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INLEDNING  

Denna manual är ett extremt viktigt inslag. Ha den alltid förvarad på maskinen. 
  

Syftet med manualen är att illustrera de nödvändiga säkerhetsåtgärder och det 
driftsförfarande som krävs för en säker och korrekt användning av maksinen, 
baserad på den förvändatde användingen. Informationen är till för ägare. an-

vändare, operatörer, företag som erbjuder leasing och de som nyttjar leasinga-
vtalet för maskinen. 

På grund av konstanta förbättringar som görs på produkterna reserverar sig 
företaget BRAVIISOL DIVISONE MECCANICA S.R.L. rätten att förändra den 

tekniska specifikationen för detta dokument utan vidare varning. 
För uppdaterad information, kontakta  

  
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 

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

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 
FARA- OCH TERMINILOGISYMBOLER 
 

Denna farasymbol är nödvändig för att påkalla 
uppmärksamhet till potentiella faror som kan orsaka skador. 
För att undvika allvarliga skador eller dödsolyckor är det viktigt 
att följa alla säkerhetsinstruktioner som hänrör till denna 
symbol.  
               
ANGER EN DIREKT FARLIG SITUATION, VILKEN KAN 
ORSAKA ALLVARLIG SKADA ELLER TILL OCH MED 
DÖDSOLYCKA OM DEN INTE UNDVIKS. DETTA 
KLISTERMÄRKE HAR RÖD BAKGRUND. 
  
 PÅVISAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, VILKEN 
KAN ORSAKA SKADA AV MILDARESLAG OM DEN INTE 
UNDVIKS. DEN KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR ATT PÅVISA 
ETT OSÄKERT FÖRFARANCE. DETTA KLISTERMÄRKE 
HAR EN GRUL BAKGRUND. 
  
 PÅVISAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, VILKEN 
KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR OCH TILL OCH MED 
DÖDSOLYCKA OM DEN INTE UNDVIKS. DETTA 
KLISTERMÄRKEN HAR BLÅ, VIT, ELLER ORANGE 
BAKGRUND. 
 

 
 
 
 

DENNA PRODUKT MÅSTE STÄMMA 
ÖVERENS MED ALLA 
SÄKERHETSFÖRFARANDEN SOM 
ANGES I DEN TEKNISKA RAPPORTEN 
FÖR INFORMATION OM EVENTUELLA 
TEKNISKA RAPPORTER ANGÅENDE 
SÄKERHETEN AV DE PRODUKTER 
FRÅN BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. SOM ANVÄNDS, 
KONTAKTA BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.K., ELLER DIN LOKALA 
REPRESENTANT FÖR BRAVISOL 
MECCANICA S.R.L.  

 
 
 

BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. SKICKAR REGELBUNDET UT 
TEKNISKA RAPPORTER ANGÅENDE 
SÄKERHETEN TILL MASKINENS 
REGISTRERADE ÄGARE.. 
KONTAKTA BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. FÖR ATT 
SÄKERSTÄLLA ATT 
KONTAKTINFORMATIONEN FÖR DEN 
NUVARANDE ÄGAREN ÄR 
UPPDATERAD OCH EXAKT. 

 
 
 
 

OLYCKOR SOM SKER VID ANVÄNDNING 
AV PRODUKTER FRÅN BRAVISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L., VILKA 
KAN HA ORSAKAT SKADOR ELLER 
DÖDSFALL HOS PERSONAL ELLER 
ANNAN BETYDANDE SKADA PÅ 
EGENDOM ELLER TILL PRODUKTEN 
FRÅN BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICE S.R.L., SKA OMGÅENDE 
RAPPORTERAS TILL BRAVISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.  

För:  
• Underrättande om olycka  
• Publikationer som relaterar till 

produktsäkerheten  
• Uppdatering av information som 

relaterar till den nuvarande ägaren  
• Frågor som relaterar till 

produktsäkerheten  
• Information angående efterlevnad av 

standarder och bestämmelser  
• Frågor som relaterar till de 

specialfunktioner produkten har  
• Frågor som relaterar till förändringar 

av produkten  
KONTAKT : 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

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

 
Reference Regulations: 

2006/42/EC 
DIN EN280 

DIN EN 1076-2:2000 
 

Dynakiska och statiska test utförda av: 
 

TÜV SUD ITALY 0948 

  

Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B  

Datum: 2020-01-07 

  
Dokument: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 

 
Datum: 26.06.2020  
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AVSNITT 1. 
SÄKERHETSÅTGÄRDER  

1.1 ALLMÄN INFORMATION 
 
Detta avsnitt visar de åtgärder som är nödvändiga för korrekt och säker använd-
ning samt underhåll av manskinen. För att garantera korrekt användning av 
maskinen är det det av största vikt att man etablerar en daglig rutin baserad på 
instruktionerna som ingår i denna manual. 
Utöver att garantera säker drift av maksinen, är det nödvändigt att en kvalificerad 
person etablerar ett underhållsschema som baseras på informationen som ges i 
denna manual, samt informationen om reparationsförfarande och underhåll. Om-
nämnda schema måste alltid följas. 
Ägaren, användare, operatörer, företag som erbjuder leasing och de som nyttjar 
sådant leasingavtal för en maskin får inte ansvara över maskinen innan de har läst 
denna manual och fått full träning i driftsförfarandet, under övervakning av en 
kvalificerad expertoperatör. 
För ytterligare information angående säkerhet, träning, inspektioner, underhåll, 
program och drift, kontakta BRAVISOL Divisione Meccanica s.r.l.  
 
 
 
 
UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA SÄKERHETSÅTGÄRDERNA SOM ANGES I DENNA 
MANUAL KAN ORSAKA SKADA TILL MASKINEN OCH TILL EGENDOM SAMT ALL-
VARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL FÖR PERSONER.  
 
 
 
 
1.2 GRUNDLÄGGANDE FÖRFARANDEN 
 
Operatörsträning och förståelse 
 
 

• Innan maskinen används ska manualen läsas igenom noga.  
• Använd maskinen endast efter avslutad träning med kvalificerad personal.  
• Maskinen får endast användas av kvalificerad och godkänd personal, som nog-

grannt har läst och till fullo förstått de FAROR, VARNINGAR och OBSERVATION-
ER samt driftsinstruktioner som omnämns i denna manual.  

•  Använd endast maskinen för de avsedda ändamålen som anges av BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• All driftspersonal måste vara insatta i maskinens olika kommandon, styrningar och 
nödfunktioner som omnämns i denna manual.  

• Läs noga och åtlyd alla företagsregler och lokala statliga regleringar som gäller 
angående drift av maskinen.  

Maskininspektion   
 

• Använd endast maskinen efter utförda funktionskontroller 
och bekräftelser. För fler indikationer, se avsnitt 2 i denna 
manual.  

• Maskinen ska inte aktiveras innan samtliga service- och un-
derhållsförfaranden är utförda i enlighet med de krav och 
specifikationer som finns i denna manual.  

• Säkerställ att alla säkerhetsenheter fungerar korrekt. Alla 
modifieringar av dessa enheter ses som ett brott mot säker-
hetsbestämmelserna.  

 
 
 
 
 
MODIFIERINGAR ELLER FÖRÄNDRINGAR AV SKYLIFTEN FÅR 
ENDAST UTFÖRAS AV EN SPECIFIK PERSON MED SKRIVET 
GODKÄNNANDE FRÅN TILLVERKAREN . 
 

• Kör inte maskiner på vilka skyltarna eller klistermärkena som 
anger säkerhetsbestämmelser eller -instruktioner, är oläsba-
ra eller borta.  

• Undvik ansamlingar av skräp på golvet eller plattformen. 
Förhindra lera, olja, fett ekker liknande halk-relaterade 
ämnen från att komma i kontakt med skor eller plattformens 
golv. 

 
Inspektion av arbetsområdet 
 

• Innan anvädning av maskinen måste operatören vidta samt-
liga åtgärder för att undvika eventuella faror i arbetsområdet.  

• Aktivera inte plattformen på truckar, flak till flervagnslastbilar, 
rälsvagnarm båtar i vatten, byggställningar eller liknande 
strukturer eller fordon, sovida det inte finns ett skrivet 
godkännande från BRAVISOL D.M. SRL.  

• Maskinen kan användas i temperaturer mellan -20 och 40° C 
(mellan 0 och 104° F). Rådgör med BRAVIISOL D.M. SRL 
för att få värden som relaterar till maskindrift i temperaturer 
som inte ligger utanför det omnämnda intervallet.  

VARNING 
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1.3 DRIFT 
  
Allmän information 
  

•  Använd maskinen endast för transport av personal med 
verktyg och utrustning för manuell hantering av lagervaror. 

• Använd inte en maskin som är trasig. Om felaktigheter 
uppkommer, stäng av maskinen. 

•  Växla inte maskinen eller kommandospakarna från en posi-
tion till en annan utan att passera den neutrala positionen. 
Försätt alltid växlarna i neutral position innan växling till posi-
tionen som motsvarar nästa funktion. Aktivera kommandona 
med ett långsamt och fast tryck. 

•  Markstyrning av maskinen bör endast ske i nödsituationer. 
När det är personer på plattformen ska den styras från platt-
formens kommandopanel. 

• Säkerställ att elektriska verktyg är bortplockade för att undvi-
ka att de blir hängande i sin sladd på plattformens arbetsyta. 

•  Sänk alltid maskinen helt och kopla ur strömmen innan den 
lämnas obevakad. 

•  Det är förbjudet att transportera medpassagerare på 
maskinen. 

•  Vid drift är endast operatören tillåten att befinna sig på 
maskinen. 

•  Batterisyra är extremt frätande. Säkerställ att den inte 
förekommer någon hudkontakt eller i kontakt med kläder. 

•  Ladda batterierna på en välventilerad plats. 

AVSNITT 1. 
SÄKERHETSÅTGÄRDER 

1.4 Fallrisk 
  
  

•  Innan användning av maskinen måste man säkerställa att 
säkerhetsrelingen och grindarna är fästa i rätt positioner. 

•  Håll båda fötterna placerade på golvet av plattfromen. 

•  Placera inte stegar, lådor, trappor, brädor eller andra 
liknande artiklar på plattformens golv för att öka räckvidden 
för plattformen. 

•  Använd inte lyftanordningen för att klättra upp på plattfor-
men, och inte heller för att klättra ner. 

•  Var uppmärksam när du kliver på och av plattformen. 
Säkerställ att lyftanordningen är helt sänkt. Ha alltid ansiktet 
mot maskinen när du kliver av och på den. 

•  Användningen av kommandon, kontroller och säker-
hetssensorer för LUI PK., har designats på ett sådant sätt 
att operatören alltid måste ha "fyrpunktskontakt" med 
maskinen: Båda händerna och båda fötterna MÅSTE alltid 
ha kontakt med maskinen när den är i drift. 

•  När du kliver av och på är det vitkigt att alltid har 
"trepunktskontakt" med maksinen. Ha alltid både händerna 
eller båda fötterna på maskinen. 

• Om Fästlina för Förankring krävs av de lokala myndigheter-
na eller av andra regler, rekommenderas det att använda 
förankringspunkten på denna maskin som en fästpunkt för 
säkerhetsbältet. Använd inte denna punkt för att lyfta, 
förankra, säkra eller stödja plattformen eller någon annan 
apparat eller material. Fästlinan för förankring används 
för fasthållning under förflyttning, endast inom plattfor-
mens gränser. Den är inte ett redskap för att stoppa 
fall. Användning som sådant kan leda till dödsfall eller 
allvarlig personskada. 
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1.5 Risk för elchock 
 

AVSNITT 1. 
SÄKERHETSÅTGÄRDER 

Maskinen är inte elektriskt isolerad.  
Ha ett avstånd på minst 3 meter (10ft) mellan maskinen/ användare med 
verktyg /utrustning och elkablar eller utrustning med laddning på minst 
50 000 volt.. 
Det är nödvändigt att lägga till ytterligare 0.3 meter ( 1ft) för varje extra 
ökning mostvarande eller mindre än 30 00 volt. 
Det är möjligt att minska det minsta säkerhetsavståndet om man anvä-
nder isoleringsbarriärer för att förhindra kontakt, om dessa barriärer har 
jsterats till elledningens volttal är de redo att skydda. 
Barriären får inte vara en del av maskinen den får ej heller vara ansluten 
till den. 
Minsta säkerhetsavstånd v id drift kan reduceras inom de driftsdimen-
sioner som anges på isoleringsbarriärerna. Detta avstånd bestämms av 
en kvalificerad person som är insatt i företagets bestämmelser, de oliala 
och statlige regleringarna angående arbete i områden med 
högvoltsutrustning. 

