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INTRODUCERE
Prezentul manual este deosebit de important; păstraţi-l întotdeauna în apropierea maşinii.
Scopul acestui manual este de a prezenta proprietarilor, utilizatorilor, operatorilor, firmelor de leasing şi persoanelor care iau în leasing maşina, măsurile de
precauţie şi procedurile de lucru esenţiale pentru funcţionarea sigură şi corectă
a maşinii, în baza utilizării prevăzute.
Datorită unor continue îmbunătăţiri ale produselor, BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica datele tehnice, fără preaviz.
Pentru a obţine informaţii actualizate, adresaţi-vă:

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

.

SIMBOLURI DE PERICOL ŞI TERMINOLOGIE
Simbolul de pericol are rolul de a vă atrage atenţia asupra
posibilelor pericole ce ar putea cauza leziuni. Pentru a evita
posibilele leziuni sau accidentări mortale, respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă care corespund acestui simbol.

PERICOL

ATENȚIE

AVERTIZARE
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INDICĂ O SITUAŢIE PERICULOASĂ IMINENTĂ CARE,
DACĂ NU ESTE EVITATĂ, PROVOACĂ GRAVE LEZIUNI
SAU ACCIDENTĂRI MORTALE. ACEST AUTOCOLANT
ESTE PE FOND ROŞU.
INDICĂ O SITUAŢIE POSIBIL PERICULOASĂ CARE, DACĂ
NU ESTE EVITATĂ, POATE CAUZA LEZIUNI UŞOARE SAU
LIMITATE. DE ASEMENEA, POATE FI UTILIZAT PENTRU A
SEMNALA OPERAŢIUNILE NESIGURE. ACEST AUTOCOLANT ESTE PE FOND GALBEN.
INDICĂ O SITUAŢIE POSIBIL PERICULOASĂ CARE, DACĂ
NU ESTE EVITATĂ, POATE CAUZA GRAVE LEZIUNI SAU
ACCIDENTĂRI MORTALE. ACEST AUTOCOLANT ESTE PE
FOND ALBASTRU, ALB SAU PORTOCALIU.

Pentru:

AVERTIZARE
ACEST PRODUS TREBUIE SĂ RESPECTE TOATE PROCEDURILE DE SIGURANŢĂ, INDICATE PE BULETINELE TEHNICE.
PENTRU INFORMAŢII CU PRIVIRE LA
EVENTUALE BULETINE TEHNICE REFERITOARE LA SIGURANŢA PRODUSULUI
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. DE CARE DISPUNEŢI, ADRESAŢIVĂ BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. SAU REPREZENTANTULUI LOCAL AUTORIZAT BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L..

IMPORTANT
SOCIETATEA BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. EXPEDIAZĂ PROPRIETARULUI ÎNREGISTRAT AL MAŞINII
BULETINELE TEHNICE PRIVIND SIGURANŢA.
CONTACTAŢI SOCIETATEA BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L PENTRU A
VĂ ASIGURA CĂ DATELE REFERITOARE
LA ACTUALUL PROPRIETAR SUNT ACTUALIZATE ŞI CORECTE.

IMPORTANT
EVENTUALELE ACCIDENTE SURVENITE
ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSELOR
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L., CARE AU CAUZAT ACCIDENTAREA SAU DECESUL PERSONALULUI,
SAU AVARIERI IMPORTANTE ALE BUNURILOR SAU CHIAR ALE PRODUSELOR
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L., TREBUIE COMUNICATE DE URGENŢĂ SOCIETĂŢII BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.

•
•
•
•
•
•
•

Comunicarea accidentelor
Publicaţii privind siguranţa produsului
Actualizări ale datelor privind actualul proprietar
Întrebări referitoare la siguranţa produsului
Informaţii privind conformitatea cu standardele
şi normele
Întrebări referitoare la aplicaţii speciale ale
produsului
Întrebări referitoare la modificările produsului

CONTACTAŢI:

BRAVIISOL
Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39071.7819090
Fax +39071.7819355
Reglementări de referință :
2006/42/EC
Teste dinamice și statice efectuate de :
TÜV SUD ITALY 0948
Document: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B
Data: 07/01/2020
Document: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT
Data: 26.06.2020
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SECŢIUNEA 1.
NORME DE SIGURANŢĂ
Inspecţia maşinii

1.1 INFORMAŢII GENERALE
Această secţiune vă prezintă măsurile de precauţie necesare pentru utilizarea corectă şi
sigură şi pentru întreţinerea maşinii. Pentru a asigura o utilizare corectă a maşinii, este absolut indispensabilă stabilirea unei proceduri zilnice de rutină, pe baza instrucţiunilor oferite în
manual.
De asemenea, pentru a garanta o funcţionare sigură a maşinii, este necesar ca o persoană
calificată să stabilească un program de întreţinere pe baza informaţiilor oferite în acest manual şi în manualul de intervenţie şi întreţinere: acest program trebuie urmat cu stricteţe.
Proprietarul/utilizatorul/operatorul/firma de leasing/persoana care ia în leasing maşina nu
trebuie să îşi asume răspunderea pentru funcţionarea acesteia, fără o lectură atentă a manualului şi fără o instruire adecvată cu privire la procedurile de funcţionare, sub conducerea
unui operator expert şi calificat.
Pentru informaţii ulterioare cu privire la siguranţă, instruire, inspecţie, întreţinere, aplicare şi
funcţionare, contactaţi societatea BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.

AVERTIZARE
NERESPECTAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ENUMERATE ÎN MANUAL AR PUTEA
CAUZA AVARIEREA MAŞINII ŞI A BUNURILOR, PRECUM ŞI RĂNIREA SAU ACCIDENTAREA MORTALĂ.

•
•
•

AVERTIZARE
EVENTUALELE MODIFICĂRI SAU SCHIMBĂRI ADUSE PLATFORMEI
ELEVATOARE POT FI EFECTUATE NUMAI DUPĂ PERMISIUNEA
SCRISĂ DIN PARTEA PRODUCĂTORULUI.

•

1.2 PROCEDURI INIŢIALE
Instruirea şi informarea operatorului

•
•
•

•
•

•

Citiţi cu atenţie manualul înainte de a utiliza
maşina.
Utilizaţi maşina numai după o instruire completă din partea personalului autorizat.
Utilizarea maşinii este permisă exclusiv personalului autorizat şi calificat,
care a citit cu atenţie şi a înţeles pe deplin indicaţiile de PERICOL, AVERTIZARE şi ATENŢIE şi instrucţiunile de funcţionare enumerate pe maşină
şi în manual.
Utilizaţi maşina pentru operaţiuni care se încadrează în cele prevăzute de
societatea BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L..
Întreg personalul operativ trebuie să se familiarizeze cu comenzile şi
funcţionarea de urgenţă a maşinii, specificate în manual.
Citiţi cu atenţie şi respectaţi toate dispoziţiile din cadrul firmei, normativele
locale şi naţionale în vigoare, cu privire la funcţionarea maşinii.
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Utilizaţi maşina numai după ce aţi efectuat inspecţiile şi verificările funcţionale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Secţiunea 2 a prezentului manual.
Acţionaţi maşina numai după ce aţi efectuat toate operaţiunile de asistenţă şi întreţinere impuse de condiţiile precizate în
manualul de intervenţie şi întreţinere.
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de siguranţă funcţionează
corect. Eventualele modificări ale acestor dispozitive constituie o încălcare a normelor de siguranţă.

•

Nu acţionaţi maşini ale căror etichete sau autocolante cuprinzând norme de siguranţă sau instrucţiuni sunt indescifrabile sau lipsesc.
Evitaţi acumularea de reziduuri pe pardoseala postului de
lucru al maşinii. Evitaţi contactul încăltămintei sau al pardoselii postului de lucru cu noroi, ulei, lubrifianţi sau alte substanţe alunecoase.

Inspecţia locului de muncă

•
•

•

Înainte de a utiliza maşina, operatorul trebuie să ia măsurile
de precauţie necesare pentru a evita orice pericol la locul de
muncă.
Nu acţionaţi sau ridicaţi maşina pe furgonete, remorci, vagoane tren, ambarcaţiuni pe apă, schele sau alte utilaje, fără
permisiunea scrisă din partea BRAVIISOL D.M. SRL pentru
această operaţiune.
Maşina poate fi pusă în funcţiune la temperaturi cuprinse
între -20 şi 40 °C (între 0 şi 104 °F). Consultaţi societatea
BRAVIISOL D.M. SRL pentru valorile privind funcţionarea
maşinii la temperaturi ce nu sunt cuprinse in intervalul precizat.
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SECŢIUNEA 1.
NORME DE SIGURANŢĂ
1.3 FUNCŢIONARE
Informaţii generale

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Utilizaţi maşina exclusiv pentru a ridica personalul în scopul
manevrării manuale a stocurilor de marfă.
Nu acţionaţi o maşină avariată. Dacă intervine o avarie,
maşina trebuie oprită.
Nu mutaţi brusc întrerupătoarele sau manetele de comandă
dintr-o poziţie în cea opusă, fără a trece prin poziţia neutră.
Aduceţi întotdeauna întrerupătorul în poziţia neutră înainte
de a-l muta în poziţia corespunzătoare funcţiei următoare.
Acţionaţi comenzile printr-o apăsare lentă şi uniformă.
Dacă se află persoane pe maşină, permiteţi personalului de
la sol să manevreze sau să acţioneze maşina numai în situaţii de urgenţă.
Asiguraţi-vă că uneltele electrice sunt corect poziţionate şi
nu le lăsaţi agăţate de cabluri în zona de lucru a maşinii.
Înainte de a vă îndepărta de maşină, coborâţi complet coşul
şi deconectaţi complet alimentarea.
Se interzice transportul de pasageri pe maşină.
În timpul funcţionării, pe maşină trebuie să se afle doar operatorul.
Fluidul bateriilor este extrem de coroziv; asiguraţi-vă că nu
intră în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea.
Încărcaţi bateriile într-o zonă bine aerisită.

6

Risc de cădere
•
•
•
•
•
•

•

•

Înainte de a utiliza maşina, asiguraţi-vă că toate balustradele
şi uşile sunt fixate în poziţia corectă.
Ţineţi ambele picioare bine fixate pe pardoseala maşinii.
Nu montaţi pe maşină scări, cutii, trepte, bare sau alte obiecte asemănătoare pentru a-i mări raza de acţiune.
Nu utilizaţi modulul cu coş pentru a urca sau a coborî din
maşină.
Fiţi foarte atenţi atunci când intraţi sau ieşiţi din maşină. Asiguraţi-vă că aţi coborât complet coşul. Atunci când intraţi sau
ieşiti din maşină, trebuie să fiţi cu faţa spre aceasta.
Funcţionarea comenzilor şi a senzorilor de siguranţă, pentru
LUI PK, este astfel proiectată încât operatorul să păstreze
întotdeauna “patru puncte de contact” cu maşina: ambele
mâini şi ambele picioare TREBUIE să fie permanent în contact cu maşina atunci când aceasta este în funcţiune.
Păstraţi întotdeauna “trei puncte de contact” cu maşina,
făcând astfel încât ambele mâini şi un picior sau o mână şi
ambele picioare să fie permanent în contact cu maşina atunci când intraţi sau ieşiţi din aceasta.
Dacă autorităţile locale sau alte reglementări impun
utilizarea unei curele de ancorare, se recomandă utiliz
area punctului de ancorare al maşinii ca şi punct de
agăţare a curelei de siguranţă. Nu utilizaţi acest punct
pentru a ridica, ancora, fixa sau susţine platforma sau
orice alt aparat sau material. Cureaua de ancorare are
rolul de a limita mişcările operatorului la parametrul plat
formei. Acesta nu este un dispozitiv care să vă
protejeze împotriva căderii. Utilizarea acesteia în acest
scop poate provoca răni grave sau chiar moartea.
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SECŢIUNEA 1.
NORME DE SIGURANŢĂ
1.5 PERICOL DE ELECTROCUTARE

1.6 Pericol de răsturnare

Maşina nu este izolată electric.
Păstraţi o distanţă de cel puţin 3 m (10 ft) între părţile maşinii şi ocupanţii săi, cu
materialul corespunzător şi o linie electrică sau aparatură prevăzută cu sarcină
electrică de până la 50.000 volţi.
Este nevoie să adăugaţi 0,3 m (1 ft) pentru fiecare creştere mai mică sau egală
cu 30.000 volţi.
Distanţa operativă minimă de siguranţă poate fi redusă în prezenţa unor bariere
de izolare instalate pentru prevenirea contactelor şi dacă aceste bariere sunt
reglate pe tensiunea liniei electrice de protejat.
Barierele nu trebuie să facă parte din maşină şi nici să fie legate la aceasta.
Distanţa operativă minimă de siguranţă se reduce la dimensiunile operative prevăzute de bariera de izolare. Aceasta distanţă va fi stabilită de o persoană calificată, în conformitate cu normativul firmei, cu normativul local şi cel naţional referitor la desfăşurarea de lucrări în apropierea aparaturilor sub tensiune.

