialności prawnej lub innego 
ustawodawstwa..   

SPRZĘT ELEKTRYCZNY JEST OBJĘTY GWARANCJĄ NA NASTĘPU-
JĄCYCH WARUNKACH 
Akumulator jest prawidłowo podłączony do ładowarki, zgodnie z danymi 
podanymi w niniejszej instrukcji lub schemacie elektrycznym 
dostarczonym przez producenta. 
 
 
PROCEDURA DOTYCZĄCA ZABIEGÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ: 
Producent powinien być poinformowany pisemnie lub faksem (nie tylko 
ustnie,) w sposób możliwie najbardziej szczegółowy, o wszystkich wni-
oskach dotyczących zabiegów gwarancyjnych do 48 godzin od chwili 
powstania usterki. 
 
Wnioski o naprawy gwarancyjne powinny być skierowane do najbliższego 
dystrybutora lub bezpośrednio do Producenta: 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
I-60022 Castelfidardo (AN)  
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
Producent potwierdzi, pisemnie lub faksem, przyjęcie wniosku o wykonan-
ie zabiegu gwarancyjnego przez klienta lub udzieli pomocy za pośrednic-
twem własnych techników. 
 
Wadliwy materiał wymieniony przez klienta (po upoważnieniu ze strony 
Producenta) powinien być przechowywany przez 120 dni tak, aby pro-
ducent mógł sprawdzić rzeczywistą obecność wady. Jeżeli konieczne, 
wadliwe części zostaną wysłane do Producenta. 
 
Jeżeli konieczne, wykonać zdjęcia wadliwej części lub strefy, w której 
wystąpiła awaria. Ma to na celu zapobiegnięcie nieprzyjemnym sporom 
oraz polepszenie jakości, gwarancji i bezpieczeństwa produkowanych 
przez nas maszyn. 
 
NINIEJSZA DEKLARACJA GWARANCYJNA JEST OBOWIĄZUJĄCA I 
ZASTĘPUJE WSZYSTKIE WCZEŚNIEJSZE GWARANCJE. WZMIAN-
KOWANE GWARANCJE HANDLOWE LUB DOTYCZĄCE ZASTO-
SOWANIA DO SPECJALNEGO CELU SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. 
Żaden urzędnik, handlowiec, przedstawiciel handlowy lub inna osoba 
deklarująca działalność w imieniu firmy BRAVIISOL DM SRL nie jest 
upoważniona do zmiany warunków niniejszej gwarancji lub przyjęcia od-
powiedzialności lub zobowiązań w imieniu Producenta wykraczających 
poza obszar określony w niniejszej gwarancji. 



 

 

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 
Strona :      www.bravi-platforms.com 
Części zamienne: www.bravi-parts.com 