1.6 Vältrisk 
 
 
 
 
 
 

•  Innan maskinen körs måste användaren vara väl insatt i 
arbetsytorna. Vid körning av fordonet får man inte överstiga 
de tillåtna lutningar som anges i olika riktningar.. 

•  Ha inte plattformen i lyft läge när maskinen körs i lutningar 
eller på oregelbundet material eller mjuka ytor. 

•  Innan maskinen körs på glov, broar, flak eller andra ytor, 
bekräfta först att maxbelasningen för dessa områden inte 
överskrids. 

•  Överskrid inte maxlasten för den höjda plattformen. Placera 
lasten jämnt över lastutrymmet och på plattformen. 

  

•  CHassit för maskinen ska bara minst 0.6 meter (2 ft) från 
hål, ojämna ytor, sänkningar, föremål, skräp, dolda hål och 
andra potentiellt faror som kan finnas på golvnivå. 

  

•  Använd inte maskinen som en kran. Bind inte fast, eller 
spänn fast maskinen till någon närliggande struktur. 

•  Öka inte storleken på plattformen med förlängningar av 
rampen eller ej godkända tillägg. Om området där maskinen 
står är utsatt för blåst minskar maskinens stabilitet. 

•  Om en lift eller plattformen fastnar på ett sådant sätt att ett 
hjul eller fler lyfter från marken, då är det nödvändigt att 
hjälpa operatören att klättra ner från plattformen innan man 
försöker lösgöra maskinen. För att stabilisera maskinen och 
låta personalen komma ner från plattformen rekommenderas 
att man använder en kran, gaffeltruck eller annan passande 
utrustning. 

•  Det är absolut förbjudet att kliva av och på plattformen när 
den är i upplyft läge 

VOLTINTERVALL 
(FRÅN FAS TILL FAS) 

MINSTA SÄKERHETSAV-
STÅND FÖR DRIFT m (ft) 

Från 0 till 50 kV 3 (10) 

Från över 50 kV till 200 kV 5 (15) 

Från över 200 kV till 350 kV 6 (20) 

Från över 350 kV till 500 kV 8 (25) 

Från över 500 kV till 750 kV 11 (35) 

Från över 750 kV till 1 000 kV 14 (45) 

OBS: Dessa minsta säkerhetsavstånd för drift ska alltid användas utom i 
fall då företagets, lokala eller statliga bestämmelser är strängare. 
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1.7 Kross- och klämfaror 
  

• All personal, oavsett operatör eller markpersonal, måste alltid ha per-
sonlig säkerhetsutrustning i enlighet med de bestämmelser som 
gäller eller den risk analys som gjorts på arbetsplatsen. 

  

• När maskinen används, eller plattfprmen är lyft eller sänks, ha extra 
koll på avstånden ovan, under och på båda sidorna om plattformen. 

 
  
  
  
  
  
  

• Luta eller sträck inte dig ut från plattformsrelingen när maskinen är i 
rörelse. 

• När maskinen ska köras på områden där sikten är dålig, ha en per-
son framför som kan kontrollera och uppmärksamma eventuella faror. 

•  När maskinen körs ska all annan personal hålla ett avstånd på minst 
1.8 m (6 ft) från maskinen. 

• Anpassa körhastigheten beroende på följande omständigheter: mark- 
eller golvytans skick, trafik, sikt, lutning, placering av annan personal 
och andra faktorer som kan utgöra en fara för kollision eller person-
skada. 

  

• Ha bromssträckan i åtanke utöver hastigheten för maskinen 
  

• Kör inte i en hög hastighet i begränsade områden, trånga eller smala 
områden eller när du backar. 

  

• Ha alltid 100% uppmärksamhet för att undvika föremål som man kan 
kollidera med de driftskommandona eller personen på plattformen, 
eller att de stör de samma. 

  

• Säkerställ att opertörer för andra upplyfta eller markgående maskiner 
är medvetna om skyliftens närvaro. Koppla bort strömkablar till kranar 
som är strömdrivna. 

  

• Avråd annan personal från att arbeta, stå eller flrflytta sig under den 
upplyfta plattformen. Avgränsa golvet eller marken med lämpliga bar-
riärer, efter behov. 

AVSNITT 1. 
SÄKERHETSÅTGÄRDER 

1.8 LYFT OCH TRANSPORT 
  
Allmän information 
  

• Vid lyft och translport är personal förbjuden att stå på plattformen. 
  

• Tryck eller dra, för LUI PK, maskinen endast vid en nödsituation, 
felatighet, strömavbrptt eller för att lasta eller lasta av den och mo-
torbromsen måste ALLTID vara fri, i englihet med instrukionerna i 
denna manual. 

  

• Innan lyft eller transport, säkerställ att plattformen här helt indragen 
och tom. 

  

• Vid lyft av maskinen med en gaffeltruck, anpassa gafflarna endast 
efter lämplighet med maskinen. Anpassa lyftet efter gaffeltruckens 
lyftkapaccitet. För information om maskinens vikt, se den tekniska 
specifikationstabellen i avsnitt 5- Maskinens tekniska specifikation. 

  

• För information om lyft, se avsnitt 3- Maskindrift, i den här manu-
alen. 
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AVSNITT 2. 
BEREDNING OCH INSPEKTION 

2.1 PERSONALUTBILDNING 
  
Skyliften är en personaltransportenhet. 
Därför ska den användas och underhållas endast av tränad och utbild-
ad personal. 
 Maskinen får inte användas av personer som är påverkade av alkohol 
eller droger eller de som utsätts för attacker av epilepsi, yrsel eller för-
lust av fysisk kontroll. 
  
Operatörens utbildning måste innehålla följande. 
  
1.  Användning och begränsningar för kommandon från plattfor-

men på marken och nödkommandon samt säkerhetssystem. 
2.  Kommando och styrningsskyltning, instruktioner och varningar 

markerade på maskinen. 
3.  Förordningar som definierats av arbetsgivaren och statliga 

bestämmelser. 
4.  Användning av den godkända anti-fallskyddsenheten, vid be-

hov 
5.  Tillräcklig kunskap om den mekaniska funktionen av maskinen 

att känna igen ett förekommande eller potentiell fel eller ha-
veri. 

6.  Säkra metoder för användning av maskinen när de stöter på 
super-höga hinder, annan utrustning eller hinder i rörelse, 
sänkor, hål och lutande utförsbackar. 

7.  Metoder för att undvika risker från oskyddade elektriska le-
dare.. 

8.  Krav för ett specifikt jobb eller en särskild tillämpning av 
maskinen. 

  
Utbildning under tillsyn 
Utbildning måste ges med överinseende av en kvalificerad person, på 
en öppen yta, fri från hinder. Den måste pågå tills dess den anställde är 
kapabel att använda maskinen säkert. 
  
Operatörsansvar 
Operatören måste instrueras om ansvar och befogenhet att stänga av 
maskinen i händelse av fel eller haveri eller i närvaro av andra farliga 
förhållanden, i relation till både maskinen och arbetsplatsen. 
 

2.2 BEREDNING INSPEKTION OCH UNDERHÅLL 

  
BRAVIISOL ger information angående maskininspektion, vilket anges i 
följande tabell 2.3 på sidan 14. 
För ytterligare information om skyliftar, se lokala föreskrifter. 
 Frekvensen för inskpektions- och underhållsförfaranden måste öka enligt 
beho: när maskinen används i tuffa miljöer, med högre frekvens eller för 
svåra eller särskillt krävande jobb. 
  
2.3 GRUNDLÄGGANDE INSPEKTIONER INNAN UPPSTART 
 
Inspektionen före användning innehåller följande åtgärder: 
  
1. Rengöring - Kontrollera och verifiera att eventuella läckor (olja, hydrau-
lolja eller batteri syra) eller för främmande föremål inte förekommer på 
någon av ytorna. Tillkalla underhållspersonal vid alla uppenbara läckor. 
  
2. Skyltar och självhäftande klistermärken - Kontrollera och verifiera att 
dessa är rena och läsbara. 
Kontrollera att ingen skylt eller något klistermärke saknas. 
Se till att alla skyltar eller klistermärke som inte är läsbara rengörs eller är 
ersatta. (Se "Tillämpning av de självhäftande- klistermärkenna "i avsnitt 
3). 
 
3.Bruks- och säkerhetsmanualer - se till att följande manualer finns i 
det väderbeständiga facket (bild 2.A):  
Bruks- och säkerhetsmanual EMI- säkerhetsmanual (endast för ANSI/
CSA-specifikationer) och ANSI- ansvarsmanual (endast för ANSI/CSA-
specifikationer). 
  
4. Översikt av fullständig daglig inspektion - (Se avsnitt 2,4). 
 
5. Batteri - Ladda vid behov (se avsnitt 3,5). 
  
6. Hydralolja – Nivån för hydraloljan i behållaren kan variera beroende på 
olijans temperatur. Dvs I en kall maskin, kan oljenivån vara lägre och inte nå 
upp till FULL-märket på oljestickan 
Lyft och sänk liften flera gånger för att få en mer exakt avläsning av nivån 
på oljestickan. 
Då den hydrauliska oljan värmts upp kan du åter läsa av oljestickan, vilket 
då bör markera en nivå som motsvarar eller är i närheten av märket FULL. 
  
· FYLL INTE PÅ MER ÄN TILL MÄRKET FULL. 
· FYLL ATTID PÅ OM OLJENIVÅN ÄR UNDER MARKERINGEN - 

ADD 
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OBSERVERA: 
Kontrollera nivån på hydrauloljan hos maskinen 
med korgen sänkt, från synglaset som finns under 
huven. Om det behövs, fyll på med en mineralolja 
med viskositetsindex på 22 (för klimatförhållandena 
med mycket låga temperaturer, det vill säga under 
-20 ° C, rekommenderas användning av mineral-
olja med en lägre fryspunkt, om -45 ° C.   
 
 
Uppmärksamhet för föroreningsrisk 
Släng inte oljan i 
miljön.  
 

TABELL 2.3 

2.4 FULLSTÄNDIG DAGLIG KONTROLL 
  

  
  
  

FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIGA SKADOR, SÄKERSTÄLL ATT DEN 
EKELTRISKA STRÖMTILLFÖRSELN TILL MASKINEN ÄR AVSTÄNGD UN-
DER INSPEKTIONER. ANVÄNDE INTE MASKINEN INNAN ALLA FELAK-
TIGHETER HAR REPARERADE. 
  

  
 
  

  
FÖRSUMMA INTE DEN VISUELLA INSPEKTIONEN AV DEN NEDRE DELEN 
AV UNDERREDET. 
KONTROLLERA OCH BEKRÄFTA ATT DET INTE FINNS NÅGRA FRÄM-
MANDE FÖREMÅL ELLER SKRÄP SOM KAN ORSAKA ALLVARLIG SKA-
DA PÅ MASKINEN. 
  
Operatören får inte ta på sig ansvaret att använda maskinen förrän han/hon har 
läst denna manual och satt sig in i alla dess delar och en första test-körning av 
fordonet har utförts under överinseende av en kvalificerad expertoperatör. 
Endast godkänd personal och kvalificerade operatöerer får använda denna 
maskin. Denna manual och dess tillbehör måste ses som en integrerat del av 
maskinen och ska alltid finnas i maskeinen. 
  

  
  
  

  
Tillverkaren BRAVISOL D.M. SRL, har ingen direktkontroll över användningen 
av maskinen. Användningen av maskinen i enlighet med säkerhetsbestäm-
melserna är användarens ansvar. 
  
Det är operatörens ansvar att göra en grundlig inspektion av maskinen före var-
je användning. 
  