•

•
•
•

•

INTERVAL TENSIUNE
(DE LA O FAZĂ LA ALTA)

DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ ÎN TIMPUL
OPERĂRII m (ft)

•

De la 0 la 50 kV

3 (10)

•

De la peste 50 kV la 200 kV

5 (15)

De la peste 200 kV la 350 kV

6 (20)

De la peste 350 kV la 500 kV

8 (25)

De la peste 500 kV la 750 kV

11 (35)

De la peste 750 kV la 1000 kV

14 (45)

NOTĂ:
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•

•

Înainte de a conduce maşina, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu suprafaţa zonei de lucru. În timp ce conduceţi,
nu depăşiţi unghiul de înclinare sau unghiul de înclinare
transversală permise.
Nu ridicaţi maşina şi nici nu o conduceţi cu coşul ridicat întro pantă sau pe o suprafaţă neregulată sau moale.
Înainte de a conduce pe pardoseli, poduri, vagoane şi alte
suprafeţe, verificaţi capacitatea maximă a acestora.
Nu depăşiţi capacitatea maximă a maşinii. Distribuiţi
greutăţile în mod uniform în compartimentul pentru materiale. Dacă este nevoie, utilizaţi platforma de transport pe carcasă, pentru a încărca material suplimentar.
Păstraţi şasiul maşinii la o distanţă minimă de 0,6 m (2 ft)
faţă de gropi, asperităţi, pante, obstacole, deşeuri, orificii
ascunse şi alte posibile pericole care se află la nivelul solului.
Nu încercaţi să folosiţi maşina pe post de macara. Nu legaţi
maşina la nici un fel de structură adiacentă.
Nu măriţi dimensiunea maşinii prin extinderi ale platformei
sau prelungiri neautorizate;
Dacă modulul cu coş sau întreaga maşină rămân blocate, în
aşa fel încât una sau mai multe roţi sunt ridicate de la sol,
înainte de a încerca deblocarea acesteia, trebuie să fie coborât operatorul de pe maşină. Pentru a stabiliza maşina şi
pentru a coborî personalul de pe aceasta, folosiţi o macara,
vehicule de ridicare cu furci sau alte echipamente adecvate.
Se interzice cu desăvârşire urcarea sau coborârea din
maşină atunci când aceasta este ridicată.

Aceste distanţe minime de operare trebuie respecte
întotdeauna, excepţie făcând cazul în care reglementările
companiei sau reglementările locale sau guvernamentale
impun alte măsuri.
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SECŢIUNEA 1.
NORME DE SIGURANŢĂ
1.7 PERICOLE DE ZDROBIRE ŞI CIOCNIRE

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

1.8 RIDICARE ŞI TRANSPORT
Informaţii generale

Întreg personalul operativ şi cel de la sol trebuie să poarte echipamente de siguranţă, cerute de normativele în vigoare sau de analiza
riscurilor efectuată la locul de muncă.
Atunci când se foloseşte maşina, sau se ridică sau se coboară coşul,
verificaţi distanţele de deasupra, din lateralele şi de dedesubtul
coşului.

Când maşina este în funcţiune, nu vă sprijiniţi de balustradele
coşului.
În timp ce conduceţi într-o zonă cu vizibilitate redusă din cauza obstacolelor, folosiţi întotdeauna în faţa dvs o persoană care să vă semnaleze eventualele pericole.
În timp ce conduceţi, păstraţi întotdeauna restul personalului la o distanţă minimă de 1,8 m (6 ft) de maşină.
Reglaţi viteza de condus pe baza următoarelor condiţii: suprafaţă
teren, trafic, vizibilitate, unghi de înclinare, amplasarea personalului şi
alţi factori care reprezintă un pericol de ciocnire sau accidentări ale
personalului.
Păstraţi spaţiile de frânare, indiferent de viteza maşinii.
Nu conduceţi cu viteză mare în zonele rezervate sau restrânse sau
când sunteţi în marşarier.
Fiţi foarte atenţi pentru a evita ca eventualele obstacole să atingă
comenzile operative şi persoanele de pe maşină sau să se interpună
cu acestea.
Asiguraţi-vă că operatorii de pe alte maşini ridicate sau de la nivelul
solului sunt informaţi de prezenţa platformei elevatoare. Deconectaţi
alimentarea macaralelor înălţate.
Avertizaţi personalul că nu trebuie să lucreze, să staţioneze sau să
treacă pe sub maşina cu coşul ridicat. Delimitaţi zona de la sol cu
bariere adecvate, în funcţie de necesităţi.

10

•

În timpul ridicării şi transportului, nu permiteţi staţionarea persoanelor pe maşină.

•

Pentru modelul LUI PK, împingeţi sau tractaţi maşina numai în caz
de urgenţă, avariere, întrerupere a alimentării sau pentru a o încărca/descărca şi ÎNTOTDEAUNA după ce aţi acţionat deblocarea
frânei de motor, conform instrucţiunilor prezentate in acest Manual.

•

Înainte de ridicare sau transport, asiguraţi-vă că maşina este complet oprită şi golită.

•

În timpul ridicării maşinii cu ajutorul unui elevator cu furci, fixaţi furcile doar la nivelul punctelor de prindere corespunzătoare de pe
maşină. Efectuaţi ridicarea printr-un elevator cu capacitate
adecvată. Pentru greutatea maşinii, consultaţi tabelul de date tehnice din Secţiunea 5—Date Tehnice ale Maşinii.

•

Pentru informaţii privind ridicarea, consultaţi secţiunea 3 a acestui
Manual —Funcţionarea maşinii.
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SECŢIUNEA 2.
PREGĂTIRE ŞI INSPECŢIE
2.1 INSTRUIREA PERSONALULUI

2.2 PREGĂTIRE, INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE

Platforma elevatoare este un dispozitiv pentru transportul personalului;
aşadar, maşina trebuie să fie utilizată şi supusă întreţinerii exclusiv de
personal instruit şi calificat.
Utilizarea maşinii nu este permisă persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor sau persoanelor ce suferă atacuri de
epilepsie, ameţeli sau pierderea controlului fizic.

Firma BRAVIISOL vă oferă informaţiile privitoare la inspecţiile şi întreţinerile periodice ale maşinii, indicate in tabelul 2.3.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la platformele elevatoare, consultaţi
normele locale.
Frecvenţa inspecţiilor şi a lucrărilor de întreţinere trebuie să crească în
funcţie de necesităţi, când maşina se foloseşte în condiţii de mediu nefavorabile, cu frecvenţă sporită sau pentru lucrări grele.

Instruirea operatorului trebuie să cuprindă următoarele.

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

8.

Utilizarea şi limitele comenzilor maşinii, la sol şi de urgenţă şi
ale sistemelor de siguranţă.
Marcaje de comandă, instrucţiuni şi avertizări aplicate pe
maşină.
Regulamente stabilite de către angajator şi norme naţionale.
Utilizarea dispozitivului omologat de protecţie împotriva căzăturilor, dacă este cazul.
Suficienta cunoaştere a funcţionării mecanice a maşinii, pentru
a putea recunoaşte o defecţiune reală sau posibilă.
Metode sigure pentru a utiliza maşina în prezenţa unor obstacole ridicate, a altor echipamente în mişcare sau a obstacolelor,
denivelărilor, gropilor şi pantelor.
Metode pentru a evita pericolele datorate conductorilor electrici
neprotejaţi.
Cerinţele unei anumite lucrări sau ale unei anumite aplicaţii a
maşinii.

Supravegherea instruirii
Instruirea trebuie să se desfăşoare sub supravegherea unei persoane
calificate, într-o zonă deschisă şi fără obstacole şi trebuie să continue
până când ucenicul este capabil să acţioneze şi să utilizeze maşina în
deplină siguranţă.
Răspunderea operatorului
Operatorul trebuie să fie instruit cu privire la răspunderea şi autoritatea
de a opri maşina în caz de avarie sau în prezenţa altor condiţii nesigure, referitoare atât la maşină, cât şi la zona de lucru.

2.3 INSPECŢIA ANTERIOARĂ PUNERII ÎN FUNCŢIUNE
Inspecţia anterioară punerii în funcţiune include următoarele operaţiuni.
1. Curăţare – Verificaţi toate suprafeţele pentru a vedea dacă există scurgeri (ulei hidraulic sau lichid din baterii) sau dacă există corpuri străine.
Anunţaţi personalul responsabil cu întreţinerea de prezenţa scurgerilor.
2. Etichete şi autocolante – Verificaţi să fie toate curate şi lizibile.
Controlaţi să nu lipsească nici o etichetă sau autocolant.
Asiguraţi-vă că toate etichetele şi autocolantele indescifrabile au fost curăţate sau înlocuite. (A se vedea “Aplicarea adezivilor” în Secţiunea 3).

2.A

3. Manuale de utilizare şi siguranţă – Asiguraţi-vă că în compartimentul
rezistent la acţiunea agenţilor atmosferici (FIG. 2.A) se află următoarele
manuale: Manual de utilizare şi siguranţă, Manual de siguranţă EMI (doar
pentru specificaţiile ANSI/CSA) şi Manual privind răspunderile ANSI
(doar pentru specificaţiile ANSI/CSA).
4. Schemă a inspecţiei zilnice complete— (a se vedea Secţiunea 2.4).
5. Baterie – Încărcaţi în funcţie de necesităţi (a se vedea Secţiunea 3.5).
6. Ulei hidraulic – Nivelul de ulei hidraulic în rezervorul pompei poate varia
în funcţie de temperatura uleiului, de exemplu într-o maşină rece este posibil ca nivelul uleiului să nu ajungă la semnul de PLIN de pe indicatorul de
nivel.
Ridicaţi şi coborâţi coşul de mai multe ori, pentru a obţine o lectură mai precisă pe indicatorul de nivel.
Atunci când uleiul hidraulic s-a încălzit, verificaţi nivelul pe indicator, acesta
trebuie să indice un nivel egal sau apropiat de semnul de PLIN.

•
•
12

NU UMPLEŢI PESTE SEMNUL DE PLIN.
FACEŢI ÎNTOTDEAUNA PLINUL de ulei dacă nivelul este egal sau
mai mic decât semnul de plin.
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SECŢIUNEA 2.
PREGĂTIRE ŞI INSPECŢIE
NOTĂ:
Controlaţi nivelul uleiului hidraulic, cu maşina cu
coşul coborât, prin orificiul amplasat sub capotă.
Dacă este nevoie, umpleţi cu ulei mineral cu
vâscozitate cu indicele 22 (pentru condiţii
climaterice cu temperaturi foarte rigide sau sub 20°C se recomandă utilizarea unui ulei mineral cu
punct de congelare mai scăzut, aproximativ –45°C)

2.4 INSPECŢIE COMPLETĂ ZILNICĂ

AVERTIZARE
PENTRU A EVITA POSIBILE ACCIDENTĂRI, ASIGURAŢI-VĂ CĂ ALIMENTAREA MAŞINII ESTE ÎNCHISĂ ÎN TIMPUL “INSPECŢIEI COMPLETE”. NU
UTILIZAŢI MAŞINA ÎNAINTE DE A REPARA TOATE DEFECŢIUNILE.

AVERTIZARE

Atenţie Pericol de Poluare
Nu aruncaţi uleiul în mediul înconjurător

NU NEGLIJAŢI INSPECŢIA VIZUALĂ A PĂRŢILOR INFERIOARE ALE
ŞASIULUI DE BAZĂ.
CONTROLAŢI CA ÎN ZONĂ SĂ NU EXISTE OBIECTE SAU REZIDUURI CARE AR PUTEA PROVOCA GRAVE DAUNE MAŞINII.

TABLUL 2.3
TIP

FRECVENŢĂ

RĂSPUNDERE
PRINCIPALĂ

CALIFICARE
PENTRU ASISTENŢĂ

TRIMITERE

INSPECŢIA
ANTERIOARĂ
PUNERII ÎN
FUNCŢIUNE

Înaintea fiecărei
zile de lucru sau
la fiecare schimbare de personal.