Meningen med den fullständiga dagliga inspektionen är att kontrollera och verifi-
era att maskinen är hel, för att säkerställa att det inte finns några avvikelser, fel 
eller felaktigheter och för att fastställa om rutinunderhåll behövs. Om skador 
eller förändringar som inte har godkänts skriftligen förekommer på maskinen, i 
relation till hur maskinen levererades, ska det rapporteras omgående, ANVÄND 
INTE MASKINEN. 
 

TYP FREKVENS HUVUDANSVAR KVALIFIKATIO-
NER FÖR SERVI-
CE 

REFERENS 

PRELMINÄR-
KONTROLL 
INFÖR 
UPPSTART 

Före varje dag av 
arbete eller annars 
vid varje byte av 
operatör. 

Användare eller 
operatör 

Användare eller 
operatör 

Säkerhets-och användar
-manual sida 59, 60 och 
relaterade in-
spektionsformulär 

PERIODISK 
INSPEKTION 

Med ett intervall på 3 
månader eller 150 
timmar, beroende på 
omständigheterna, 
annars om maskinen 
inte har använts i 
över 3 månader eller 
om den har köpts 
begagnad. 

Ägare, arbetsgivare 
eller användare. 

BRAVI-kvalificerad 
mekaniker 

Säkerhets-och användar
-manual sida 57, 58,  
Service och underhåll 
och relaterade in-
spektionsformulär 

ÅRLIG 
INSPEKTION 

Årlig, inom 13 
månader från den 
senaste inspektionen 

Ägare, arbetsgivare 
eller användare. 

BRAVI-kvalificerad 
mekaniker 

Säkerhets-och användar
-manual sida 61, Service 
och underhåll och relate-
rade inspektionsformulär 

VARNING 

VARNING 

VARNING 
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2.5 FÖRE VARJE ANVÄNDNING 
  

•  Säkerställ att alla manualer är i väderresistenta behållare om-
bord på maskinen. 

• Säkerställ att fliken med serienumret för plattformen så väl som 
klistermärkena är på plats, helt intakta och läsbara. 

• Undersök maskinen för att utesluta avvikelser, fel, svetssprickor 
eller felaktigheter eller andra skador eller ej godkända förän-
dringar på maskinen, i relation till hur den levererades av 
tillverkaren. 

• Kontrollera och bekräfta att korgen, plattformsrelingen samt 
kontrollera att grindens går att öppna och stänga helt och au-
tomatiskt. 

• Kontrollera vattennivån i batterierna och säkerställ att det inte 
förekommer några läckor. Kablarna måste anslutas korrekt till 
terminalerna. Det får inte finnas någon rost på dom. 

• Kontrollera och bekräfta genom att testa alla säkerhets- och 
personalskyddsenheter fungerar ordentligt. 

• Kontrollera och verifiera att hjulen inte är skadade, har repor 
eller djupa jack. Kontrollera och verifiera att det inte finns skräp 
som sittar fast vid hjulen , däcken eller runt dem. 

• Gör en visuell inspektion av de hydrauliska, elektriska och 
mekaniska komponenterna. Kontrollera att alla delar är på plats 
för varje del, att de inte är lösa utan ordentligt fastsatta på sina 
respektive platser och det inte finns några synliga läckor, tecken 
på utslitna eller trasiga områden. 

• Kontrollera och bekräfta att det inte finns några kablar som loss-
nat eller hänger på undersidan av fordonet. 

• Kontrollera och bekräfta att nyckelvalet fungerar som det ska på 
kontrollpanelen. 

• Kontrollera och bekräfta att nördstoppsfunktionen fungerar som 
den ska: de som återfinns på kommandopanelen på plattformen 
och de som finns på chassits kontrollpanel. 

• Kontrollera och bekräfta med provning, att det mekaniska 
nödsänkningssystemet fungerar.  

2.6 FUNKTIONELLA KONTROLLER 

  
I slutet av den "fullständiga inspektionen" ska en funktionell kontroll av alla 
system göras i ett område som är fritt från upphöjda hinder eller hinder i 
marknivå. 
Ytterligare indikationer om drift, se avsnitt 3 i denna handbok. 
   

  
  
  

OM MASKINEN INTE FUNGERAR KORREKT SKA DU OMEDELBART 
STÄNGA AV DEN. MEDDELA PERSONALEN SOM TILLDELATS ANSVAR 
FÖR UNDERHÅLL AV MASKINEN. ANVÄND INTE MASKINEN INNAN 
DEN HAR FÖRKLARATS LÄMPLIGA FÖR SÄKER DRIFT. 
  

Funktionella kontrollelement 
 
1. Utför följande åtgärder från markkommandopanelen, utan belastning 

på plattformen. 
 

a. Aktivera markkommandon: höjning och sänkning av plattformen. 
b. Se till att alla naskinfunktioner avaktivera när nödstopp-knappen är 
aktiverad (tryckt). 
c. Kontrollera och verifiera att ventilen för den manuella nedsänknin-
gen fungerar korrekt.  
  

2. Från plattformens kommandopanel ska följande åtgärder utföras: 
 

a.  Höj och sänk plattformen från 0.61 till 0.92 meter (från 2 till  

 3 ft) flera gånger. Kontrollera och verifiera att hökningen och 

sänkningen av plattformen fungerar som de ska. Kontrollera och 

verifiera när korgen höjs att drivningen är aktiverad i automatiskt 

låg säkerhetshastighet (endast för LUI PK) eller att 

bromslossningen är inaktiverad (endast för LUI MINI P.A.) 

b. Aktivera alla funktioner och kontrollera att alla ränslägesbrytare 
fungerar och de almänna ströbrytarna samt anövreringsväxlar-
na. 

c. Fordonets bromsar -  (endast för LUI PK) kör fordonet på en 
sluttning (som inte överstiger dess nominella operativa kapaci-
tet) stanna sedan den, för att se till att bromsarna kommer att 
hålla på lutningsgraden. 

  

VARNING 
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AVSNITT 3. 
MASKINDRIFT 

3.1 
TILLVERKAREN HAR INGEN DIREKTKONTROLL ÖVER MASKINENS 
TILLÄMPNING ELLER DRIFT. 
DET ÄR ANVÄNDARENS OCH OPERATÖRENS ANSVAR ATT UTFÖRA 
DE KORREKTA SÄKERHETSRUTINERNA. 
Det här avsnittet innehåller information som är nödvändig för förståelsen av 
funktionen av driftskommandona. 
  
3.2 MASKINBESKRIVNING 
 
Orderplockaren är en truck med höj- och sänkbar operatörsposition som 

används för plockningsåtgärder (manuell plockning och förvaring av gods 

från hyllor); 

Den huvudsakliga kommandopanelen är placerad på plattformen. 
Denna lyftanordningen är ett elektriskt, självgående eller tryck runt (LUI PK) 
fordon och det är utrustat med en skyliftsplattform, monterad på en lyft-
mekaniskm som manövreras av en särskild enda hydraulcylinder med 
synkroniserad effekt. 
 
Från plattformens kommandopanel kan föraren köra fordonet (endast för 
LUI PK) och lyfta upp eller sänka plattformen. LUI PK är utrustad med en 
elektriskt inkopplad lastplattform som kontrolleras med två lättåtkomliga 
knappar på maskinen, som gör det möjligt för operatören att höja och sänka 
lastplattformen. Denna är endast till för objekt och material, och styrs utan 
att opertören lämna hans eller hennes placering. 
LUI MINI P.A. är utrustad med en manuellt inkopplad lastplattform som 
kontrolleras av en lättåtkomlig spak som finns under lastplattformen, som 
gör det möjligt för operatören att höja och sänka lastplattformen, som är 
reserverad endast för föremål och material. 
  
LUI PK har två drivhjul bak och två styrhjul framtill. 
Det är nödvändigt att använda den programmerbara markkomman-
dopanelen när maskinen är är aktiverad, när underhåll eller funktionella 
kontroller utförs eller i nödsituationer, om operatören på plattformen inte 
kan sänka den själv. 
  
LUI MINI P.A. har två fria styrhjul bak och två självbromsande hjul framtill. 
Det är nödvändigt att använda den programmerbara markkomman-
dopanelen när maskinen är är aktiverad, när underhåll eller funktionella 
kontroller utförs eller i nödsituationer, om operatören på plattformen inte 
kan sänka den själv. 
MANÖVRERA ALDRIG LUI MINI P.A. MED PERSONAL I KORGEN 

3. Lutningslarm- Med plattformen helt sänkt, på en sluttning som är 
större än 1,5 ° i någon riktning(inte överstiger dess nominella oper-
ativa kapacitet på en grad) kommer fordonets larm att indikera ett 
lutande villkor om man försöker höja plattformen. 

4. Transmissionshastighet reduktionsbegränsning: Om plattformen 
lyfts mer än 0,4 m (1.5-2 ft), minskas överföringshastighet med 1/4 
jämfört med överföringshastigheten för sänkning av plattformen 
(endast för LUI PK) 

5. Öppningsbegränsning för plattformsgrinden: Grinden är utrustad 
med fjädrar på båda vingarna som automatiskt stänger så fort de 
släpps. 

6. Växelsensor för vänster eller vänster/höger- handtag och pedal- 
Maskinen fungerar (flyttas och lyfter) uteslutande om operatören håller 
hans eller hennes hand på höger eller vänster/höger handtag (bild.A1 
eller bild.A2 beroende på modell) och med båda hälarna genom att 
trycka på växlarna som är placerade på plattformen (bildc.B). Denna 
säkerhetsposition skall kunna upprätthållas helat tiden i all drift (endast 
för LUI PK) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Kontrollera att alla maskinfunktioner har inaktiveras när nödstopp-

knappen är aktiverad (tryckt). 
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3.3 MASKINFUNKTION  
 
Primärdrift 
 
Innan uppstart av maskinen med hjälp av kommandona på markpanelen 
eller kommandona på plattformen måste man säkerställa följande 
kommandokrav. 
 

• Batteriets volttal måste vara tillräckligt för drift. Batteriets larm 
måste inte vara aktivt på varken markkommandopanelen eller på 
indikatorn för batteristatusen, som återfinns på sidan av fordonet 
(endast hos LUI PK).  

 

• Huvudströmbrytaren på markkommandopanelen måste ställas in 
på antingen markkommando-läge eller plattformskommando-läge.  

 

• Nödstoppsknappen på mark- och plattforms-kommandopanelen 
måste vara i RESET-position (förlängd utåt).  

 

• LCD-skärmen på LUI PK, på vilken statusen kan visas på 
markkommandopanelen, måste indikera normala driftsförhållanden 
vid avstängning av maskinen. 

 

• LUI PK.-maskinen går bara att använda om operatören har sin 
hand på den vänster/höger-sensorhandtaget och båda hälarna 
nedtryckta på pedalerna på plattformen. Denna säkerhetsposition 
ska bibehållas hela tiden under drift. Se BILDERNA A och B 
avsnitt 2.6) 

 
1. Markkommandostation (Avsnitt 3.7)  
2. Manuell plattformssänkningsventil (Avsnitt 3.8)   
3. AC-strömkälla för batteriladdare och LED-lampa för laddningsstatus 

(Avsnitt 3.6)  
4. Platformspedaler (2 pedaler, en för varje fot) - (Avsnitt 3.6)  
5. Plattformsgrind  
6. Plattformskommandostation (Avsnitt 3.6)  
7. Materialhanteringsutrymme  
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3.4 LASTPLATTFORM-(TRANSPORTPLATTFORM) 
  
Avlägsnande 
  
1. Lyft lastplattformen i enlighet med bakdelen (kolumn) för att frigöra 
gummistötfångaren på underredet. Lyft därför lastplattformen framåt 
medan den lyfts för att helt kopplas bort från fordonet. 
  
Installation 
  
1. Placera lastplattformen på dess stötfångare på ramens övre del och 
låt den glida bakåt. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
LASTPLATTFORMEN (TRANSPORT PLATFORMEN) FÅR UTESLU-
TANDE ANVÄNDAS FÖR LASTMATERIAL. 
FÖRHINDRA PERSONAL FRÅN ATT BETRÄDA LASTPLATTFOR-
MEN. 