Utilizator sau
operator

Utilizator sau
operator

Manual de Utilizare şi Siguranţă şi
fişele de inspecţie
corespunzătoare

INSPECŢIE
FRECVENTĂ

La interval de 3
luni sau 150 ore,
după caz, sau
dacă maşina nu a
fost folosită timp
de peste 3 luni
sau dacă a fost
achiziţionată
folosită.

Proprietar, concesionar
sau utilizator

Mecanic
Calificat BRAVI

Manual de Intervenţie şi Întreţinere şi fişele de
inspecţie corespunzătoare

Anual, în termen
de 13 luni de la
data ultimei
inspecţii

Proprietar, concesionar
sau utilizator

Mecanic
Calificat BRAVI

INSPECŢIE
ANUALĂ
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Manual de Intervenţie şi Întreţinere şi fişele de
inspecţie corespunzătoare

Operatorul nu trebuie să îşi asume răspunderea de a lucra cu maşina până
când Manualul nu a fost citit şi înţeles în întregime şi fără să fi efectuat o primă
conducere a vehiculului, sub supravegherea unui operator expert şi calificat.
Numai operatorii calificaţi şi personalul autorizat pot acţiona această maşină.
Acest manual şi anexele sale trebuie să fie considerate parte integrantă a
maşinii şi trebuie să rămână în permanenţă împreună cu maşina.

AVERTIZARE
Producătorul BRAVIISOL D.M. SRL nu are control direct asupra utilizării maşinii,
utilizarea maşinii conform normelor de siguranţă este răspunderea utilizatorului.
Efectuarea unei inspecţii înaintea fiecărei utilizări a maşinii este răspunderea
operatorului.
Scopul inspecţiei zilnice complete este de a controla maşina pentru a vă asigura că nu prezintă anomalii sau funcţionări defectuoase şi pentru a stabili dacă
este necesară o întreţinere de rutină. Dacă se observă deteriorări sau modificări
neautorizate faţă de cum a fost livrată maşina, aplicaţi imediat un afiş pe
maşină şi NU o folosiţi.
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SECŢIUNEA 2.
PREGĂTIRE ŞI INSPECŢIE
2.5 ÎNAINTEA FIECĂREI UTILIZĂRI:

2.6 VERIFICAREA FUNCŢIONĂRII

•

La finalizarea “inspecţiei complete”, efectuaţi o verificare a funcţionării tuturor
instalaţiilor într-o zonă fără obstacole ridicate şi la nivelul solului.
Pentru instrucţiuni suplimentare privind funcţionarea, consultaţi Secţiunea 3 a
acestui manual.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Asiguraţi-vă că toate Manualele se află în compartimentul ermetic de la bordul maşinii.
Asiguraţi-vă că tăbliţa cu numerele de identificare a maşinii şi
toate autocolantele de siguranţă se află la locul lor şi sunt intacte
şi perfect lizibile.
Controlaţi maşina pentru a vă asigura că nu prezintă anomalii,
disfuncţionalităţi, crăpături, sau modificări neautorizate faţă de
modul în care maşina a fost livrată de producător.
Controlaţi coşul, verificaţi balustradele; controlaţi ca uşa de acces să funcţioneze şi să se închidă corect, în mod automat.
Controlaţi nivelul apei în baterii şi controlaţi să nu existe scurgeri. Cablurile trebuie să fie corect fixate pe borne; nu trebuie să
existe rugină.
Controlaţi şi testaţi funcţionalitatea tuturor dispozitivelor de siguranţă şi de protecţie individuală.
Controlaţi ca anvelopele roţilor să nu prezinte deteriorări, zgârieturi sau tăieturi adânci. Controlaţi să nu existe reziduuri agăţate
de roţi sau în jurul acestora.
Controlaţi vizual componentele hidraulice, electrice şi mecanice;
pentru fiecare element verificaţi să fie prezente toate părţile, să
nu fie slăbite, să fie bine fixate şi să nu prezinte deteriorări vizibile, scurgeri sau semne de uzură excesivă.
Verificaţi dacă există cumva fire sau cabluri slăbite.
Controlaţi funcţionarea selectorului principal cu cheie de pe tablou.
Controlaţi funcţionarea butonului de urgenţă, atât cel amplasat
pe comenzile de la bordul maşinii, cât şi cel amplasat pe tabloul
vehiculului de bază.
Controlaţi şi testaţi funcţionarea coborârii mecanice de urgenţă.
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AVERTIZARE
DACĂ MAŞINA NU FUNCŢIONEAZĂ CORECT, OPRIŢI-O IMEDIAT.
SEMNALAŢI PROBLEMA PERSONALULUI RESPONSABIL CU ÎNTREŢINEREA. NU UTILIZAŢI MAŞINA PÂNĂ CÂND NU ESTE DECLARATĂ CORESPUNZĂTOARE PENTRU O FUNCŢIONARE SIGURĂ.
Elemente ale verificării funcţionării
1.

Din comenzile la sol, fără încărcătură în coş, efectuaţi operaţiunile
indicate.
a.

b.
c.
2.

Acţionaţi funcţiile de comandă la sol, ridicarea şi coborârea
coşului.
Asiguraţi-vă că toate funcţiile maşinii sunt dezactivate atunci
când se activează (se apasă) butonul de Oprire de urgenţă.
Controlaţi funcţionarea corectă a supapei de coborâre manuală

Efectuați următoarele operații cu ajutorul panoului de control al
platformei .
a.
Ridicați și coborâți platforma de la 0,61 la 0,92 metri de mai
multe ori. Verificați dacă ridicarea și coborârea platformei au loc
în mod regulat. Verificați dacă, odată cu ridicarea coșului, funcția
de conducere este activată în modul viteză de siguranță lentă
automată (doar pentru modelul LUI PK) sau dacă frâna este
dezactivată (doar pentru modelul LUI MINI P.A. )
b.
Activați toate funcțiile și verificați funcționarea corectă a tuturor
întrerupătoarelor de sfârșit de cursă, a comutatoarelor generale
de urgență și a comutatoarelor de acționare .
c.
Frâne vehicul - (doar pentru modelul LUI PK). Conduceți
vehiculul pe o suprafață în pantă (care nu depășește
capacitatea nominală operațională pe gradul de înclinare), apoi
opriți-l, astfel încât să vă asigurați că frânele vor ține pe o
suprafață înclinată ).
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SECŢIUNEA 2.
PREGĂTIRE ŞI INSPECŢIE

SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII

3.

3.1

4.

5.
6.

Limita de alarmă de înclinare - Cu coşul complet coborât, conduceţi
maşina pe o suprafaţă cu o înclinare mai mare de 1,5° în orice direcţie
(nu mai mare decât capacitatea nominală de funcţionare în pantă). Alarma maşinii indică o situaţie de înclinare în cazul unor încercări
de ridicare a coşului.
Limita de reducere a vitezei de transmisie: În cazul în care coşul
se ridică la mai mult de 0,4 m (1.5 - 2 ft) viteza de transmisie se reduce faţă de viteza de transmisie cu coşul complet coborât. (numai pentru LUI PK)
Limita de deschidere a uşii maşinii: di Uşa de intrare este prevăzută pe ambele părţi cu balamale care în mod automat închid uşile
de intrare, imediat ce sunt eliberate.
Mâner stâng/drept și senzor comutator picior - Maşina funcţionează (se mişcă şi se ridică) numai dacă operatorul ţine mâna sprijinită pe maneta stângă sau dreapta (foto A1) şi cu ambele călcâie
apasă întrerupătoarele de acţionare amplasate pe pardoseala postului
de lucru (foto B). Această poziţie de siguranţă trebuie astfel menţinută
pe toată durata funcţionării (numai pentru LUI PK)

PRODUCĂTORUL NU ARE NICI UN CONTROL DIRECT ASUPRA MODULUI DE APLICARE ŞI DE FUNCŢIONARE A MAŞINII.
UTILIZATORUL ŞI OPERATORUL AU OBLIGAŢIA DE A RESPECTA
NORMELE CORECTE DE SIGURANŢĂ.
Această secţiune oferă informaţiile necesare pentru a înţelege funcţiile de
comandă şi modul de funcţionare.
3.2 DESCRIEREA MAŞINII
Platforma elevatoare este un vehicul dotat cu funcția de ridicare a
operatorului, fiind destinat operațiilor de prelevare (prelevarea și
depozitarea manuală a mărfurilor de pe rafturi);
Panoul principal de control este situat pe platformă.
Această platformă elevatoare este o maşină electrică cu autopropulsie sau
cu împingere (LUI PK) prevăzută cu un coş, montat pe un mecanism de
ridicare cu turn, activat de un cilindru hidraulic special cu efect unic de sincronizare.
De la consola de comandă a maşinii, operatorul poate conduce maşina
(numai pentru LUI PK) şi poate ridica şi coborî coşul. Modelul LUI PK este
prevăzut de asemenea cu o platformă de încărcare acţionată electric prin
două butoane aflate la bordul maşinii, care permit operatorului să ridice şi
să coboare platforma de încărcare destinată materialului, fără a-şi părăsi
poziţia de lucru.
Modelul LUI MINI P.A. este prevăzut cu o platformă de încărcare acţionată
manual, printr-o manetă comodă, ce permite operatorului să ridice şi să
coboare platforma de încărcare destinată materialului.

Foto A
7.

Foto B

Asiguraţi-vă că toate funcţiile maşinii sunt dezactivate atunci când se
activează (apasă) butonul de Oprire de urgenţă.
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Modelul LUI PK este prevăzut cu roţi posterioare mobile şi cu roţi anterioare
pivotante libere.
Este necesar să utilizaţi comenzile staţiei de comandă de la sol atunci când
se porneşte maşina, când se efectuează operaţiunile de întreţinere şi verificările funcţionării sau în caz de urgenţă, dacă operatorul din coş nu
reuşeşte să îl coboare.
Modelul LUI MINI P.A. este prevăzut cu două roţi pivotante posterioare şi
două roţi fixe anterioare cu autofrânare. Este necesar să utilizaţi comenzile
staţiei de comandă de la sol atunci când se porneşte maşina, când se efectuează operaţiunile de întreţinere şi verificările funcţionării sau în caz de
urgenţă, dacă operatorul din coş nu reuşeşte să îl coboare.
NU ÎMPINGEŢI UTILAJUL LUI MINI P.A. CU O PERSOANĂ ÎN INTERIORUL COŞULUI.
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FUNCŢIONAREA MAŞINII
3.3 FUNCŢIONAREA MAŞINII

LUI PK

Operaţiuni preliminare
Înainte de a acţiona maşina prin comenzile de la sol sau prin cele din coş,
trebuie să asiguraţi următoarele condiţii:

•

6

1-2-3

Tensiunea bateriilor să fie suficientă pentru funcţionare. Alarma de
baterie descărcată nu trebuie să apară nici pe staţia de comandă
la sol, nici pe indicatorul de stare baterie aflat în coş (numai pentru
LUI PK).

•

Întrerupătorul de pe staţia de comandă a coşului trebuie să fie
setat fie pe modul de comandă la sol, fie pe modul de comandă
utilizând platforma.

•

Întrerupătoarele de oprire de urgentă, din coş şi de la sol, trebuie
să se afle în poziţia de RESETARE (în sus).

•

Pentru modelul LUI PK.: ecranul LCD care afişează starea maşinii,
de pe staţia de comandă la sol, trebuie să indice condiţii normale
de funcţionare la pornirea maşinii.

•

Pentru modelul LUI PK: dispozitivul funcționează (se mișcă și se
ridică) doar dacă operatorul are mâinile poziționate pe mânerele
cu senzor din stânga și dreapta și ambele călcâie apăsând pe
comutatoarele de picior de pe platformă. Această poziție de
siguranță trebuie menținută în permanență pe parcursul utilizării
dispozitivului. FIG. A și B paragraful 2.6 )

6
LUI MINI P.A.

7

5

4

1-2-3

5

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

Consolă de comandă la sol (Secţiunea 3.7)
Supapă de coborâre manuală a coşului (Secţiunea 3.8)
Priză c.a. pentru încărcător baterii şi LED al nivelului de încărcare
(Secţiunea 3.6)
Întrerupător cu pedală de activare a maşinii (un nr de 02 întrerupătoare, câte unul pentru fiecare picior) (Secţiunea 3.7)
Uşă de intrare
Consolă de comandă (Secţiunea 3.7)
Platformă manevrare materiale
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3.4 CARCASĂ - (PLATFORMĂ TRANSPORT)

3.5 ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Demontare

Indicator de alarmă tensiune joasă a bateriei

.
1. Ridicaţi carcasa în partea posterioară pentru a elibera garnitura din
cauciuc de pe şasiul de bază, apoi culisaţi carcasa în faţă în timp ce o
ridicaţi pentru a o demonta complet de pe maşină.
Instalare
1. Amplasaţi carcasa pe garnitura corespunzătoare pe partea superioară a şasiului şi culisaţi-o spre spate.