Boot Right   

Sida - Lyftplattform 

för Last  

3.5 BATTERILADDNING 
  
Varningslampa för batteri med lågspänning 
  
LUI PK har kommandopaneler på plattformen och markpanelen har indi-
katorer för låg batterispänning. 
På LUI MINI P.A.'s ram finns en indikator för låg batterispänning. 
  
Förfarande vid batteriladdning 
Maskinen är utrustad med en batteriladdare med en AC-strömkälla/ DC-
strömutgång. Batteriladdaren slutar automatsikt att ladda batteriet när det 
nått full effekt. 
  
OBS: När batteriladdaren är ansluten till ett eluttag med AC, inaktiveras 
plattform fordonets transmission. 
 
  
 
 
 
 
BATTERISYRA KAN GENERERA EXPLOSIV HYDROGENGAS UNDER 
NORMALDRIFT. HÅLL GNISTOR, ÖPPNA FLAMMOR ELLER ANTÄND 
TOBAK PÅ ETT SÄKERT AVSTÅND FRÅN BATTERIET. PLACERA BAT-
TERIET PÅ ETT VÄLVENTILERAT STÄLLE VID LADDNINGSTIDEN, 
LADDA ALDRIG ETT FRUSET BATTERI. STUDERA NOGA SÄKER-
HETSÅTGÄRDERNA SOM SPECIFICERAS AV BATTERITILLVERKAREN 
ANGÅENDE LADDNINGSHASTIGHETEN SOM REKOMMENDERAS SÅ 
VÄL SOM MÖJLIGHETEN ATT AVLÄGSNA CELLPROPPAR UNDER 
LADDNINGSTIDEN. 
  
 
1.  Parkera fordonet i ett väl ventilerat område nära ett AC-

vägguttag. 
 
2.  Använd alltid det jordade AC-uttaget. ANslut batterilad-

daren till ett korrekt installerat AC-uttag med jordad anslutning i en-
lighet med de lokala bestämmelserna som gäller. Det jordade uttagt 
är nödvändigt för att reducera risken av elchock- använd inte jordade 
adaprtar och förändra inte ett uttag. Om en förlängning används, 
undvik sänkor i violttalet genom att använda en 3-kabels12 AWG-typ. 

OBSERVERA 
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Varningslamporna för batterietsladdningsstatus är placerade i 
närheten av AC-strömmens ingång på batterladdaren, på markkom-
mandopanelen.  
 
1. Vid första anslutningen blinkar den röda LED-batteriladdaren 
automatiskt under några sekunder och utfr ett kort LED-test, sedan 
påbörjas laddningen.  
 
2. Batteriladdningen är avslutad när den GRÖNA LED-lampan 
lyser. I detta stadie är det möjligt att koppla ifrån batteriladdaren 
från AC-huvudströmkällan. (greppa kontakten och dra ut den från 
vägguttaget- Ryck inte i kabeln eftersom det kan skada den.)   
 
 
 
 
OBS: När den gröna LED-lampan lyser stängs batteriladdaren 
av automatiskt   

A  -  A.C.-STRÖMINGÅNG 
FÖR BATTERILATTAREN   
B - VARNINGSLAMPA FÖR 
LADDNINGSSTATUS FÖR 
BATTERLADDAREN  

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 DRIFT FRÅN PLATTFORMENS KOMMANDOKONSOL 

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nödstoppsknapp 
2. Accelerator fram/bak- körning 
3. Batterimätare 
4. Knapp för att lyfta plattformen 
5. Knapp för att sänka plattformen 
6. Signalknapp 
7. Knapp för att sänka lastplattformen 
8. Knapp för att lyfta lastplattformen 
9. Höger sensor för aktivering av funktionerna 
10. Vänster sensor för aktivering av funktionerna 

11. Höger/vänster roder 
12. Nyckelväljare  
13. Fotbrytare  

10 
9 

7 6 

3 4 

5 

2 

8 
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Allmän information  
 
Innan du aktiverar maskinen genom kommandona på marken eller de på 
plattformen, är det nödvändigt att uppfylla följande kommandovillkor: 

•  Kommandopanel för plattform: nyckelbrytaren ska stå i 
Kommandoläge plattform ”1” eller Kommandoläge mark ”2”  

• Plattformskommandostation: nödstoppsknapparna måste vara i RE-
SET-läge (KRAFTFÖRSÖRJNING ANSLUTEN). 

 
Nyckelval plattform/avstängning/mark  
 

• Centralposition "NOLL":  
Rotera till denna position för att stänga av maskinen efter användning. 

• Position "ombord fordon"-kommando läge "1":  
(Endast LUI PK's korg-LED kommer att lysas upp). I den här posi-
tionen kan maskinen startas från plattformens kommandopanel.  

• Position mark-kommando läge "2": 
(Endast LUI PK's chassi-LED-lampa kommer att lysas upp). I den 
här positionen kan maskinen startas från markkommandopanelen.  

 

Nödstoppsknapp på plattform 
  
När denna trycks in, avstannar all aktivitet i maskinen. 
RESET (Återställ)STYR INTEmaskinen, men aktiverar kommandoenheterna. 
  
OBS: 
För att fytta maskinen är det viktigt att nödstoppsknapparna på markkomman-
dopanelen och på plattformen är inställda på RESET (återställ). 
 
Vänster och höger sensor för aktivering av funktionerna 

Vänster eller vänster/höger-hand måste placeras på handtaget, fram-
för växeln, för att möjliggöra aktivering av maskinens kör/höj/sänk-
funktioner. 
  
OBS: Kom ihåg att aktivera, förutom vänster eller vänster/höger hand-
sensor, även de båda fotväxlarna, så att alla funktioner. körning/
höjdning/sänkning.  

Accelerator fram/bak- körning 
 
Ta tag i handtaget i höger hand och 
  

  
ROTERA det FRAMÅT (baksidan av handen från 
operatören) för att aktivera förflyttning av fordonet 
med VÄXEL FRAMÅT. Släpper man handtaget 
avbryts maskinen AUTOMA-
TISKT 

. 
 
 
 
 

 
 

 
 
ROTERA handtaget bakåt 
(med baksidan av handen i riktning mot oper-
atören) om du vill aktivera fordonets VÄXEL 
BAKÅT. 
Släpper man handtaget 
stannar maskinen AUTOMA-

TISKT 
 

.  
 
 

 
 

 
 

 

Driften av plattformen begränsas enbart till personal som tidigare har 
utbildats och är godkända och som har noggrant läst och förstå säker-
hetsföreskrifterna i denna manual. 
NÄR PLATTFORMEN ÄR HÖJD, KÖR ENDAST PÅ JÄMNA, FASTA OCH 
HORISONTELLA YTOR som är rena, fria hål och har ett lämpligt under-
lag och som kan stödja vikten av maskinen och vikten av vad fordonet 
ska transportera. (Se avsnitt 5 maskintekniska specifikationer) 

 
 

OBSERVERA  
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FRAMÅT 

BAKÅT 



 

 

Tryck och håll ned lyftknappen (knappen 4 avsnitt 3.6) för att aktivera 
den elektriskt styrda upplyftningen av korg-plattformen. Om du släpper 
knappen kommer rörelsen automatiskt att stanna. 
  
Tryck- och håll-ned lyftknappen (knapp 5 avsnitt 3.6) för att aktivera 
den elektriskt styrda upplyftningen av korg-plattformen. Om du släpper 
knappen kommer rörelsen automatiskt att stanna. 
  
Höger/vänster transmissionsval 
 
Rorkulten har utformats för att enkelt aktiveras med vänster hand. 
 
Tryck på rorkulten åt vänster till höger eller till vänster åt höger och håll 
den i denna position så länge som man önskar behålla riktningen. 
Kom ihåg att aktivera båda fotväxlarnal som aktiverar plattformsfunktio-
nen och vänster/höger handsensor för att aktivera funktionerna att 
höja/sänka/körning. 
 
Styrningen av maskinen på dess axel är endast tillåten om man anvä-
nder vaggbrytaren för styrning till vänster eller till höger. 
Använd både Vaggbrytaren och Gasreglaget för att aktivera körningen 
av maskinen i önskad riktning. 
 
 
 

 

Knapp för att höja och sänka lastplattformen 
  
De materiella lastutrymmet har utformats för en maximal belastning 
på 90 kg . Det kan höjas och sänkas snabbt, lodrätt på den främre 
delen av liften hjälp av respektive knappar på maskinen. 
  
Tryck och håll ned lyftknappen (knapp 8 avsnitt 3.6) för att aktivera 
den elektriskt styrda höjningen av lastplattformen. Om du släpper 
knappen kommer rörelsen automatiskt att stanna. 
  
Tryck- och håll-ned sänkningsknappen (knapp 7 avsnitt 3.6) för att 
aktivera den elektriskt styrda sänkningen av lastplattformen. Om du 
släpper knappen kommer rörelsen automatiskt att stanna. 
  
Akustisk larmenhetsknapp 
  
När maskinen slås på, bestämmer trycket på den här 
knappen aktiveringen av den akustiska larmanordningen. 
  
Plattformens lyft- och sänk-knappar 
 
Operatören får inte under några omständigheter 
klättra upp på korgens reling, eller placera stegar eller andra saker där för 
att utöka arbetshöjden. Utöver det måste han eller hon heller ej sträcka sig 
ut eller förlänga sig utanför korgens reling på plattformen. 
  
Kontrollera följande innna manskinen aktiveras: 

•  plattformen är placerad på en ren trottoar, utan hål, jämn och med ett 

lämpligt underlag 

•  att inte inte finns några hinder i luften eller i zonen där arbetes ska 
utföras. 

  
 
 

 
 
 
 

OBSERVERA  
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1. Tryck och håll väljaren åt höger, för att aktivera riktningen till 
höger. Släpp väljaren om bara bak- och fram rörlelser ön-
skas. 

 
a. Aktivera handtaget för transmissions acceleratorn i 

VÄXEL FRAMÅT maskinen kommer att köra framåt, 
och vrida åt höger (framsidan av fordonet till höger 
om operatören) 

b. Aktivera handtaget för transmissions acceleratorn i 
VÄXEL BAKÅT maskinen kommer att köra bakåt, 
och vrida åt höger (framsidan av fordonet till höger 
om operatören) 

 
2. Tryck och håll väljaren åt vänster, för att aktivera riktningen 

till vänster. Släpp väljaren om bara bak- och fram rörlelser 
önskas. 

 
a. Aktivera handtaget för transmissions acceleratorn i 

VÄXEL FRAMÅT maskinen kommer att köra framåt, 
och vrida åt vänster (framsidan av fordonet till vänster 
om operatören)     
   

b. Aktivera handtaget för acceleratorn för transmission i 
VÄXEL BAKÅT, maskinen kommer att flytta bakåt, 
 vända till vänster (framsidan av fordonet mot oper-
atörens vänstra axel 

 
 

 
OBSERVERA: HÖGER/VÄNSTER RORKULT OCH ACCELERA-
TOR-HANDTAGET MÅSTE AKTIVERAS SAMTIDIGT FÖR ATT 
FORDONET SKALL FÖRFLYTTAS I DEN RIKTNING SOM VALTS. 
FÖR MASKINENS RÖRLIGHET FRAMÅT/BAKÅT I EN RAK 
LINJE, PLACERA FORDONET I RIKTNINGEN OCH AKTIVERA 
BARA ACCELERATOR-HANDTAGET, DRA DET FRAMÅT ELLER 
BAKÅT. FÖR DUBBEL-HANDSENSORMODELLEN ÄR AX-
ELVRIDNING TILLÅTEN ENDAST MED HÖGER/VÄNSTER 
RORKULT.  

PEDALVÄXLAR FÖR AKTIVERING AV PLATTFORMENS FUNKTION-
ER 
 
PLACERA INTE FOTEN PÅ FOTBRYTARNA INNAN DU VRIDER 
NYCKELVÄLJAREN FRÅN “0” TILL “1” ELLER “2” 
AKTIVERING AV KOMMANDON SOM INTE ÄR VÄXELNYCKELNS 
AKTIVERING/INAKTIVERING ELLER ÅTERSTÄLLNING AV NÖD-
STOPP-KNAPPEN UNDER UPPSTART AV FORDONET KOMMER 
ATT ORSAKA FEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På personal-plattformen finns tvåkontaktväxlar på golvet som aktiveras 
med hälarna, och som garanterar en stabil placering av operatören utan 
att begränsa hans eller hennes komfort. 
Tas en fot bort från en av de två växlarna, inaktiveras alla funktioner av 
maskinen, höjning, sänkning och kör, omedelbart. 
  
OBS: Kom ihåg att även aktivera, förutom de båda pedalväxlarna 
också vänster eller vänster/höger handsensor, (avsnitt 3.6), så att 
alla maskinfunktioner aktiveras: kör/höjning / sänkning. körning/
höjdning/sänkning.  
 
Lutningslarm 
 
LUI PK  INNEHÅLLER ETT LARM FÖR LUTNING. OM LARMET AKTI-
VERAS KOMMER EN LJUDSIGNAL ATT LÅTA OCH DET ÄR INTE 
MÖJLIGT ATT HÖJA PLATTFORMEN. HÖJNING AV KORGEN ÄR 
INTE TILLÅTEN FÖRRÄN PLATTFORMEN KAN SÄNKAS HELT OCH 
LUTNINGEN HAR MINSKATS. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 

1. Nödstoppsknapp 
2. Knapp för att lyfta plattformen 
3. Knapp för att sänka plattformen 
4. Nyckelväljare  
5. Automatisk broms på frikopplingsknapp på styrhjul 
6. Spak för att höja och sänka lastplattform 
7. Pedalspak  

Nödstoppsknapp på plattform 
  
När denna trycks in, avstannar all aktivitet i maskinen. 
Återställ KOMMER INTE att starta maskinen, men akiverar komman-
doenheterna 
  
OBS: 
När maskinen flyttas är det viktigt att nödstoppsknappen på markkom-
mandopanelen och på plattformen är inställd på RESET (återställ). 
  
  
 
 
 
Plattformens lyft- och sänk-knappar 
  
Operatören får inte under några omständigheter klättra upp på korgens 
reling, eller placera stegar eller andra saker där för att utöka ar-
betshöjden. Utöver det måste han eller hon heller ej sträcka sig ut eller 
förlänga sig utanför korgens reling på plattformen. 
  
Kontrollera följande innna manskinen aktiveras: 

•  att plattformen är placerad på ett rent gold, fritt från hål, jämnt, och 
med en bra grund.  

•  att inte inte finns några hinder i luften eller i zonen där arbetes ska 
utföras. 

  
Tryck och håll nere lyftknapp 2 för att aktivera den elektriska lyftmekanis-
men för korgplattformen Om du släpper knappen kommer rörelsen autom-
atiskt att stanna. 
  
Tryck och håll nere lyftknapp 3 för att aktivera den sänkningen av korg-
plattformen Om du släpper knappen kommer rörelsen automatiskt att 
stanna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Frikopplingsknapp för automatisk bromsning med fasta 
styrhjul 
  
Tryck och håll ned knapp 5 att släppa den automatiska 
bromsningen på de fasta styrhjulen när önskad position har 
uppnåtts för LUI MINI P.A 
Frikopplingsknappen leder omedelbart till automatisk 
bromsning av det fasta styrhjulssystemet. 
  
OBS: 
Funktionen för automatisk bromsning av det fasta styrhjulsystemet är 
endast tillgänglig om nyckelväljaren är i kommandoläge "1" och korgen 
är sänkt helt. 
  
  
 
 
 
 
 
Knapp för att höja och sänka lastplattformen 
  
De materiella lastutrymmet har utformats för en maximal 
belastning på 90 kg . Det kan höjas och sänkas snabbt, 
lodrätt på den främre delen av liften med hjälp av respektive 
knappar på undersidan av lastplattformen. 
  
Tryck och håll knapp 6 och lyft upp lasthyllan med båda hän-
derna för att höja lastplattformen. Om du släpper knappen 
kommer rörelsen automatiskt att stanna. 
  
Tryck och håll knapp 6 och lyft ner lasthyllan med båda hän-
derna för att sänka lastplattformen. 
Om du släpper knappen kommer rörelsen automatiskt att 
stanna. 
 
 
 
 
 
 
 

Pedalknapp 
  
Använd denna knapp endast för att köra maskinen i en rak 
linje 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lutningslarm 
 
LUI MINI P.A. INNEHÅLLER ETT LARM FÖR LUTNING. OM LARMET 
AKTIVERAS KOMMER EN LJUDSIGNAL ATT LÅTA OCH DET ÄR 
INTE MÖJLIGT ATT HÖJA PLATTFORMEN. HÖJNING AV KORGEN 
ÄR INTE TILLÅTEN FÖRRÄN PLATTFORMEN KAN SÄNKAS HELT 
OCH LUTNINGEN HAR MINSKATS. 
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3.7 MARKKOMMANDOPANEL  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
På LUI PK återfinns panelen under kåpan, i en utdragbar/ihopvikbar låda, 
och består av följande komponenter; 
På LUI MINI P.A. återfinns panelen på främre delen av chassit, med respek-
tive funktioner : 
 
1. Nödstoppsknapp 
2. Batterilaffare - laddningsindikator 
3. Flerfunktionell knappgrupp 
4. Batteriladdningskontakt 
5. LCD-skärm för visning av maskinstatus 
6. Korg för upp(6a) och ner(6b)-lyftsknappar 
7. Batterimätare  
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Nödstopp-knappen 
  
När denna trycks in, avstannar all aktivitet i maskinen. 
ÅterställSTYR INTEmaskinen, men aktiverar kommandoenheterna. 
  
Skärm ( för LUI PK) 
  
Detta är huvudskärmen för LUI PK. 

•  Den visar användbar information om status för systemet och 

•  Den ger diagnostisk information om eventuella avvikelser 

eller fel i systemet 
 
Flerfunktionsknappgrupp: 
 
Alla pilknappar är endast aktiverade när nyckelväljaren är vriden till Markkom-
mando-läge . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Den ESC knappen används för programplaneringen av elektro-
niskt kort och får användas endast av en specialiserad BRAVI-
tekniker. 

  

• Genom att trycka på och hålla ned den övre knappen, aktiveras 
höjningen av korgen.  
SLÄPP FÖR ATT AVBRYTA HÖJNINGEN AV KORGEN. 
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• Genom att trycka på och hålla ned den lägre knappen, aktiveras 
sänkningen av korgen.  
SLÄPP KNAPPEN FÖR ATT KORGEN SKA SLUTA SJUNKA. 

  

•  Genom att trycka ned både höger och vänster knapp , 
SAMTIDIGT aktiveras frikopplingen av bromsarna. 

  
Bromsarna kan frigöras när det finns behov av att förflytta plattformen 
manuellt genom att putta den. 

För manuell lossning av bromsarna måste maskinen vara INSTÄLLD I 

KOMMANDOLÄGE MARK ”2” och korgen vara helt nedsänkt. 

  
OBSERVERA: NOTERA: om batteriets laddning blir helt urladdat 
i maskinen, är det inte möjligt att manuellt lossa bromsarna. 
  
  
 
  
 
LOSSA BROMSARNA MANUELLT ENDAST OM MASKINEN ÄR PÅ 
EN HORISONTELL YTA OCH ÄR HELT LÅST. 
Operatören MÅSTE se till att det inte finns faror i zonen, inga utsatta 
personer eller hinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVERA 

Markkommandopanel (LUI PK): 
  
Vid uppstart och under drift visar LCD-skärmen på markmpdulen 
aktuell status för maskinens drift. Följande information förmedlas: 
 
1)Timmar representerar maskinens arbetstimmar  
2)BCI representerar batteriladdning express i procentandel  
 
Om ett fel uppstår visas en kort beskrivning av felet på displayen  
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Skärm ( för LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Tryck och håll nere den övre knappen, för att korgen ska stiga.  
SLÄPP KNAPPEN FÖR ATT KORGEN SKA SLUTA STIGA. 
6b Tryck och håll nere den nedre knappen, för att korgen ska sänkas.  
SLÄPP KNAPPEN FÖR ATT KORGEN SKA SLUTA SJUNKA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batterimätare ( för LUI MINI P.A.) 
  
Den visar statusen för batteriladdningen.  
När den röda-LED-lampan lyser är det inte tillåtet att göra lyft och batteriet 
måste laddas. 
OBS: FÖR ATT FÖRLÄNGA BATTERIETS LIVSLÄNGD BÖR MAN 
STÄNGA AV MAKSINEN NÄR DEN INTE ANVÄNDS. 
  
 

6a 

6b 

7 

Kontrollstation Korg (LUI PK):  
 
Vid uppstart och under drift visas maskinens aktuella driftstatus på batterimäta-
rens display. Följande information ges: 
 
1)BCI representerar batteriladdning express i procentandel  
2)RÖD prick när plattformen är upphöjd  
 
Om ett fel uppstår visas en felkod på displayen  
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3.9 KONFIGURATION AV PLATTFORM  
 

Maxlastkapacitet för plattformen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - LASTKAPACITET             130 kg 
 
B - KAPACITET FÖR TRANSPORTHUV       90 kg 
 
C - KAPACITET FÖR MATERIALBRICKA  
 för LUI PK:                  113 kg 
 för LUI MINI P.A.:       90 kg 
Maskinen kan inte användas för att lyfta bulkgods. Maximal godsstorlek som kan 
transporteras på plattformen är 60 x 45 x 50 cm, respektive 60 x 55 x 25 cm på 
huven.  
 
3.10 PARKERA FORDONET  
 
a. Kör fordonet till en skyddad och välventilerad plats. 
b. Kontrollera att plattformen är helt nedsänkt och vrid huvudströmbrytaren till 

”0” position .  
c. För att undvika att ej aktoriserad personal använder fordonet bör man ta 

bort nycklarna från plattformen. 
 
OBS: Ladda batterierna i förebyggande syfte inför påföljande dags arbete om det 
behövs. ( Se avstnitt 3.5) 

C 

3.8 KOMMANDOVENTIL FÖR MANUELL SÄNKNING AV PLATT-
FORMEN  
 
 
KLÄMRISK 
Under följande användning och efter att ha utfört samtliga för-
faranden för nödsänkningen, måste oeratören lägga stor upp-
märksamhet till att lämna området och säkerställa att ingen 
anna person, djur eller sak finns inom området, eller kommer 
inom området för maskinens rörelser, ett avstånd mist 2 meter 
(6.56 ft) och framförallt att det inte finns några förmål ovanpå 
plasthöljet ( och utrymmet som är specifikt för mottaandet av 
korgen i sänkningsfasen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den manuella sänkningen av plattformen tillåter personal på 
marken att sänka plattformen vid händelsen att operatören inte kan 
göra det själv efter att ha blivit upplyft.  
I invikningsutrymmet som finns under bagageutrymmet, där kontroll-
planelen återfinnst, där finns en nödspak som är markerad av sitt 
motsvarande klistermärke.   
 
LUI PK     LUI MINI P.A. 

 
Vid händelsen att man vill eller behöver sänka plattformen manuellt 
är det nödvändigt att dra i spaken.. På detta sätt kommer korgen at 
sänkas mycket långsamt. 
SLÄPP spaken för att förhindra att plattformen sjunker.  

OBSERVERA 
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3.11 TRANSPORTFÖRFARANDE LYFT OCH BINDNING  
 

Allmän information 

 
LUI PK och LUI MINI P.A. kan transporteras till arbetsplatsen med hjälp 
av en an de metoder som beslrivs nedan:  
 

• Om underlaget tillåter kan man köra fordonet och avsluta färden 
på bashjulen. 

 

• Man kan förflytta den med en gaffeltruck, då placerar man gafflar-
na på de utmarkerade platserna, som återfinns på basramen.  

 
Transportera på en gaffeltruck 
 
Placera truckens gafflar på de platser som är utmarkerade på fordonet. 
Detta gör att maskinen kan transporteras till arbetsområden eller lyft till 
en övre nivå med hjälp av en standard gaffeltruck . 
 
OBS: 
Gaffeltrucken måste vara ämnad att kunna lyfta maskinens bruttovikt. 
Information om denna finner du i maskinens specifikatoiner i början av 
avsnittet. 

 

Transportfordon - spänna fast med remmar 

 
Med maskinen avstängd på transportfordonet, på plats för fastspänning. 
(låsta bromsar), följ instruktionerna som finns utmärkta för att spänna 
fast maskinen under transport. 
 