Carcasă Partea
Dreaptă — Platformă
Transport Materiale

ATENȚIE
CARCASA (PLATFORMA DE TRANSPORT) TREBUIE SĂ FIE UTILIZATĂ NUMAI PENTRU MATERIALE.
SE INTERZICE TRANSPORTUL DE PERSOANE PE CARCASA
PLATFORMEI.

22

Consola de comandă din coş şi staţia de comandă de la sol de pe unitatea
LUI PK indică tensiunea joasă a bateriei.
Pe unitatea LUI MINI P.A. indicatorul de baterie este amplasat în zona de
acces operator.

Procedură de încărcare baterii

Această maşină este prevăzută cu un incărcător cu intrare de tensiune a.c./
ieşire de tensiune c.c. Încărcătorul termină încărcarea în mod automat atunci
când bateriile ajung la capacitatea maximă.
NOTĂ: Atunci când încărcătorul este conectat la o priză c.a., funcţia de transmisie şi/sau ridicare a maşinii este dezactivată.

ACUMULATORII CU PLUMB ACID POT GENERA GAZ HIDROGEN EXPLOZIV ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII NORMALE. SCÂNTEILE, FLĂCĂRILE LIBERE SAU ŢIGĂRILE APRINSE TREBUIE ŢINUTE LA DISTANŢĂ
DE BATERII.
ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII, ASIGURAŢI O AERISIRE CORESPUNZĂTOARE. NU ÎNCĂRCAŢI O BATERIE ÎNGHEŢATĂ. STUDIAŢI MĂSURILE DE
PRECAUŢIE PRECIZATE DE PRODUCĂTORUL BATERIILOR CU PRIVIRE LA VITEZA DE ÎNCĂRCARE RECOMANDATĂ ŞI POSIBILITATEA DE
ÎNDEPĂRTARE A APĂRĂTORILOR CELULELOR ÎN TIMPUL
ÎNCĂRCĂRII.
1.
2.

Parcaţi maşina într-o zonă bine aerisită, lângă o priză
electrică în c.a.
Folosiţi întotdeauna o priză c.a. cu împământare. Conectaţi încărcătorul la o priză corect instalată cu împământare
conform tuturor normelor şi regulilor locale. Priza cu
împământare este necesară în scopul de a reduce riscul de şocuri
electrice—nu utilizaţi adaptoare de împământare şi nici nu modificaţi
ştecherul. Dacă se utilizează un prelungitor, evitaţi eventualele pierderi de tensiune prin folosirea unui model 12 AWG cu 3 fire.
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A - INTRARE A.C.
B - INDICATOR STARE
ÎNCĂRCĂTOR

3.6 CONSOLA DE COMANDĂ DIN COŞ - FUNCŢIONARE
3.6.1 LUI PK

7

6

8

9

10
4

A

B

3

5

LUI PK

2
11

A

12

1

B
LUI MINI P.A.
Indicatoarele de stare încărcător sunt amplasate lângă priza de
intrare a.c. a încărcătorului, pe tabloul de comenzi la sol.
1. La prima conectare, automat LEDUL roşu al încărcătorului clipeşte intermitent pentru o verificare scurtă, apoi începe încărcarea.
2 Când se aprinde LEDUL VERDE, bateriile sunt complet încărcate.
În acest moment, se poate deconecta încărcătorul de la alimentarea c.a. (prindeţi şi trageţi priza, nu cablul, pentru a nu risca deteriorarea sa).

NOTĂ: o dată aprins LEDUL verde încărcătorul se dezactivează
în mod electronic.
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13
1. Buton de oprire de urgenţă/închidere
2. Manetă acceleraţie
3. Indicator de Stare Baterie
4. Buton Ridicare Coş
5. Buton Coborâre Coş
6. Buton al Dispozitivului Sonor
7. Buton Coborâre Platformă Manevrare Materiale
8. Buton Urcare Platformă Manevrare Materiale
9. Senzor mâna dreaptă pentru activarea funcțiilor
10. Senzor mâna stângă pentru activarea funcțiilor
11. Comutator Basculant de Direcție Dreapta/Stânga
12. Întrerupător de selecţie
13. Întrerupătoare de picior (pedale)
25
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General Information

Manetă acceleraţie

Înainte de a activa maşina utilizând comenzile de la sol sau cele de pe platformă, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
•
Panou Control Platformă: comutatorul pentru cheie trebuie să fie setat
pe Modul Comandă Platformă „1” sau pe Modul Comandă la Sol „2”.
•
Stație Comandă la Sol - Stație Comandă Platformă: butoanele pentru
oprirea de urgență trebuie să fie setate în poziția RESET (SURSA DE
ALIMENTARE CONECTATĂ).

Apucaţi maneta cu mâna dreaptă şi
ROTIŢI maneta ÎN FAŢĂ (dosul palmei in direcţie
opusă faţă de operator) pentru a activa deplasarea vehiculului în MERS ÎNAINTE.
Eliberarea manetei opreşte
ÎN MOD AUTOMAT maşina.

ÎNAINTE

Selector cu cheie comenzi coş/sol sau închidere

•
•

•

Poziţie centrală “ZERO”:
Rotiţi în această poziţie pentru a închide maşina după utilizare.
Poziția "1":
(indicatorul bateriei platformei se va aprinde doar pentru modelul
LUI PK). În această poziție mașina poate fi acționată de la Stația de
Control a Platformei
Poziția "2":
(indicatorul bateriei platformei va afișa GRD doar pentru modelul
LUI PK). În această poziție mașina poate fi acționată de la Stația de
Comandă la Sol.

Buton de oprire de urgenţă

ROTIŢI maneta ÎNAPOI (dosul palmei în direcţia
operatorului) pentru a activa deplasarea vehiculului în MERS ÎNAPOI.
Eliberarea manetei opreşte
ÎN MOD AUTOMAT maşina. ÎNAPOI
.

Apăsat, opreşte imediat toate fazele maşinii.
Rearmat, NU repune maşina în mişcare, dar permite introducerea comenzilor.
NOTĂ:
Pentru a utiliza maşina, ambele butoane de urgenţă/închidere trebuie să fie în
poziţia de RESET.
Senzor Stâng și Drept pentru activarea funcțiilor

Mâna stângă sau dreapta şi stânga trebuie să fie ţinută pe manetă, în
faţa senzorului, pentru a permite activarea funcţiilor de deplasare/
urcare/coborâre a maşinii.
NOTĂ: Nu uitaţi să activaţi, pe lângă senzorul mâna stângă sau
dreapta-stânga, şi ambele întrerupătoare cu pedala, pentru activarea
tuturor funcţiilor mers/ridicare/coborâre ale maşinii.
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ATENȚIE
Conducerea maşinii este permisă numai şi exclusiv personalului instruit
în prealabil şi autorizat, care a citit şi a înţeles pe deplin normele de
siguranţă din cuprinsul acestui manual.
CÂND COŞUL ESTE RIDICAT, CONDUCEŢI NUMAI PE O SUPRAFAŢĂ NETEDĂ,
SOLIDĂ ŞI PLANĂ, curată, fără gropi şi care să aibă o consistenţă adecvată,
capabilă să susţină greutatea maşinii şi a greutăţilor pe care aceasta le poate
transporta. (A se vedea Secţiunea 5—Datele Tehnice ale Maşinii)
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Buton Urcare/Coborâre a Platformei de Manevrare Materiale
Compartimentul pentru manevrarea materialelor este proiectat pentru o capacitate maximă de 90 kg. Poate fi ridicat sau coborât rapid
pe verticală, în partea din faţă a modulului cu coş, folosind butoanele
corespunzătoare de la bordul maşinii.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de sus (Butonul 8, secţiunea 3.6)
pentru a activa urcarea electrică a platformei de încărcare materiale.
Eliberarea butonului opreşte automat mişcarea.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de jos (Butonul 7, secţiunea 3.7) pentru a activa coborârea platformei de încărcare materiale. Eliberarea
butonului opreşte automat mişcarea.
Butonul dispozitivului sonor
Când maşina este pornită, apăsarea acestui buton determină activarea dispozitivului sonor.
Butoane de Ridicare şi Coborâre Coş

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de urcare (Butonul 4, secţ. 3.6) pentru
a activa urcarea coşului. Eliberarea butonului opreşte automat mişcarea.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de coborâre (Butonul 5, secţ. 3.6) pentru a activa coborârea coşului. Eliberarea butonului opreşte automat
mişcarea.
Întrerupător Direcţie Coş

Selectorul de direcţie este proiectat pentru a fi activat cu uşurinţă, cu
mâna stângă.
Apăsați Butonul de direcție stâng spre dreapta sau spre stânga și
mențineți-l în această poziție atâta timp cât doriți să fie menținută
direcția.
Nu uitați să activați atât comutatoarele de picior, cât și senzorii pentru
mână stângă și dreaptă pentru a acționa funcțiile de ridicare/coborâre/
conducere.

Sub nicio formă operatorul nu trebuie să se urce pe balustrada coşului, nici
nu trebuie să monteze pe aceasta scări, bare
ATENȚIE
sau alte obiecte pentru a ajunge la o înălţime
mai mare de lucru. De asemenea, sub nicio
formă nu trebuie să se sprijine sau să se întindă în afara balustradei coşului.
Înainte de a acţiona maşina, verificaţi ca:
•
maşina să fie amplasată pe o pardoseală curată, fără gropi şi bine
nivelată, cu o consistenţă corespunzătoare.
•
să nu existe obstacole suspendate în zona
în care urmează să se lucreze .
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
1.

Împingând şi ţinând apăsat selectorul spre Dreapta, se activează direcţia spre dreapta. Eliberaţi selectorul dacă doriţi
să vă deplasaţi numai înainte/înapoi.
a.

b.

1.

Activând maneta accelerator de transmisie în MERS
ÎNAINTE vehiculul va începe să se deplaseze înainte, rotind spre dreapta (partea frontală a maşinii spre
dreapta operatorului)
Activând maneta accelerator de transmisie în MERS
ÎNAPOI, vehiculul va începe să meargă ÎNAPOI,
rotind spre dreapta (partea posterioară a maşinii spre
dreapta al operatorului).

Pedale de control
NU PUNEŢI PICIORUL PE PEDALĂ PÂNĂ NU ROTIŢI SELECTORUL
DE LA “0” LA “1” SAU “2”
ACTIVAREA COMENZILOR ALTELE DECÂT COMUTATORUL CU
CHEIE PORNIRE/OPRIRE SAU RESETAREA COMUTATOARELOR
DE OPRIRE DE URGENȚĂ ÎN TIMPUL PORNIRII VEHICULULUI VA
DUCE LA AFIȘAREA UNEI ERORI .

Împingând şi ţinând apăsat selectorul spre stânga, se activează direcţia spre dreapta. Eliberaţi selectorul dacă doriţi
să vă deplasaţi numai înainte/înapoi.
a.

b.

Activând maneta accelerator de transmisie în MERS
ÎNAINTE vehiculul va începe să se deplaseze înainte, rotind spre stânga (partea frontală a maşinii spre
stâng operatorului)
Activând maneta accelerator de transmisie în MERS
ÎNAPOI, vehiculul va începe să meargă ÎNAPOI,
rotind spre STÂNGA (partea posterioară a maşinii
spre umărul stâng al operatorului).

NOTĂ: SELECTORUL DREAPTA/STÂNGA ŞI MANETA ACCELERATOR TREBUIE SĂ FIE ACTIVATE SIMULTAN PENTRU A
OBŢINE MIŞCAREA ÎN DIRECŢIA SELECTATĂ. PENTRU MIŞCAREA MAŞINII ÎNAINTE/ÎNAPOI ÎN LINIE DREAPTĂ, POZIŢIONAŢI
VEHICULUL ÎN DIRECŢIA DORITĂ ŞI MIŞCAŢI-VĂ ÎNAINTE SAU
ÎNAPOI DOAR ACTIVÂND MANETA ACCELERATOR.

Pe pardoseala postului de lucru sunt amplasate două întrerupătoare cu
pedală de acţionare, activate cu călcâiele, care asigură o poziţie stabilă
a operatorului, fără a-i crea disconfort.
Ridicând un picior de pe unul din cele două întrerupătoare, toate funcţiile
de mers şi ridicare/coborâre ale maşinii vor fi dezactivate imediat.

NOTĂ: Amintiţi-vă să activaţi, pe lângă ambele întrerupătoare cu
pedală, şi senzorul mână stângă sau dreapta-stânga pentru a
abilita toate funcţiile de mers/ridicare/coborâre ale maşinii (secţ.
3.6).
INCLINOMETRU

MODELUL LUI PK ESTE ECHIPAT CU UN SENZOR DE ÎNCLINARE.
DACĂ SENZORUL ESTE ACTIVAT, MAŞINA EMITE UN SEMNAL
SONOR ŞI COŞUL NU POATE FI RIDICAT. STAREA DE ÎNCLINARE
PERSISTĂ PÂNĂ CÂND PLATFORMA ESTE COMPLET COBORÂTĂ
LA SOL ŞI PANTA A FOST ELIMINATĂ.
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
3.6.2 LUI MINI P.A.

Buton de oprire de urgenţă
Apăsat, opreşte imediat toate fazele maşinii.
Rearmat, NU repune maşina în mişcare, dar permite introducerea comenzilor.

1
2
3

NOTĂ:
Pentru a utiliza maşina, ambele butoane de urgenţă/închidere trebuie să
fie în poziţia RESET.

4

ATENȚIE
5
6

Butoane de Ridicare şi Coborâre Coş
Sub nicio formă operatorul nu trebuie să se urce pe balustrada coşului,
nici nu trebuie să monteze pe aceasta scări, bare sau alte obiecte pentru
a ajunge la o înălţime mai mare de lucru. De asemenea, sub nicio formă
nu trebuie să se sprijine sau să se întindă în afara balustradei coşului.
Înainte de a acţiona maşina, verificaţi ca:
•
maşina să fie amplasată pe o pardoseală curată, fără gropi şi bine
nivelată, cu o consistenţă corespunzătoare.
•
să nu existe obstacole suspendate în zona în care urmează să se
lucreze .

5
7

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de urcare 2 pentru a activa urcarea
coşului. Eliberarea butonului opreşte automat mişcarea.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de coborâre 3 pentru a activa coborârea
coşului. Eliberarea butonului opreşte automat mişcarea.
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
Frânare Automată pe Butonul de Eliberare a Roților Fixe

Manetă Pedală.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 5 pentru a debloca frânele şi deplasaţi
vehiculul LUI MINI P.A. până ajungeţi în poziţia dorită.
La eliberarea butonului, frânele se activează imediat.

Utilizaţi această manetă, acţionată manual, pentru a face ca maşina să
poată fi împinsă doar în linie dreaptă

NOTĂ:
Funcţia butonului de deblocare frâne este disponibilă doar
atunci când selectorul cheie este rotit în poziţia 1 (comenzi de
la coş) şi coşul este complet coborât.

Manetă Urcare/Coborâre a Platformei Manevrare Materiale
Compartimentul pentru manevrarea materialelor este proiectat pentru o capacitate maximă de 90 kg. Poate fi ridicat sau coborât rapid
pe verticală, pe partea din faţă a modulului cu coş, folosind maneta
amplasată sub raft.
Apăsaţi şi ţineţi apăsată maneta 6 şi ridicaţi cu ambele mâini raftul.
Eliberarea manetei blochează imediat mişcarea platformei de încărcare materiale.

INCLINOMETRU

MODELUL LUI MINI P.A. ESTE ECHIPAT CU UN SENZOR DE ÎNCLINARE. DACĂ SENZORUL ESTE ACTIVAT, MAŞINA EMITE UN SEMNAL SONOR ŞI COŞUL NU POATE FI RIDICAT. RIDICAREA VA FI
DEZACTIVATĂ PÂNĂ CÂND COŞUL VA FI COMPLET COBORÂT ŞI
STAREA DE ALARMĂ VA FI ELIMINATĂ.

Apăsaţi şi ţineţi apăsată maneta 6 şi coborâţi cu ambele mâini raftul. Eliberarea manetei blochează imediat mişcarea platformei de
încărcare materiale.
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
3.7 TABLOU COMENZI LA SOL

Buton de oprire de urgenţă

4

6a

6a

5-7

1
6b

6b

3

LUI PK

1
2

LUI MINI P.A.

Apăsat, opreşte imediat toate fazele maşinii.
Rearmat, NU repune maşina în mişcare, dar permite introducerea comenzilor.
Display( pentru modelul LUI PK)
Este sistemul de control principal pentru modelul LUI PK şi arată
•
informaţii utile cu privire la starea sistemului
•
Informaţii diagnostice cu privire la eventualele disfuncţionalităţi ale
sistemului.

Grup Butoane Funcţii Multiple:
Tastele săgeţi sunt abilitate numai când întrerupătorul este setat pe modul de
Comandă la Sol.

Pentru modelul LUI PK tabloul este amplasat sub carcasă, într-o casetă demontabilă, ascunsă;
Pentru modelul LUI MINI P.A. tabloul este amplasat în partea din faţă a
unităţii şi este format din următoarele componente, cu funcţiile aferente:
1. Buton de oprire de urgenţă/închidere
2. Indicator de stare încărcător baterii
3. Grup butoane cu funcţie multiplă
4. Ştecher încărcător
5. Ecran LCD de vizualizare a stării maşinii
6. Buton de urcare (6a) şi de coborâre (6b) coş
7. Indicator de încărcare baterii.
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•

Butonul ESC serveşte pentru programarea panoului electronic de
comandă şi TREBUIE să fie utilizat doar de un tehnician BRAVI
specializat.

•

Apăsând şi ţinând apăsat butonul de sus, se activează urcarea coşului.
ELIBERAŢI BUTONUL—PENTRU A ÎNTRERUPE RIDICAREA.
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
Staţie de Control la Sol (LUI PK):

•

Apăsând şi ţinând apăsat butonul de jos, se activează coborârea
coşului.
ELIBERAŢI BUTONUL—PENTRU A ÎNTRERUPE COBORÂREA

La pornirea maşinii şi în timpul funcţionării acesteia, pe ecranul LCD al Moduluiui de Comandă la Sol este afişată starea curentă a maşinii. Sunt afişate
următoarele informaţii:

•

Apăsând SIMULTAN ambele butoane din dreapta şi stânga, se
activează deblocarea frânelor.

1)Orele reprezintă orele de operare ale maşinii
2)BCI reprezintă nivelul de încărcare al bateriei, exprimat în procente

Frânele pot fi deblocate atunci când aveţi nevoie să manevraţi manual
maşina, împingând-o.
Pentru deblocarea manuală a frânelor, este necesar ca maşina să fie
PORNITĂ cu coşul complet coborât şi ca staţia de comandă la sol să fie
setata pe MODUL COMANDĂ LA SOL 2.

În cazul apariţiei unei anomalii, o scurtă descriere a acesteia va fi afişată pe
ecran.

NOTĂ: în cazul descărcării complete a bateriei maşinii, nu se pot debloca
manual frânele.

ATENȚIE
DEBLOCAŢI MANUAL FRÂNELE NUMAI DACĂ MAŞINA SE AFLĂ PE
O SUPRAFAŢĂ ORIZONTALĂ ŞI DACĂ ESTE COMPLET BLOCATĂ.
Operatorul TREBUIE să se asigure că în zona de pericol nu se află
persoane expuse sau obstacole.
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
Staţie de Comandă Coş (LUI PK):

Display( pentru modelul LUI MINI P.A.)

La pornire şi în timpul funcţionării maşinii, afişajul bateriei indică starea curentă a
maşinii. Sunt afişate următoarele informaţii
1)BCI reprezintă nivelul de încărcare al bateriei, exprimat în procente
2)Un punct ROŞU când platforma este ridicată

6a

Dacă are loc o avarie, va fi afișat un cod de eroare asociat acesteia.

6b

6a Apăsând şi ţinând apăsat butonul de sus, se activează urcarea coşului.
ELIBERAŢI BUTONUL—PENTRU A ÎNTRERUPE URCAREA.
6b Apăsând şi ţinând apăsat butonul de jos, se activează coborârea coşului.
ELIBERAŢI BUTONUL—PENTRU A ÎNTRERUPE COBORÂREA.

7

Indicator de nivel încărcare baterie ( pentru LUI MINI P.A.)

Arată nivelul de încărcare a bateriei.
Când LEDUL roşu este aprins, se împiedică urcarea coşului şi bateria
trebuie reîncărcată.
NOTĂ: OPRIŢI MAŞINA ÎN PERIOADA ÎN CARE NU ESTE UTILIZATĂ
PENTRU A CREŞTE ÎN MOD SEMNIFICATIV DURATA BATERIEI.
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
3.8 MANETĂ COBORÂRE MANUALĂ DE URGENȚĂ

ATENȚIE

PERICOL DE ZDROBIRE
În timpul operaţiunii următoare şi după ce aţi efectuat toate
manevrele pentru coborârea de urgenţă, operatorul trebuie să
se îndepărteze cu foarte mare atenţie şi trebuie să se asigure
ca nicio persoană, animal sau obiect nu se află sau nu poate
pătrunde în spaţiul de manevră pe o rază de 2 metri (6.56ft) şi
mai ales că nu există alte obstacole deasupra carcasei (acesta
este spaţiul pe care va fi amplasat coşul în faza de coborâre).

3.9 CONFIGURARE PLATFORMĂ
Capacitatea maximă a maşinii

B

A

C

Maneta de coborâre manuală a coşului permite personalului de la
sol coborârea coşului, atunci când operatorul de la bord nu reuşeşte
să o facă, după ce coşul a fost ridicat. Maneta de urgenţă este marcată cu o etichetă corespunzătoare.
LUI PK

LUI MINI P.A.

A - CAPACITATE COMPARTIMENT OPERATOR

B - CAPACITATE PLATFORMĂ MANEVRARE MATERIAL

130KG

90KG

C - CAPACITATE PLATFORMĂ DE TRANSPORT CARCASĂ
LUI PK:
113 kg
LUI MINI P.A.:
90 kg
Dispozitivul nu poate fi folosit pentru ridicarea mărfurilor vrac, iar dimensiunea
maximă a mărfurilor care pot fi transportate pe platformă este de 60x45x50 cm, în
timp ce pe capac este de 60x55x25 cm
3.10 PARCAREA MAŞINII
În cazul în care trebuie sau se doreşte coborârea manuală a coşului
maşinii, este suficient să trageţi maneta. În acest fel, coşul va începe să coboare lent.
ELIBERAŢI maneta pentru a opri coborârea coşului,

a.
b.
c.

Conduceţi maşina într-o zonă bine protejată şi aerisită.
Asiguraţi-vă că ati coborât complet coşul şi rotiţi comutatorul principal de
selectare a alimentării în poziţia “0”.
Dacă este nevoie, scoateţi cheia din întrerupătorul de pornire/închidere a
maşinii, pentru a evita utilizarea neautorizată a acesteia.

NOTĂ: dacă este nevoie, încărcaţi bateriile pentru a le pregăti pentru următoarea
zi de lucru (a se vedea Secţiunea 3.5).
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SECŢIUNEA 3.
FUNCŢIONAREA MAŞINII
3.11 PROCEDURI DE TRANSPORT, RIDICARE ŞI BLOCARE

3.12 AMPLASAREA AUTOCOLANTELOR

Informaţii generale
Platforma elevatoare: LUI PK și LUI MINI P.A. pot fi transportate în zona
de lucru prin una din metodele descrise mai jos.

•

Conducând maşina şi parcurgând drumul, dacă suprafaţa de
deplasare o permite.

•

Mutând maşina cu un motostivuitor cu furci, amplasând furcile în
punctele indicate, aflate sub şasiul de bază.