OM ÖVERDRIVEN KRAFT ANVÄNDS NÄR FORDONET SKA 
SPÄNNAS FAST ( HJULTRYCK) SÅ SOM KOMPONENTER PÅ 
BAKHJULEN ELLER PÅ STYRHJULEN FRAM, KAN DELAR 
SKADAS. 
 
Spänn fast maskinen på tramsportfordonet med lämpliga remmar, och 
låt dem spännas genom relingen på korgen och unvidk grindarna.  

3.12 PLACERING AV KLISTERMÄRKEN 
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KAPACITET  

VARNING  
INGET MATERIAL I OPERATÖRSHYTTEN 
1 OPERATÖR – INGEN PASSAGERARE 

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK 

VARNING  
INGÅNGEN TILL PLATTFORMEN SKA VARA  

ORDENTLIGT STÄNGD OCH ALLA  

SKYDDSRÄCKEN PÅ PLATS 

OCH SÄKRADE INNAN DRIFT PÅBÖRJAS 

FRÅN PLATTFORMEN 

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA INSTRUKTIONER KAN 
LEDA TILL 

DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA  

FARA  

VARNING  
HÅLL AVSTÅND TILL 

ALLA 
RÖRLIGA DELAR 

 
Rörliga delar kan  
skära eller krossa 

händer, fötter, 
armar eller ben.  

Att stå eller köra 
på ett lastområde 
kan orsaka fall. 
Håll avstånd till 
alla 
lastområden. 

VARNING  

BATTERIER PRODUCERAR 
EXPLOSIV GAS. 
LADDA BATTERIER I 
NOGGRANT VENTILERADE 
OMRÅDEN. 
FÅR INTE EXPONERAS FÖR 
GNISTOR ELLER LÅGOR. 

VARJE M ODIFIERIN G AV DENN A MASKIN UTAN UTTR YC KLIGT 
SKRIFTLIGT  
TILLSTÅND FR ÅN T ILLVER KAR EN ÄR FÖRBJUD EN.  
KOM PON ENTER  SOM ÄR  VIKT IGA FÖR MASKINEN S STABILITET 
FÅR INTE ERSÄTTAS MED KOM PON ENTER AV ANN AN VIKT  ELLER  
SPECIFIKATION .  
Total batteri vi kt: 120 kg ( varje batteri 30 kg) 

Fara för att klämmas eller krossa s av den nedåtgående 
plattformen. 
Håll undan hela kroppen från området under plattformen.  

KAPACITET  

VARNING  
INGET MATERIAL I OPERATÖRSHYTTEN 
1 OPERATÖR – INGEN PASSAGERARE 

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK 

VARNING  
INGÅNGEN TILL PLATTFORMEN SKA VARA  

ORDENTLIGT STÄNGD OCH ALLA  

SKYDDSRÄCKEN PÅ PLATS 

OCH SÄKRADE INNAN DRIFT PÅBÖRJAS 

FRÅN PLATTFORMEN 

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA INSTRUKTIONER KAN 
LEDA TILL 

DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA  

FARA  

VARNING  
HÅLL AVSTÅND TILL 

ALLA 
RÖRLIGA DELAR 

 
Rörliga delar kan  
skära eller krossa 

händer, fötter, 
armar eller ben.  

Att stå eller köra 
på ett lastområde 
kan orsaka fall. 
Håll avstånd till 
alla 
lastområden. 

VARNING  

BATTERIER PRODUCERAR 
EXPLOSIV GAS. 
LADDA BATTERIER I 
NOGGRANT VENTILERADE 
OMRÅDEN. 
FÅR INTE EXPONERAS FÖR 
GNISTOR ELLER LÅGOR. 

VARJE M ODIFIERIN G AV DENN A MASKIN UTAN UTTR YC KLIGT 
SKRIFTLIGT  
TILLSTÅND FR ÅN T ILLVER KAR EN ÄR FÖRBJUD EN.  
KOM PON ENTER  SOM ÄR  VIKT IGA FÖR MASKINEN S STABILITET 
FÅR INTE ERSÄTTAS MED KOM PON ENTER AV ANN AN VIKT  ELLER  
SPECIFIKATION .  
Total batteri vi kt: 120 kg ( varje batteri 30 kg) 

Fara för att klämmas eller krossa s av den nedåtgående 
plattformen. 
Håll undan hela kroppen från området under plattformen.  



 

 

AVSNITT 4. FÖRFARANDE VID  
NÖDSUTIATIONER 

4.1 NÖDSITUATIONSFUNKTIONER 

  
Operatorn kan inte styra maskinen 

  
VILLKOR DÅ OPERATÖREN FÖR PLATTFORMEN INTE  
KAN MANÖVRERA SJÄLV, SITTER FAST ELLER INTE KAN AKTI-
VERA ELLER KONTROLLERA MASKINEN. 
  
  
1.  Det är endast i nödfall som annan personal måste manövrera 

maskinen från markkommandopanelen. 
 
2.  Plattformens kommandon får användas endast av kvalificerad 

personal på själva plattformen.  
STOPPA ARBETET MED MASKINEN OM KOMMANDO-
KONTROLLERNA INTE FUNGERAR KORREKT. 

 
3.  Återställningsutrusningen kan användas till hjälpa operatören 

ner från plattformen. Det är möjligt att använda kranar eller gaf-
feltruckar för att stabilisera förflyttning av maskinen. 

  
  
Plattform som låst i förhöjd position 
Om plattformen låser sig eller fastnar i förhöjda strukturer eller ut-
rusning, förlytta de som är på plattformen i säkerhet innan du flyttar 
maskinen. 

AVSNITT 5. ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIF-
IKATIONER OCH OPERATÖRSUNDERHÅLL 

5.1 INLEDNING 

  
Detta avsnitt i manualen ger ytterligare information som behövs för 
operatören, så att han eller hon kan säkerställa en fungerande 
maskin och relaterade underhåll. 
Underhåll och förfaranden måste utföras av kvalificerad personal: 
-Som har läs och fullständigt förstått uppgifterna om säkerhet längst 
fram i manueln (Se del 2) 
-  Som har personlig säkerhetsutrustning och använder den efter 

behov. 
-  och med maskinen i noll-energi villkor. Och med maskinen i noll-

energivillkor. (nyckelväljaren vriden till noll och det röda huvu-
dkontaktdonet under frontkåpan bortkopplat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparationer, ändringar och extra underhåll får inte utföras utan 
föregående samrådan med tillverkaren, som beroende på fall, kom-
mer att ge skriftligt tillstånd att gå vidare eller föreslå medverkan av 
en av sina egna servicetekniker. Dessa försiktighetsåtgärder beror 
på att felaktiga eller felaktig förfaranden kan orsaka onormala 
driftsförhållanden, skada på plattformen och risker för personalen. 
Allt ansvar, som relaterar till sådan verksamhet, är därför nekad. 
Innan maskinen återgår i tjäns, kontrollera och verifiera hela sys-
temet i enlighet med uppstartsförfarandet. Brist på uppmärksam-
heta v dessa åtgärder kan orsaka personskada och skador på 
maskinen. 
  
  
I den här delen finns information angående underhåll och infor-
mation som riktar sig till hur maskinoperatören bör utföra de dagliga 
underhållsförfarandena. Därför är denna del inte ett substitut för den 
mer fördjupande delen om underhåll och inspektionsprogram som 
finns i underhålls och förfarande-manualen som är avsedd endast 
för specialiserade tekniker. 
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TEKNISK SPECIFIKATION FÖR LUI PK   

Max. rörelsehastighet korg ner 84 mt/min 

Min. rörelsehastighet korg upp 20 mt/min 

Vändradie (internt) NOLL 

Maximal möjlig lutning  
(ENDAST MED PLATTFORMEN HELT NERE) 

35% 

Plattformscykel 

  

Lyftning 18 sec 

Sänkning 15 sec 

Drivsystem Två-handsproportionella 

hjul Massivt anti-glidgummi 

Elektronisk lutningskontroll Standard 

Max. horisontell sidokraft 200 N  

Hjulbelastning  327 Kg  

Maximal användningshöjd < 1000 m s.l.m. 

LASTKAPACITETER   

OPERATÖRSUTRYMMETS LASTKAPACITET 130Kg 

BAGAGEPLATTFORMENS LASTKAPACITET 113 Kg 

LYFTKAPACITET FÖR CARGO-LAST 90 Kg 

NÄTAGGREGAT   

Batterier N 04, 6V 245Ah@20hr 

NÄTAGGREGAT 24 V c.c. 

Strömtillförseln för matarledningar 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Translatoriska rörelsemotorer 500 W; 24 V; 1,33 Nm; F.F. 1; 3 

600 rpm; 26 Ah; IP 54; drift S2; 

broms 24V +6/-10 % stabiliserad  

Pump 2 000 W; 24 V; 150 Ah; 2 250 

rpm; 8 Nm; IP 54  

BULLERNIVÅER  Mindre än 70 dB (A) 

Driftshöjd 
535 cm 

Plattform Höjd (Liften helt utsträckt) 

335cm 

Plattformshöjd(Platform i helt sänkt viloläge) 

144cm 

Maskinlängd  
(Total) 

150cm 

Maskinlängd  
(Total) 

80.8 cm 

(Personer som tillåts på plattformen) 

1 

Plattformens ingångshöjd 

36 cm 

Maskinens bruttovikt (Tomt fordon) 

690 kg 

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK 

 

1.65 ft/50 cm 
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TEKNISK SPECIFIKATION FÖR LUI MINI P.A.   

Vändradie (internt) NOLL 

Plattformscykel 

  

Lyftning 18 sek 

Sänkning 15 sek 

hjul Anti-glid gummi (polyuretan) 

Elektronisk lutningskontroll Standard 

Hjulbelastning 165Kg 

Max. horisontell sidokraft 200 N 

LASTKAPACITETER   

OPERATÖRSUTRYMMETS LASTKAPACITET 130Kg 

BAGAGEPLATTFORMENS LASTKAPACITET 90 Kg 

LYFTKAPACITET FÖR CARGO-LAST 90 Kg 

NÄTAGGREGAT   

Batterier N 01, 12V 85Ah @ 20 timmar 

NÄTAGGREGAT 12 V c.c. 

Strömtillförseln för matarledningar 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

BULLERNIVÅER  Mindre än 70 dB (A) 

Driftshöjd 
416 cm 

Plattform Höjd (Liften helt utsträckt) 

216cm 

Plattformshöjd(Platform i helt sänkt viloläge) 

148cm 

Maskinlängd  
(Total) 

115cm 

Maskinlängd  
(Total) 73 cm 

(Personer som tillåts på plattformen, endast inomhus) 

1 

Plattformens ingångshöjd 

36 cm 

Maskinens bruttovikt (Tomt fordon) 

280 kg 

ENDAST FÖR ANVÄNDNING INNOMHUS 

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 UNDERHÅLL SKA UTFÖRAS AV  
OPERATÖREN 
  
5.3.1 Fyll på hydraulolja 
  
Kontrollera nivån på hydrauloljan hos maskinen med korgen sänkt, 
från synglaset som finns under huven. 
Om det behövs, fyll på enligt följande: 
  

•  Skruva av locket till den hydrauliska oljefyll-
ningen. 

  

•  Om det behövs, fyll på med en mineralolja 
med viskositetsindex på 22 (för klimat-
förhållandena med mycket låga temperaturer,  
det vill säga under -20 ° C, rekommenderas 
användning av mineralolja med en lägre 
fryspunkt, om -45 ° C. 

•  Kontrollera och verifiera oljenivån från det medföljande synglaset. 

•  Dra ner locket väl. 
  
Uppmärksamhet - föroreningsrisk 
Släng inte oljan i miljön . 
  
 
5.3.2 Batteriinspektion och underhållsåtgärder 
 
FÖRE ALLA FÖRFARANDEN PÅ BATTERIERNA, koppla ur den röda 
batteri/elsystems- stickkontakten. 
  
Inspektion av batteripolerna  
Om det under inspektion av batteriets anslutningskontakter 
på maskinen, upptäcks oxidation eller smuts uppbyggnad, 
gör så här: 

  

•  Koppla bort anslutningskontakterna och rengör dem 
med en trasa, våt av vatten. Om lagret med oxidering 
är extra tjockt, borsta av det ytterska lagret och rengör det med en 
våt trasa. 