Transport pe motostivuitor cu furci
Amplasaţi furcile motostivuitorului în punctele indicate, aflate sub şasiul
de bază. Aceasta permite transportarea maşinii în zona de lucru sau
ridicarea sa la un nivel superior cu ajutorul unui motostivuitor cu furci
standard.
NOTĂ:
Motostivuitoarele cu furci trebuie să fie adecvate pentru a susţine greutatea maşinii; a se vedea tabelul Date Tehnice de funcţionare a maşinii, de
la începutul capitolului.
Vehicul de transport - blocare prin chingi
Cu maşina oprită, pe vehiculul de transport cu frânele cuplate, urmaţi
instrucţiunile prezentate pentru a fixa maşina pe durata transportului.
DACĂ SE EXERCITĂ O FORŢĂ EXCESIVĂ ATUNCI CÂND SE FIXEAZĂ MAŞINA (GREUTATEA ROŢILOR), SE POT DETERIORA
COMPONENTELE ROŢILOR MOBILE POSTERIOARE SAU ALE
ROŢILOR DIRIJABILE ANTERIOARE ALE MAŞINII.
Fixaţi maşina pe vehiculul de transport cu chingi corespunzătoare,
trecându-le prin balustradele coşului, ocolind uşile de intrare.
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SECŢIUNEA 4. PROCEDURI DE URGENŢĂ

SECŢIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE
ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN SARCINA OPERATORULUI

4.1 FUNCŢIONAREA DE URGENŢĂ

5.1 INTRODUCERE

Operatorul nu reuşeşte să controleze maşina

Această secţiune a manualului oferă informaţii suplimentare necesare operatorului pentru a putea asigura funcţionarea corectă a
maşinii şi întreţinerea corespunzătoare.
Operaţiunile de întreţinere trebuie să fie efectuate de personal calificat:
- care să fi citit şi înţeles pe deplin normele de siguranţă de la începutul acestui manual (a se vedea PARTEA 2).
- care să aibă echipamentele individuale de protecţie şi să le utilizeze în funcţie de necesităţi
- şi cu maşina cu alimentare cu energie zero. (selectorul cu cheie în
poziţia zero, conectorul roşu de alimentare decuplat)

SITUAŢIE ÎN CARE OPERATORUL DIN COŞ ESTE IMOBILIZAT,
BLOCAT SAU NU REUŞEŞTE SĂ ACŢIONEZE SAU SA CONTROLEZE MAŞINA.
1.

Restul personalului trebuie să acţioneze maşina din comenzile
de la sol numai în situaţii de necesitate.

2.

Comenzile maşinii pot fi utilizate exclusiv de personal calificat.
ÎNTRERUPEŢI ACTIVITATEA MAŞINII ÎN SITUAŢIA ÎN CARE
COMENZILE NU FUNCŢIONEAZĂ CORECT.

3.

Echipamentul de recuperare poate fi utilizat pentru a ajuta operatorul să coboare din coş. Se pot folosi macarale sau dispozitive de ridicare cu furci pentru a stabiliza mişcarea maşinii.

Coş blocat în poziţia înălţată
În situaţia în care coşul se blochează sau se agaţă în structuri sau
echipamente înălţate, mutaţi persoana aflată în coş într-un loc sigur
înainte de a elibera maşina.
Orice operaţiune care nu este prezentată în continuare se va considera întreţinere extraordinară. Reparaţiile, modificările şi întreţinerile
extraordinare nu vor putea fi efectuate fără consultarea prealabilă a
constructorului, care îşi va da autorizaţia în scris pentru a continua
sau, după caz, va recomanda intervenţia unui tehnician propriu.
Aceste măsuri de precauţie se datorează faptului că, operaţiunile
greşite sau necorespunzătoare pot duce la situaţii de funcţionare
deficitară, avariere pentru maşină şi riscuri pentru personal. Prin
urmare nu ne asumăm nicio răspundere pentru consecinţele operaţiunilor de mai sus. Înainte de a repune în funcţiune maşina, reverificaţi întregul sistem în conformitate cu procedurile de pornire.
Nerespectarea acestor măsuri de precauţie poate cauza daune
personalului şi maşinii.

În secţiunea prezentă, partea referitoare la întreţinere conţine informaţii menite să asiste operatorul maşinii exclusiv în executarea
operaţiunilor de întreţinere zilnice; aşadar, această parte nu înlocuieşte programul mai complex de întreţinere preventivă şi de inspecţie cuprins în manualul de intervenţie şi întreţinere rezervat
exclusiv tehnicienilor specializaţi.
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SECŢIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE
ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN SARCINA OPERATORULUI
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SECŢIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE
ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN SARCINA OPERATORULUI
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SECŢIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE
ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN SARCINA OPERATORULUI
SPECIFICAŢII TEHNICE LUI PK
Viteză maximă de coborâre coș
Viteză minimă de urcare coș
Diametru întoarcere
(Intern)
Pantă Maximă
(NUMAI CU PLATFORMA COBORÂTĂ COMPLET)
Performanţă Ciclu Platformă

Sistem de acţionare
Roţi
Control electronic al pantei
Forța Laterală Orizontală Maximă
Încărcătură pe Roată
Altitudine maximă de utilizare
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE COMPARTIMENT OPERATOR
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE PLATFORMĂ LA PORNIRE
CAPACITATE ÎNCĂRCARE ELEVATOR
ALIMENTARE ELECTRICĂ
Baterii
ALIMENTARE ELECTRICĂ
Linii de reîncarcare
Motoare Mișcare Translatorie

Pompă

ZERO

2°
Urcare 18 sec
Coborâre 15 sec
Cu două mâini
Cauciuc anti alunecare
Standard

200 N
327 kg
< 1000 m deasupra nivelului
mării
130Kg

535 cm

Înălțime Platformă
Complet Extins)

(Lift
335cm

Înălțime Platformă
(Platforma Complet Coborâtă în Poziție de Repaus)

144cm

Lungime Maşină
(Totală)

150cm

Lăţime Maşină
(Totală)

80.8 cm

Ocupanţi:
(persoane autorizate să acceseze maşina)

1

Înălţime intrare platformă
36 cm

Greutate maşină

(Vehicul gol)
690 kg

DOAR PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR

113 Kg
90 Kg
N 04, 6V 245Ah@20hr
24 V c.c.
110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.

1.65 ft/50 cm

Watt 500; Volt24; Nm 1.33;
F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP
54; DUTY S2; Frână 24V +6/10% stabilizată

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

NIVEL DE ZGOMOT
52

Înălţime de operare
84 mt/min
20 mt/min

Mai puțin de 70 dB (A)
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SECŢIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE
ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN SARCINA OPERATORULUI
SPECIFICAŢII TEHNICE LUI MINI P.A.

Înălţime de operare

Diametru întoarcere (Intern)

ZERO

Performanţă Ciclu Platformă

Urcare 18 sec
Coborâre 15 sec

Roţi

Poliuretan antialunecare

Control electronic al pantei
Încărcătură pe Roată
Forța Laterală Orizontală Maximă

Standard
165Kg

200 N

416 cm

Înălțime Platformă
Complet Extins)

(Lift
216cm

Înălțime Platformă
(Platforma Complet Coborâtă în Poziție de Repaus)

148cm

Lungime Maşină
(Totală)

115cm

Lăţime Maşină
(Totală)

73 cm

Ocupanţi:
(persoane autorizate să acceseze maşina)

1

Înălţime intrare platformă

CAPACITĂŢI DE ÎNCĂRCARE

36 cm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE COMPARTIMENT OPERATOR
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE PLATFORMĂ LA PORNIRE

130Kg

Greutate maşină

90 Kg

NUMAI PENTRU UZ INTERN

CAPACITATE ÎNCĂRCARE ELEVATOR

90 Kg

(Vehicul Gol)
280 kg

ALIMENTARE ELECTRICĂ
Baterii

N 01, 12V 85Ah@20hr

ALIMENTARE ELECTRICĂ
Linii de reîncarcare

1.4 ft/45cm

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

NIVEL DE ZGOMOT
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12 V c.c.

Mai puțin de 70 dB (A)
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SECŢIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE
ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN SARCINA OPERATORULUI
5.2 Greutatea componentelor maşinii

5.3 ÎNTREŢINERE ÎN SARCINA OPERATORULUI
5.3.1 Alimentare Ulei Instalaţie Hidraulică

COMPONENTĂ

GREUTATE

Baterii (LUI PK)

30 kg 1buc
120 kg total

Baterii (LUI MINI P.A.)

21 kg

Carcasă detaşabilă (LUI PK)

12,70 kg

Carcasă detaşabilă (LUI MINI
P.A)

1,75 kg 1 buc
3,5 kg total

Nivelul de ulei hidraulic trebuie controlat cu maşina cu coşul coborât,
prin orificiul amplasat sub carcasă.
Dacă este nevoie, alimentaţi în felul următor.

•

Deşurubaţi dopul pentru ulei hidraulic.

•

Alimentaţi cu ulei mineral cu vâscozitatea cu
indice 22 (pentru conditii climaterice cu temperaturi foarte rigide sau sub -20°C se recomandă folosirea unui ulei mineral cu punct de
congelare mai scăzut, aproximativ –45°C)
Verificați nivelul uleiului prin vizor. Completați
nivelul de ulei dacă este necesar .
Reînşurubaţi bine dopul.

•

Informaţii Tehnice Suplimentare (NUMAI PENTRU MAŞINI CE):

•

Informaţiile prezentate în continuare sunt oferite în conformitate cu cerinţele
Directivei Europene Maşini 2006/42/CE şi se aplică în exclusivitate maşinilor
CE.

Atenţie Pericol de Poluare
Nu aruncaţi uleiul în mediul înconjurător.

Valoarea totală a vibraţiilor la care este supus sistemul mână-braţ nu depăşeşte
2,5 m/s2. Valoarea medie a rădăcinii pătrate ponderate maxime a acceleraţiei
la care este supus întregul corp nu depăşeşte 0,5 m/s2.

5.3.2 Control şi Intervenţii asupra Bateriilor
ÎNAINTE DE EFECTUAREA ORICĂROR PROCEDURI
ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BATERIILE, deconectați
conectorul roșu principal de sub capacul frontal .

Conform descrierii din tabelul anterior, nivelul de presiune sonoră continuă corespunzător maşinii este mai mic de 70dB (A).
Locația numerelor de serie
Mașina prezintă o etichetă pe care a fost gravat numărul de serie, pentru a
putea fi identificată. Eticheta este amplasată în dreapta sau stânga tijei .

Control Borne Baterie
Dacă atunci când verificaţi starea în care se află bornele
maşinii, observaţi pe acestea rugină sau murdărie, procedaţi în felul următor:

•
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Deconectaţi bornele şi curăţaţi-le cu o cârpă umedă. Dacă stratul
de rugină este gros, folosiţi o perie metalică pentru a îndepărta
stratul de suprafaţă şi curaţaţi bornele cu o cârpă umedă.
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SECŢIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE
ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN SARCINA OPERATORULUI

SECŢIUNEA 6.
REGISTRU AL INSPECŢIILOR ŞI REPARAŢIILOR
INSPECŢIA ÎNAINTEA PUNERII ÎN FUNCŢIUNE

•
•
•

Uscaţi bine bornele
Reamplasaţi bornele acordând atenţie polului pozitiv şi polului negativ, apoi strângeţi
-le.
Ungeţi bornele cu lubrifiant de protecţie
pentru contacte (de tipul lubrifiant pe bază
de ulei de vaselină farmaceutic).

LISTĂ DE VERIFICARE

MODEL______________________
NUMĂR IDENTIFICARE______________
AN DE FABRICAŢIE_________

Curăţare – Verificaţi toate suprafeţele pentru a vedea
dacă există scurgeri (ulei hidraulic sau lichid din baterii)
sau dacă există corpuri străine.

Control Apă Baterii
Controlul nivelului trebuie efectuat o dată la 4 zile de lucru sau DUPĂ fiecare reîncărcare a bateriei.
Puteţi controla nivelul de apă prin ridicarea carcasei.

Afişe şi autocolante –
Verificaţi să fie toate curate şi citeţe.
Controlaţi ca niciun afiş sau autocolant să nu lipsească.
Asiguraţi-vă că toate afişele şi autocolantele indescifrabile
sunt şterse sau înlocuite.

Nivelul de apă trebuie să fie întotdeauna cu cel puţin 5 mm deasupra
plăcilor elementelor interne, dacă este nevoie restabiliţi nivelul cu apă demineralizată.
Deoarece în timpul încărcării o parte din apă se evaporă, este necesar să
reverificaţi după 30 de minute de funcţionare.

Manuale de utilizare și siguranță - asigurați-vă că în
compartimentul rezistent la intemperii sunt prezente
următoarele manuale:
Manual de utilizare și Siguranță
Manual de securitate SMÎ (doar pentru specificații ANSI/
CSA) și Manualul de responsabilitate ANSI (numai pentru
specificațiile ANSI/CSA).

Efectuaţi 30 de minute de funcţionare, apoi repetaţi această procedură de
la început, până când veţi obţine nivelul necesar de apă.
Deconectați cablul de alimentare A.C. de la mașină înainte de a
verifica nivelul apei.
Curăţarea maşinii
Întrucât maşina operează în condiţii de praf, aceasta trebuie curăţată zilnic
sau ori de câte ori este nevoie.
Persoana însărcinată cu această acţiune trebuie să citească şi să
înţeleagă instrucţiunile din acest manual.
Curățați cu o cârpă ușor umezită următoarele componente:
- panourile de control,
- podeaua mașinii,

Baterie – Încărcaţi în funcţie de necesităţi.

DATA

INSPECŢIE EFECTUATĂ DE:

_____________

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

Înainte de fiecare curăţare, opriţi întrerupătorul.
Pentru curăţare utilizaţi o cârpă uşor îmbibată în apă.
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INSPECŢIE ZILNICĂ

INSPECŢIE ANUALĂ

LISTĂ DE VERIFICARE
MODEL______________________

LISTĂ DE VERIFICARE

NUMĂR IDENTIFICARE______________

AN DE FABRICAŢIE_________
Asiguraţi-vă că toate Manualele se află în compartimentul corespunzător
rezistent la acţiunea agenţilor atmosferici, de la bordul maşinii.
Asiguraţi-vă că plăcuţa cu numerele de identificare ale maşinii şi toate autocolantele de siguranţă sunt la locul lor şi sunt în perfectă stare şi lizibile.

Client:
Adresă:
Oraş/Stat/Cod poştal:
Telefon:
Nume Persoană de Contact:

Controlaţi maşina pentru a vă asigura că nu prezintă anomalii, crăpături,
disfuncţionalităţi sau modificări neautorizate faţă de felul în care maşina a
fost livrată de producător.
Controlaţi coşul, verificaţi balustradele coşului; verificaţi ca uşa de intrare să
funcţioneze şi să se închidă corect, în mod automat.
Controlaţi nivelul de apă în baterii şi verificaţi să nu existe scurgeri. Cablurile
trebuie să fie corect prinse pe borne; nu trebuie să existe rugină.
Controlaţi şi testaţi funcţionalitatea tuturor dispozitivelor de siguranţă şi de
protecţie individuală.
Controlaţi ca anvelopele roţilor să nu fie deteriorate, profund tăiate sau
zgâriate. Controlaţi să nu existe reziduuri prinse pe roţi sau în jurul acestora.
Controlaţi vizual componentele hidraulice, electrice şi mecanice—pentru
fiecare componentă, verificaţi să fie prezente toate părţile, să nu fie slăbite şi
să fie bine fixate, să nu prezinte deteriorări vizibile, scurgeri sau semne de
uzură excesivă.
Verificaţi dacă există fire sau cabluri slabite care atârnă sub bază.
Controlaţi funcţionalitatea selectorului principal cu cheie de pe tablou.

AUTOCOLANT

Modul la Sol Funcțional

Capacitatea de Încărcare
marcată clar

Conectori

Poziție corectă
Cantitate
ȘINE PLATFORMĂ
Poarta Intrare se închide
corespunzător

Integritate Baterii
Funcționare Baterii Adecvată

Întrerupe întreg circuitul

Sudare adecvată - fără semne de
rugină sau deteriorare

Zgomot în timpul ridicării/coborârii
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Cablu spirală

Manuale în compartiment

Controlaţi şi testaţi funcţionalitatea coborârii mecanice de urgenţă.

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

Joystic Funcțional

Încărcător Baterie Funcțional

Structură stâlp

________________

Cabluri

Compartiment pentru manuale
rezistent la intemperii prezent pe
mașină

SISTEM DE RIDICARE

INSPECŢIE EFECTUATĂ DE:

COMPONENTE ELECTRICE

Lizibilitate

Controlaţi funcţionalitatea butonului de urgenţă tip ciupercă, atât cel amplasat pe comenzile de la bordul maşinii, cât şi cel amplasat pe tabloul
inferior.

DATA

Data:
Număr Serie:
Model:
Data ultimei revizii :
Data punerii în Funcțiune:

Mișcare și viteză de ridicare

Cablu spirală care trece prin tubul
de oțel
Șuruburi strânse

OPRIRE DE URGENȚĂ

CADRU
Șuruburi strânse
Cadru Sudare adecvată - fără
semne de rugină sau
deteriorare
Arbore transmisie - fără semne
de rugină sau deteriorare
Roți întoarcere față securizate fără semne de rugină sau
deteriorare
Rulmenți
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SECŢIUNEA 7. CODURI EROARE
7.1 LUI PK

COD EROADESCRIERE
RE
TOTUL ESTE OK,
MODUL LA SOL ACTIV!
PORNIRE
ÎN ROTIRE
ÎN CONDUCERE
ÎN RIDICARE
ÎN COBORÂRE
SE SCHIMBĂ DIRECŢIA
SELECTAŢI MOD CONDUCERE-RIDICARE
ÎNCHIDE PIEDICĂ
VEHICUL ÎNCLINAT
EROARE: PIN GREŞIT
1,1
NECALIBRAT
1,1
ÎNĂLŢIMEA NU ESTE CALIBRATĂ
1,1
FUNCŢII BLOCATE - NECALIBRAT
1,1
FUNCŢII BLOCATE - MOD TESTARE SELECŢIONAT
2,2
FUNCŢII BLOCATE - CRATER
2,2
FUNCŢII BLOCATE - ARMAŢI PROTECŢIE
2,2
FUNCŢII BLOCATE - SUPRAÎNCĂRCAT
2,2
FUNCŢII BLOCATE - ÎNCĂRCĂTURĂ INSUFICIENTĂ
2,2
FUNCŢII BLOCATE - PREA ÎNALT
2,2
FUNCŢII BLOCATE - ÎNCLINAT
2,2
FUNCŢII BLOCATE - OPRIRE EXTERNĂ
2,2
ACŢIONARE BLOCATĂ - NU POATE VIRA
2,2
VERIFICAŢI ÎNTRERUPĂTOARELE DE INTRARE LA SOL
2,2
VERIFICAŢI ÎNTRERUPĂTORUL ACŢIONARE– RIDICARE
2,2
VERIFICAŢI JOYSTICK
2,2
ELIBERAŢI PIEDICĂ
2,2
ELIBERAŢI ÎNTRERUPĂTOARE LA SOL
2,2
ELIBERAŢI ÎNTRERUPĂTOARE ROTIRE
2,2
ELIBERAŢI JOYSTICK
2,2
OPRIRE– VERIFICAŢI ÎNTRERUPĂTOARELE EMS
2,1
AVARIE: VALVĂ ALIMENTATĂ - VERIFICAŢI CABLAJ P9 WIRING
3,2
AVARIE: IEŞIRE DE SIGURANŢĂ INTERNĂ DEFECTĂ
3,4
ACŢIONARE BLOCATĂ - FRÂNĂ
3,4
MOTOR SUPRAÎNCĂRCAT
3,4
AVARIE: CAPBANK TENSIUNE PREA MARE - VERIFICAŢI LINIA
3,3
AVARIE: RĂSPUNS VALVĂ RIDICAT - VERIFICAŢI CABLAJUL VALVEI
3,2
FUNCŢII BLOCATE - BATERIE
4,4
AVARIE: TENSIUNE INTERNĂ GREŞITĂ 12V
4,3
AVARIE: ALIMENTARE 5V JOYSTICK GREŞITĂ - VERIFICAŢI CABLAJUL P15-12
4,5
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COD EROADESCRIERE
RE
AVARIE: TENSIUNE INTERNĂ GREŞITĂ 5V
4,2
AVARIE: SENZOR ÎNCLINARE AVARIAT
4,2
AVARIE: PLACĂ SECUNDARĂ AVARIATĂ
4,2
FUNCŢII BLOCATE—SUPRAÎNCĂLZIRE
4,2
AVARIE: TENSIUNE BATERIE PREA MICĂ
4,4
AVARIE: TENSIUNE BATERIE PREA MARE
4,4
AVARIE: VERIFICAŢI ÎNTRERUPĂTORUL DE RIDICARE
6,3
AVARIE: CAN BUS
6,6
AVARIE: MOTOR A FAZĂ SCURTĂ PREA MARE
7,2
AVARIE: MOTOR A FAZĂ SCURTĂ PREA MICĂ
7,3
AVARIE: MOTOR B FAZĂ SCURTĂ PREA MARE
7,4
AVARIE: MOTOR B FAZĂ SCURTĂ PREA MICĂ
7,6
AVARIE: CONEXIUNI MOTOR SCURTATE
7,5
AVARIE: CAPBANK TENSIUNE PREA MICĂ - VERIFICAŢI CABLURILE BAREI
7,7
ACŢIONARE BLOCATĂ - VERIFICAŢI CURENTUL
7,7
AVARIE GRAVĂ
9,9
FRÂNE ELIBERATE MANUAL
8,2

CELE MAI FRECVENTE
ERORI
BATERIE DESCĂRCATĂ
BATERIE EPUIZATĂ
ÎNCĂRCARE BATERIE
FRÂNE Eliberate Manual
Eroare Declanșare
Eroare Comutator picior
Eroare Unitate Joystick
Eroare Direcție Joystick
SUPRASARCINĂ
ÎNCLINARE
COMUTATOR RIDICARE

COD EROARE
SEMNALIZARE BCI când BATERIA
ESTE DESCĂRCATĂ
SEMNALIZARE BAT pe DISPLAY
SEMNALIZARE `2-3
SEMNALIZARE `8-2
SEMNALIZARE `2-4
SEMNALIZARE `2-5
SEMNALIZARE `2-6
SEMNALIZARE `2-7
CLIPEȘTE `2-8
SEMNALIZARE `2-9 când este ridicat
SEMNALIZARE `6.3
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SECŢIUNEA 7

7.2 SCHEMĂ HIDRAULICĂ LUI PK

6

6

1 Rezervor
2 Pompă hidraulică
3 Supapă presiune maximă
4 Electrovalvă de blocare
5 Supapă unidrecţională
6 Dop
7 Supapă de control debit ( restrictor)
8 Cilindru telescopic
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SECŢIUNEA 7

7.3 SCHEMĂ HIDRAULICĂ LUI MINI P.A.

1 Rezervor
2 Pompă hidraulică
3 Supapă presiune maximă
4 Electrovalvă de blocare
5 Supapă unidrecţională
8 Cilindru telescopic
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SECŢIUNEA 7

7.4 DIAGRAMĂ CABLARE LUI PK

DIMENSIUNEA CABLAJULUI ESTE DE 0,5 MM <2 DACĂ NU ESTE SPECIFICATĂ
ÎNCĂRCĂTOR BATERIE

RIDIC ARE PL ATF ORM Ă
ÎNCĂRC AR E

OPRIRE DE URGENȚĂ

OPRIRE DE URGENȚĂ

COBORÂR E PL ATFORM Ă ÎNC ĂRC AR E

SUPAPĂ ADMISIE

DIRECȚIE

SIGURANȚĂ 100A

SIGURANȚĂ 10A

5V PENTRU DIRECȚIE

CĂTRE

COMENZI LA SOL

PANOU CONTROL COȘ

NEGATIV PENTRU SUPAPĂ ADMISIE/DIRECȚIE

CONTACTOR DIRECȚIE

SIRENĂ

CĂTRE

MOTOR
POMPĂ

CONTACTOR POMPĂ
CĂTRE

COMUTATOR CU CHEIE
POZIȚIE 1-0-2

COMENZI COȘ

B+ ALIMENTARE IN
B- ALIMENTARE IN

COMUTATOR DE PICIOR

COMUTATOR APĂRĂTOARE

MOTOR
TRACȚIUN
E

MOTOR
TRACȚIUN
E

COMUTATORI SENZORI MÂNĂ

CLAXON

CĂTRE

CĂTRE
COMUTATOR SUPRASARCINA

CĂTRE
ACTIVARE PLATFORMĂ
ÎNCĂRCARE

CĂTRE
CĂTRE

B+ ALIMENTARE SENZORI/COMUTATOARE
COMUTATOR RIDICARE COȘ
SUPAPĂ ADMISIE

CĂTRE

COMUTATOR COBORÂRE COȘ

COMUTATOR CLAXON

SENZORI POARTĂ

DIRECȚIE
CĂTRE

COMUTATOR BLOCARE ROȚI

CĂTRE

COMUTATOR ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

CĂTRE

DE LA REGULATOR PLATFORMĂ
ÎNCĂRCARE

CĂTRE B+ TS 100
CĂTRE

ACTIVARE RELEU
CĂTRE

SUPORT
MOTOR

REGULATOR PLATFORMĂ
ÎNCĂRCARE

CĂTRE

BUTON CLAXON

CĂTRE

BUTON RIDICARE COȘ

CĂTRE

CĂTRE

CĂTRE

MODUL RAFT

RELEU ACTIVARE PLATFORMĂ ÎNCĂRCARE

CĂTRE

SENZORI MÂNĂ
CĂTRE

RELEU BUTON COBORÂRE PLATFORMĂ
ÎNCĂRCARE

CĂTRE

COMUTATOR DE PICIOR

BUTON COBORÂRE COȘ

SUPAPA DE JOS

DE LA B-

MODUL PLATFORMĂ ÎNCĂRCARE

RELEU BUTON RIDICARE PLATFORMĂ
ÎNCĂRCARE

RELEU ACTIVARE REGULATOR PLATFORMĂ ÎNCĂRCARE

MODUL PLATFORMĂ ÎNCĂRCARE

PANOU COMANDĂ LA SOL

PANOU COMANDĂ LA SOL
CĂTRE

FRÂNĂ
CONTACTOR POMPĂ

BUTON RIDICARE PLATFORMĂ ÎNCĂRCARE

BUTON COBORÂRE PLATFORMĂ ÎNCĂRCARE

CONTACTOR DIRECȚIE
BLOCARE ROȚI

CĂTRE

CĂTRE

ȘI SELECTARE/ALIMENTARE
BATERIE DECUPLATĂ
CLAXON

COȘ

B+ ALIMENTARE SENZORI/COMUTATOARE
COMUTATOR RIDICARE
MODIFICĂRI

DATĂ

PROIECTANT

DIMENSIUNI LINIARE

APROBARE

DIMENSIUNI UNGHIULARE

SELECTARE/ALIMENTARE COȘ
SOLENOID BLOCARE PORȚI
COMUTATOR REMORCARE

COD

CLAXON

DIAGRAMĂ CABLARE SPRINT

LAMPĂ

DATĂ

DIMENSIUNEA CABLAJULUI ESTE DE 0,5 MM <2 DACĂ NU ESTE SPECIFICATĂ

DOSAR

PROIECTANT

INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST DESEN REPREZINTĂ
PROPRIETATEA BRAVIISOL D.M.
REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU TOTALĂ ESTE STRICT INTERZISĂ
FĂRĂ APROBAREA COMPANIEI BRAVIISOL