5.2 Vikten av maskinkomponenter 
 
 

Ytterligare teknisk information (ENDAST FÖR CE-MASKINER): 

 
Följande information tillhandahålls i enlighet med kraven för det europeiska 
direktivet för maskiner 2006/42/EG och gäller bara för CE-maskiner. 
  
Det totala värdet vibrationer som hand-arm-systemet utsätts för överstiger inte 
2, 5 m/s2. Högsta effektivvärdet av den vägda accelerationen som hela kroppen 
utsätts för överstiger inte 0,5 m/s2. 
  
Såsom anges i ovanstående diagram är motsvarande kontinuerlig A-vägd ljud-
trycksnivå vid arbetsplattformen mindre än 70dB (A). 
 
Plats för serienummer 
  
För att identifiera, har maskinen en märkskylt på vilken serienumret har blivit 
graverat. Etiketten är belägen på maskinen, till höger eller vänster om kol-
umnen. 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPONENT VIKT 

Batterier (LUI PK) 30 kg 1st 
120 kg totalt 

Batterier (LUI MINI P.A.) 21 kg 

Flyttbart bagage (LUI PK) 12,70 kg 

Flyttbart bagage (LUI MINI P.A) 1,7 kg 1st 
3,5 kg totalt 
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• Torrka terminalkopplingarna väl 

•  Lägg tillbaka kopplingarna på sin plats, 
var uppmärksam på kopplingen mellan 
positiv och negativ polanslutning, dra 
sedan åt ordentligt. 

•  Bestryk terminalkopplingarna med ett 
skyddande smörjmedel för elektriska 
kontakter (som ett smörjmedel med en 
farmaceutisk vaselinoljebas). 

  
  
Kontroll av batterivatten 
  
Batteriets vattennivå ska att kontrolleras var 4:e arbetsdag eller EFTER 
varje batteriladdning. 
Det är möjligt att kontrollera nivåerna genom att lyfta locket. 
  
Vattennivån måste alltid vara minst 5 mm över de interna elementplattor-
na. Fyll på med avminiraliserat vatten vid behov.  
  
Med tanke på att del av vattnet avdunstar under laddning det nödvändigt 
att kontrollera igen efter 30 minuters arbete. 
  
Utför jobbet i 30 minuter, och upprepa sedan batterikontrollen och fyll upp 
tills den lämpliga nivån uppnås. 

  
Koppla ur nätkabeln från maskinen innan vattennivån kontrolleras 

Rengöring av maskinen 
 
Eftersom maskinen arbetar i närvaro av damm måste den rengöras dagli-
gen, eller när det är nödvändigt. 
Den person som ansvarar för rengöringen måste ha läst och förstått säker-
hetsföreskrifterna i denna manual  
 
Rengöring görs med en lätt fuktad trasa av: 
– kontrollpanelerna 
– maskinens gångyta 
– operatörens upp- och nedstigningszon. 

GRUNDLÄGGANDE INSPEKTIONER INNAN UPPSTART 
KONTROLL-LISTA   

 
MODELL______________________    
 
SERIENUMMER __________________ 
 
TILLVERKNINGSÅR_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM     INSPEKTIONEN UTFÖRD AV  

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

 Rengöring - Kontrollera och verifiera att eventuella läckor 
(olja, hydraulolja eller batteri syra) eller för främmande 
föremål inte förekommer på någon av ytorna. 
  

 Skyltar och självhäftande klistermärken 
Kontrollera att alla dessa är rena och läsbara. 
Kontrollera att ingen skylt eller något klistermärke saknas. 
Se till att alla skyltar eller klistermärke som inte är läsbara 
rengörs eller är ersatta. 

 Bruks- och säkerhetsmanualer –se till att alla följande 
manualer är närvarande i den väderresistenta behållaren: 
Bruksanvisning och säkerhetsmanual 
EMI säkerhetsmanual (endast för 
ANSI/CSA specifikationer) och ANSI ansvarsmanual 
(endast för ANSI/CSA specifikationer). 

   
Batteri-Laddning vid behov 

AVSNITT 6.  
KONTROLL OCH REPARATIONSLOGG 

58 59 

AVSNITT 5. ALLMÄNNA TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER OCH OPERATÖRSUNDERHÅLL 



 

 

 
KONTROLL-LISTA FÖR  
DAGLIG INSPEKTION   

 
MODELL______________________   SERIENUMMER______________ 
 
TILLVERKNINGSÅR_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM       INSPEKTIONEN UTFÖRD AV  
 

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

 Säkerställ att alla manualer är i väderresistenta behållare ombord på 
maskinen. 

 Säkerställ att fliken med serienumret för plattformen så väl som 
klistermärkena är på plats, helt intakta och läsbara. 

 Undersök maskinen för att utesluta avvikelser, fel, svetssprickor eller felak-
tigheter eller andra skador eller ej godkända förändringar på maskinen, i 
relation till hur den levererades av tillverkaren. 

 Kontrollera och bekräfta korgen, plattformsrelingen samt kontrollera att grin-
dens får att öppna och stänga helt och automatiskt. 

 Kontrollera vattennivån i batterierna och säkerställ att det inte förekommer 
några läckor. Kablarna måste anslutas korrekt till terminalerna. Det får inte 
finnas någon rost på dom. 

 Kontrollera och bekräfta genom att testa alla säkerhets- och personalskydd-
senheter fungerar ordentligt. 

 Kontrollera och bekfärfta att däcken inte har några skador, är nötta eller har 
djupa jack. Kontrollera och bekräfta att det inte finns rester och skräp som 
fastnad på eller runt däcken och hjulen. 

 Gör en visuell inspektion av de hydrauliska, elektriska och mekaniska kom-
ponenterna. Kontrollera att alla delar är på plats för varje del, att de inte är 
lösa utan ordentligt fastsatta på sina respektive platser och det inte finns 
några synliga läckor, tecken på utslitna eller trasiga områden. 

 Kontrollera och bekräfta att det inte finns några kablar som lossnat eller 
hänger på undersidan av fordonet. 

 Kontrollera och bekräfta att myckelvalet fungerar som det ska på 
kontrollplanelen. 

 Kontrollera och bekräfta att nördstoppsfunktionen fungerar som den ska: 
som återfinns på kommandopanelen, på sidan av maskinen och den på 
kontrollpanelen 

 Kontrollera och bekräfta att det mekaniska nödstoppssystemet 
fungerar som det ska. 
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Datum: 
Serienummer: 
Modell:  
Datum för senaste inspektion: 
Datum för senaste service: 

KUND: 
Adress: 
Stad/ postkod: 
Telefon: 
Kontaktnamn:  

DECAL 

Läslighet  

Lastkapaciteten är tydligt 
utsatt 

 

Rätt position  

Kvantitet  

PLATTFORMSRELING 

Grinden stängs ordentligt   

Väderresistent behållare för ma-
nualer ombord på maskinen 

  

Manualer i behållaren   

Ordentligt svetsad— inga tecken 
på rost eller skada 

  

LYFTSYSTEM 

Maskstruktur   

Lyftrörlse och hastighet   

Ljud vid lyft/sänkning   

Spiralkabel genom stålröret   

Muttrarna är åtdragna   

 
ELEKTRISKA KOMPONENTER 

Att jorningsmodulen fungerar   

Givare   

Kablar   

Att styrspaken fungerar   

Spiralkabel   

Batterietshållbarhet   

Att batteriet fungerar som det 
ska 

  

Att batteriladdningen fungerar 
som den ska 

  

NÖDSTOPP 

Bryt alla kretsar   

CHASSI 

Muttrarna är åtdragna   

Chassi ordengligt svetsat— 
inga tecken på rost eller skada 

  

Drivaxel – inga tecken på 
korrosion eller skada 

  

Främre vridhjulen säkrade – 
inga tecken på korrosion eller 
skada 

  

Lager  

ÅRLIG INSPEKTION 
KONTROLL-LISTA   
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BESKRIVNING FELKOD  

ALLTING OK,   

MARK-LÄGE AKTIVT!   

UPPSTART   

ROTATION   

KÖRNING   

HÖJNING   

SÄNKNING   

STYRNING   

VÄLJ KÖR-/LYFT-LÄGE   

STÄNG TRIGGERN   

FORDON TIPPAT   

FEL: DÅLIG P/N 1,1 

EJ KALIBRERAD 1,1 

EJ KALIBRERAD HÖJD 1,1 

LÅSTA FUNKTIONER - EJ KALIBRERAD 1,1 

LÅSTA FUNKTIONER - TEST-LÄGE VALT 2,2 

LÅSTA FUNKTIONER - POTTHÅL 2,2 

LÅSTA FUNKTIONER - ARMSKYDD 2,2 

LÅSTA FUNKTIONER - ÖVERBELASTAD 2,2 

LÅSTA FUNKTIONER - UNDERBELASTAD 2,2 

LÅSTA FUNKTIONER - FÖR HÖG 2,2 

LÅSTA FUNKTIONER - TIPPAD 2,2 

LÅSTA FUNKTIONER - EXTERN AVSTÄNGNING 2,2 

LÅST DRIVENHET - KAN INTE STYRA 2,2 

KONTROLLERA INGÅNGSBRYTARE MARK 2,2 

KONTROLLERA VÄLJARBRYTARE KÖR/LYFT 2,2 

KONTROLLERA JOYSTICK 2,2 

FRIGÖR TRIGGERN 2,2 

FRIGÖR MARKBRYTARE 2,2 

FRIGÖR ROTATIONSBRYTARE 2,2 

FRIGÖR JOYSTICKBRYTARE 2,2 

AVSTÄNGNING - KONTROLLERA EMS-BRYTARE  2,1 

BESKRIVNING FELKOD  

FEL: STRÖMSATT VENTIL - KONTROLLERA P9 KABELDRAGNING 3,2 

FEL: DÅLIG INTERN SÄKERHETSUTGÅNG 3,4 

DRIVENHET LÅST - BROMSAR 3,4 

ÖVERBELASTNING MOTOR 3,4 

FEL: CAPBANK-SPÄNNING FÖR HÖG - KONTROLLERA LINJE KONT. 3,3 

FEL: HÖG FEEDBACK VENTIL - KONTROLLERA KABELDRAGNING VENTIL 3,2 

LÅSTA FUNKTIONER - BATTERI 4,4 

FEL: DÅLIG INTERN 12V 4,3 

FEL: DÅLIG 5V TILLFÖRSEL JOYSTICK - KONTROLLERA P15-12 KABELDRAGNING 4,5 

FEL: DÅLIG INTERN 5V 4,2 

FEL: DÅLIG TIPPSENSOR 4,2 

FEL: DÅLIG INTERN SLAV 4,2 

LÅSTA FUNKTIONER - FÖR VARM 4,2 

FEL: FÖR LÅG BATTERISPÄNNING 4,4 

FEL: FÖR HÖG BATTERISPÄNNING 4,4 

FEL: KONTROLLERA HÖJNINGSBRYTAREN 6,3 

FEL: CAN BUS 6,6 

FEL: MOTOR A KORT TILL HÖG 7,2 

FEL: MOTOR A KORT TILL LÅG 7,3 

FEL: MOTOR B KORT TILL HÖG 7,4 

FEL: MOTOR B KORT TILL LÅG 7,6 

FEL: KORTSLUTNA MOTORANSLUTNINGAR 7,5 

FEL: CAPBANK-SPÄNNING FÖR LÅG - KONTROLLERA KABELDRAGNING STAV 7,7 

DRIVENHET LÅST - KONTROLLERA FÄLTSTRÖM  7,7 

VÄLDIGT STORA PROBLEM 9,9 

MANUELLT LOSSADE BROMSAR  8,2 

AVSNITT 7. FELKODER  
7.1 LUI PK  

DE VANLIGASTE FELEN FELKOD 

LÅGT BATTERI BLINKNINGAR-BCI vid LÅGT BATTERI 

DÖTT BATTERI BLINKNINGAR-BAT på BEHÅLLARENS DISPLAY 

BATTERILADDNING BLINKNINGAR `2-3 

BROMSAR Manuellt lossade BLINKNINGAR `8-2 

Utlösningsfel BLINKNINGAR `2-4 

Fel på fotomkopplare BLINKNINGAR `2-5 

Fel på styrspak körning BLINKNINGAR `2-6 

Fel på styrspak styrning BLINKNINGAR `2-7 

ÖVERBELASTNING BLINKNINGAR `2-8 

LUTNING BLINKNINGAR `2-9 höjd position 

HÖJNINGSOMKOPPLARE BLINKNINGAR `6.3 



 