APROBARE
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SECŢIUNEA 7

7.4 DIAGRAMĂ CABLARE LUI PK
TS100 PIN
PCAN-1
PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1

P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8

DESCRIERE
CAN1H
CAN1L
Carcasă protecţie
RS232 B+ alimentare
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Sol
PWM ieşire laterală Înaltă (B+ când este
activ)
PWM ieşire laterală Înaltă (B+ când este
activ)
ieşire laterală Înaltă (B+ când este activ)
ieşire laterală Înaltă (B+ când este activ)
ieşire laterală Înaltă (B+ când este activ)
ieşire laterală Înaltă (B+ când este activ)
ieşire laterală Înaltă (B+ când este activ)
Intrare întrerupător (B+=activ)
ieşire laterală Înaltă (B+ când este activ)
Intrare întrerupător (B+=activ)
Intrare întrerupător /Lateral jos sw
Intrare întrerupător Lateral jos sw
Intrare întrerupător (B+=activ)
Intrare întrerupător (B+=activ)
Lateral jos sw. 1.7A min.
Intrare analogică
B+ alimentare

P12-9
P12-10
P12-11
P12-12
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
P15-6
P15-7
P15-8
P15-9
P15-10
P15-11
P15-12
P15-13
P15-14
P15-15

switch input (B+=active)
Intrare analogică
Intrare analogică
Intrare analogică
Intrare întrerupător (B+=activ)
Intrare întrerupător (B+=activ)
Intrare întrerupător (B+=activ)
Lateral jos sw. 1.7A min.
Intrare întrerupător (B+=activ)
Intrare întrerupător (B+=activ)
Lateral jos sw. 1.7A min.
Intrare întrerupător (B+=activ)
Intrare întrerupător (B+=activ)
Lateral jos sw. 1.7A min.
Intrare întrerupător (B+=activ)
5V (curent redus, numai pentru senzori)
Intrare analogică
Intrare analogică
0V (curent redus, numai pentru senzori)

P9-2
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INTRARE
La Modulul CAN DISPLAY (Plat)
La Modulul CAN DISPLAY (Plat)

La CENTRUL DE DIAGNOSTIC
La CENTRUL DE DIAGNOSTIC
Viteză controler cu o tavă
Valvă coborăre
Frână
Contact pompă
Contact acţionare
Disponibil
Disponibil
Disponibil
GND selectare/alimentare
Locaş Baterie
Disponibil
N/C
Led/Sirenă

CAN TILLER
P10-1
P10-2
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12

DESCRIPTION
out 1
out 2
ana 1
ana 2
5V pentru ana
neg pentru ana
B+ alimenatre in
B– alimentare in
CAN H
CAN L
Intrare digitală 1
Intrare digitală 2
Intrare digitală 3
Intrare digitală 4
ieşire 3
Sw. B+alimentare
Intrare digitală 5
Intrare digitală 6
Intrare digitală 7
Intrare digitală 8
Intrare digitală 9
Intrare digitală 10

INPUT
Tavă SUS
Tavă JOS
Accelerator
Virare

DE LA P15-1
DE LA BDE LA P3-1 al TS100
DE LA P3-2 alTS100
Pedală picior
Declamşează întrerupător
Disponibil
Activare tavă
RIDICĂ
COBOARĂ
Disponibil
Disponibil
Disponibil

B+ alimentare pentru senzoriîntrerupătoare
Întrerupător elevator

Mod Platformă

Disponibil

Claxon
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7.5 DIAGRAMĂ CABLARE LUI MINI P.A.
SIGURANȚĂ

SIGURANȚĂ
SIGURANȚĂ

ÎNCĂRCĂTOR
BATERIE

POMPĂ

SOLENOID
FRÂNĂ

SOLENOID
FRÂNĂ

SEMNAL LUMINOS

SIRENĂ

KP=RELEU POMPĂ
KB=RELEU FRÂNĂ
KM=RELEU PRINCIPAL
KBC=RELEU ÎNCĂRCĂTOR BATERIE
EMB=BUTON URGENȚĂ
KBI=RELEU INDICATOR BATERIE
KT=RELEU ÎNCLINARE
DW=BUTON COBORÂRE
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UP=BUTON RIDICARE
EVD=SOLENOID SUPAPĂ COBORÂRE
BP=BUTON FRÂNĂ
LS=ÎNTRERUPĂTOR SFÂRȘIT DE CURSĂ
KGA=RELEU DISPONIBIL
TLT=SENZOR ÎNCLINARE
BKS=COMUTATOR CHEIE COȘ
GS=SELECTOR LA SOL

73

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE ORIGINALĂ
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA

RAPORT TESTARE
Companie:
DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600
60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY

DECLARĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ
PREPARATORUL DE COMENZI
Model:
Număr de serie
Anul fabricației:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

RESPECTĂ URMĂTOARELE DISPOZIȚII, STANDARDE ȘI SPECIFICATII
TEHNICE :
Directiva 2006/42/CE (Echipamente tehnice)
Directiva 2014/30/CE (Directiva Electromagnetică)

Castelfidardo, zz/ll/aaaa

Reprezentant Legal
BRAVI PIERINO

Subiect:

PREPARATOR COMENZI
Model:
LUI PK
Nr. de serie:
MPK201XXXX
Anul fabricației:
201X

TESTE EFECTUATE?

•

VERIFICARE SISTEM HIDRAULIC ULEI

DA

•

VERIFICARE SISTEM ELECTRIC

DA

•

VERIFICARE FUNCȚIONARE LIMITATOR SARCINĂ MAXIMĂ
DA

•

TESTARE SARCINĂ CU CAPACITATE NOMINALĂ

DA

Organism notificat în conformitate cu anexa IX la Directiva privind Echipamentele
tehnice: TUV ITALIA (0948)
CERTIFICAT CE Nº: XXXXXXXXX

Castelfidardo, zz/ll/aaaa

INSPECTOR

Numele persoanei autorizate să întocmească Dosarul tehnic și Reprezentantul legal al Braviisol
D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA.
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GARANŢIE LIMITATĂ + Contract de garanţie
DACĂ GARANŢIA NU ESTE INCLUSĂ ÎN CONTRACTUAL DE VÂNZARE, GARANŢIEI MAŞINII I SE APLICĂ URMĂTOARELE REGULI.
Producătorul BRAVIISOL SRL garantează că toate unităţile produse şi comercializate
sunt conforme cu cele mai recente specificaţii ale Companiei. În plus, cilindrul Mast şi
cel hidraulic beneficiază de o garanţie specială pe10 ani. Produsul este acoperit de
garanţie timp de 3 ani de la data vânzării sau dacă aceasta nu este disponibilă, de la
data la care maşina a parasit fabrica, dacă aceasta este utilizată în condiţii normale de
operare. Bateria beneficiază numai de un an de garanţie de la data achiziţionării. Serviciile oferite în perioada de garanţie se vor limita numai la repararea sau înlocuirea
părţilor avariate. Producătorul va suporta taxele de transport pentru orice piesă care se
va dovedi ca având un defect de fabricaţie. Manopera precum şi taxele de transport
sunt de asemenea acoperite de garanţie pe o perioadă de 1 An de la data
Achiziţionării.
Garanţia este valabilă numai DACĂ piesa în cauză este trimisă (cu costuri achitate în
prealabil) Producătorului şi dacă în urma inspecţiei acesta constată că produsul a fost
defect din fabrică. În plus, prevederile garanţiei pot fi acceptate NUMAI CÂND sunt
furnizate toate informaţiile solicitate de către Producător (cum ar fi Numărul de Serie).
Producătorul îşi rezervă dreptul să înlocuiască, repare, schimbe sau să ofere o componentă, un ansamblu, sub-ansamblu, nou, uzat sau reconstruit.

COMPONENTELE ELECTRICE SUNT INCLUSE ÎN GARANŢIE ÎN
URMĂTOARELE CONDIŢII
Bateria este conectată correct pentru a fi reîncărcată conform instrucţiunilor din acest manual sau din schema electrică furnizată de producător.
PROCEDURI DE EFECTUARE A OPERAŢIILOR INCLUSE ÎN GARANŢIE
Producătorul trebuie notificat cu privire la toate cererile acoperite de garanţie în interval de 48 de ore de la apariţia avariei, în scris sau prin fax
(nu numai verbal) cât mai detaliat posibil.
Cererile trebuie adresate celui mai apropiat Comerciant sau direct Producătorului
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com

Producătorul va confirma în scris sau prin fax dacă operaţiile vor fi efectuate de client sau dacă se va oferi asistenţă din partea tehnicienilor proprii.

ACEASTĂ GARANŢIE NU ACOPERĂ AVARIILE CAUZATE DE:

Orice material deteriorat înlocuit de client (autorizat de producător) trebuie
păstrat 120 pentru ca Producătorul să îl poată verifica. Dacă este cazul,
părţile avariate vor fi returnate Producătorului.

1.
2.
3.
4.

Dacă este cazul, fotografiaţi partea avariată şi zona în care maşina a fost
utilizată. Această măsură are rolul de a preveni orice controverse nedorite
şi de a îmbunătăţi calitatea, siguranţa şi garanţia maşinilor noastre.

Transport
Utilizare greşită sau nerespectarea instrucţiunilor de utilizare.
Dezastre natural (cum ar fi inundaţii, incendiu, furtună, etc)
Neîntreţinerea unităţii în conformitate cu indicaţiile din acest Manual sau cu cele
din Buletinele de Service ale Companiei.

BRAVIISOL NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU:
1.
2.
3.
4.

Orice parte care a fost modificată în vreun fel.
Modificări neautorizate ale unităţii fără autorizaţie în scris din partea
Producătorului.
Acţiuni asupra elementelor consumabile
Orice defecţiune indirectă, accidental, sau deteriorare specială (inclusive fără a fi
limitat de pierderi şi profituri, pierdere sau venit, cost sau capital, cost sau
echipament de înlocuit, perioadă de oprire, taxe de inspecţie, cereri din partea
terţilor, rănirea persoanelor sau a bunurilor) bazată pe orice pretenţie de încălcare
a garanţiei, contractului, neglijență, răspundere strictă delictuală, sau orice teorie
juridică.

ACEST CONTRACT DE GARANŢIE ESTE EXCLUSIV ŞI ÎNLOCUIEŞTE
ORICE ALTĂ GARANŢIE CARE, INDIFERENT DE TIPUL ACESTEIA,
ESTE EXCLUSĂ ŞI CONSIDERATĂ NULĂ. Niciun angajat, comerciant,
Reprezentant de Vânzări sau orice altă persoană care susţine că reprezintă BRAVIISOL DM SRL nu este autorizată să modifice termenii acestei
garanţii sau să îşi asume în numele Producătorului vreo responsabilitate
sau obligaţie ce depăşeşte obligaţiile specificate de BRAVIISOL DM SRL
în acest contract de garanţie.

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
Site-ul web: www.bravi-platforms.com
Piese de schimb: www.bravi-parts.com