 

AVSNITT 7 
7.2 HYDRAULSCHEMA LUI PK 

6 6 
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1  Oljetank 
2  Elektrisk pump 
3  Upplåsning ventil (lastkapacitet) 
4  Lås magnetventil 
5  Envägsventil 
6  kontakt 
7  Ventil flödeskontroll 
8 Enkelverkande teleskopisk cylinder 



 

 

AVSNITT 7  
7.3 HYDRAULSCHEMA LUI MINI P.A. 
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1 oljetank 
2 Elektrisk pump 
3 Upplåsning ventil (lastkapacitet) 
4 lås magnetventil 
5 envägsventil 
 
 
8 enkelverkande teleskopisk cylinder 



 

 

AVSNITT 7  
7.4 KABELDIAGRAM FÖR LUI PK 
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KNAPP BRICKA UPP KNAPP BRICKA NER 

BRICKA UPP 

BRICKA NER 

REGLAGE 

STYRNING 

5V FÖR STYRNING 

NEGATIV FÖR REGLAGE/STYRNING 

B+ TILLFÖRSEL IN 

B- TILLFÖRSEL IN 

BEHÅLLARE H 

BEHÅLLARE L 

FOTOMKOPPLARE 

OMKOPPLARE ARMSKYDD 

OMKOPPLARE HANDSENSOR 

ÖVERBELASTNINGSBRYTARE 

AKTIVERA BRICKA 

B+ TILLFÖRSEL FÖR SENSORER/OMKOPPLARE 

OMKOPPLARE KORG UPP 

OMKOPPLARE KORG NER 

OMKOPPLARE SIGNALHORN 

SENSORER DÖRRGRIND 

OMKOPPLARE HJULLÅS 

OMKOPPLARE MAX HÖJD 

FRÅN BRICKKONTROLLER 
AKTIVERA RELÄ  

HYLLMOTO

R 

BRICKKONTROLLER 

FRÅN B- 

KORG 
DATUM MODIFIKATIONER GODKÄNNANDE 

LINJÄRA DIMENSIONER VINKELDIMENSIONER  

DATUM 

GODKÄNNANDE 

DEN SAMLADE INFORMATIONEN PÅ DENNA 
RITNING ÄGS AV BRAVISOL D.M. ÅTERGIVNING, 
HEL ELLER DELVIS, ÄR FÖRBJUDEN UTAN 
TILLSTÅND FRÅN BRAVISOL 

KOD 

SPRINT KOPPLINGSSCHEMA 

FIL 



 

 

TS100 PIN BESKRIVNING INGÅNG 

PCAN-1 CAN1H TILL MODUL CAN-DISPLAY (Platt) 

PCAN-2 CAN1L TILL MODUL CAN-DISPLAY (Platt) 

PCAN-3 Sköld   

PRS232-1 RS232 B+ tillförsel   

PRS232-2 RS232 Rx till DIAGNOSTISKT CENTRUM  

PRS232-3 RS232 Tx till DIAGNOSTISKT CENTRUM  

PRS232-4 RS232 Mark   

P9-1 PWM Hög sida utgång (B+ när aktiv) Hastighet Ett Trågstyrning 

P9-2 PWM Hög sida utgång (B+ när aktiv) Ned ventil 

P9-3 Hög sida utgång (B+ när aktiv) Broms 

P9-4 Hög sida utgång (B+ när aktiv) Kontaktor pump 

P9-5 Hög sida utgång (B+ när aktiv) Kontaktor drivenhet 

P9-6 Hög sida utgång (B+ när aktiv) Tillgänglig 

P9-7 Hög sida utgång (B+ när aktiv) Tillgänglig  

P9-8 brytare ingång (B+=aktiv)   

P9-9 Hög sida utgång (B+ när aktiv) Tillgänglig 

P12-1 brytare ingång (B+=aktiv) MARK välj/tillförsel 

P12-2 brytaringång/br låg sida Cutout Batteri  

P12-3 brytaringång/br låg sida   

P12-4 brytare ingång (B+=aktiv) Tillgänglig 

P12-5 brytare ingång (B+=aktiv) N/C 

P12-6 Låg sida br. 1.7A min. Ljusmarkering/Summer  

P12-7 Analog Ingång   

P12-8 B+ matning  B+ tillförsel till sensorer/brytare 

P12-9 brytare ingång (B+=aktiv) Höjningsbrytare  

P12-10 Analog Ingång   

P12-11 Analog Ingång   

P12-12 Analog Ingång   

P15-1 brytare ingång (B+=aktiv) Plattforms-läge 

P15-2 brytare ingång (B+=aktiv)   

P15-3 brytare ingång (B+=aktiv)   

P15-4 Låg sida br. 1.7A min. Tillgänglig 

P15-5 brytare ingång (B+=aktiv)   

P15-6 brytare ingång (B+=aktiv)   

P15-7 Låg sida br. 1.7A min. Signalhorn  
P15-8 brytare ingång (B+=aktiv)   

P15-9 brytare ingång (B+=aktiv)   

P15-10 Låg sida br. 1.7A min.   

P15-11 brytare ingång (B+=aktiv)   

P15-12 5V (låg ström, endast för sensorer)   

P15-13 Analog Ingång   

P15-14 Analog Ingång   

P15-15 0V (låg ström, endast för sensorer)    

CAN TILLER BESKRIVNING INGÅNG 

P10-1 ut 1 Tråg UPP 

P10-2 ut 2 Tråg NED 

P10-3 ana 1 Accelerator  

P10-4 ana 2 Styrning  

P10-5 5V för ana   

P10-6 neg för ana   

P10-7 B+ tillförsel in FRÅN P15-1 

P10-8 B- tillförsel in FRÅN B- 

P10-9 CAN H FRÅN P3-1 av TS100 

P10-10 CAN L FRÅN P3-2 av TS100 

P12-1 digital ingång 1 Fotbrytare  

P12-2 digital ingång 2   

P12-3 digital ingång 3 Trigger-brytare 

P12-4 digital ingång 4 Tillgänglig 

P12-5 ut 3 Aktivering Tråg  

P12-6 Br. B+tillförsel   

P12-7 digital ingång 5 LIFT UPP 

P12-8 digital ingång 6 LIFT NED 

P12-9 digital ingång 7 Tillgänglig 

P12-10 digital ingång 8 Tillgänglig 

P12-11 digital ingång 9 Tillgänglig  

P12-12 
digital ingång 
10  
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AVSNITT 7 
7.5 KABELDIAGRAM FÖR LUI MINI P.A. 



 

 

ORIGINAL CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
  
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
  
  
FÖRKLARAR, HELT PÅ EGET ANSVAR, ATT 
ORDERPLOCKAREN 
  
  
    Modell:    LUI PK 
    Serienummer  MPK201XXXX 
    Tillverkningsår:  201X 
  
  
UPPFYLLER FÖLJANDE BESTÄMMELSER, STANDARDER OCH 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 
  
  
Direktiv 2006/42/EG (Maskindirektivet) 
Direktiv 2014/30/EU (EMC-direktivet) 
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/yyyy   Juridiskt ombud 
  
  
     BRAVI PIERINO 
  
  
  
  
Anmält organ enligt bilaga IX till maskindirektivet: TÜV ITALIA (0948) 
  
CE-CERTIFIERING NR: XXXXXXXXX 

  
  
Namn på den person som är behörig att upprätta den tekniska filen och det juridiska ombudet för 

Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY. 

TESTRAPPORT 
  
  

Företag: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
  
  
Objekt: 
   ORDERPLOCKARE 
   Modell:    LUI PK 
   Serienummer:  MPK201XXXX 
   Tillverkningsår: 201X 
  
  
UTFÖRDA TESTER? 
  

• KONTROLL AV OLJEHYDRAULSYSTEM                                     JA 

  

• KONTROLL AV ELSYSTEM                                                          JA 

  

• KONTROLL AV MAXIMAL LASTBEGRÄNSNING VID DRIFT      JA 

  

• BELASTNINGSPROV MED NOMINELL KAPACITET                   JA 

  
  
  
  
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/åååå   BESIKTNINGSMAN 

  

74 75 



 

 

 
GARANTIBEGRÄNSNINGAR - Garantilöfte 
  
OM GARANTIN INTE ÄR INKULDERAD I FÖRSÄLJNGINGSKONTRAKTET 
SKA FÖLJANDE RIKTLINJER GÄLLA FÖR MASKINGARANTIN. 
  
Tillverkaren BARVISOL SRL garanterar att alla nya enheter för utrusningen är 
tillverkade och sålda i enlighet med företagets senaste specifikationer. 
Dessutom har, mast och hydraul-cylinderna en speciealgarnti på 10 år. 
Tillverkaren garanterar sin utrustning till förstahandsköparen mot defekter i 
materialet och/eller tillverkning, unter normal användning och med service, i 
3 år från datumet då försäljningen registerades eller då enhetenlämnade 
fabriken om ett sådant datum saknas. Exkluderat från en sådan garanti är 
batteriet/erna som har en 1års garanti från ovan nämnda köpdatum. 
Garantianspråk som gör sunder sådan period ska begrönsas till att reparera 
eller ersätta den defekta delen i fråga. TIllverkaren kommer skicka, utan 
kostnad, de komponenter som påvisas ha en felaktig design eller 
konsturktion. Arbetet att utföra nödvändiga reparationer eller ersättningar 
och resekostnader som tillkommer har en garanti på 1 år  från beskrived 
köpdatum, baserat på tillverkarens dåvarande taxa. 
  
Garantianspråk är giltiga ENDAST om de defekta delarna i fråga sänds för 
reparration hos tillverkaren och vid inspektion av den samma anses vara defekta i 
meterialet eller/ och i utförandet. Utöver det, kan garantianspråk 
ENDAST accepteras när all information som specifikt krävs av tillverkaren. ( så 
som serienummer) har angetts. 
  
  
Tillverkaren reserverar sig rätten att reparera, byta ut, eller ersätta, begagnade 
eller ombyggda komponenter, sammansatta, modulbaserade, eller svetsade delar, 
beroende på vad som bedöms nödvändigt. 
  
  
DENNA GARANTIPOLICU TÄCKER INTE SKADOR SOM ORSAKATS AV: 
  
1.Frakt 
2. Missbruk av enheten, inklusive drift bortom fabriksetablerade gränser, laster och/

eller specifikationer. 
3. Naturkatastorfer (såsom översvämning, brand, vindar och åska) 
4. UNderlåtelse att ordentligt underhålla och serva enheten i enlighet med företagets manual 

eller företagets servicestandarder. 
  
  
BARVISOL ANSVARAR INTE FÖR: 
  
1. Någon del som gjort anspråk på för arbete som blivit maipulerat. 
2. Ej godkända förändringar och midifieringar på enheten som inte finns 

dokumenterade skrifligen från tillverkaren. 
3. Slitage på konsumeringsvaror såsom hjul, batterier 
4. Alla indirekta, direkta och speciella skador ( inklusive utan begränsning till förlust 

och vinst, inkostförlust, kapitalkostnad, kostnad för extrautrustning, ställtider, 
undersökningsavgifter, anspråk från tredjepart, och skadro på person eller 
egendom) baserat på alla anspråk där garantin int eär gällande, kontraktsbrott, 
försummelse, skadeståndsansvar, eller annan lagtext.  

  

ELEKTRISKA KOMPONENTER TÄCKS AV GARANTIN UNDER 
FÖLJANDE VILLKOR 
Batteriet är ordentligt anslutet för laddning, i enlighet med specifikationerna 
i denna manual och/eller elektriska schemat från tillverkaren. 
  
ARBETSFÖRFARANDE SOM TÄCKS AV GARANTIN: 
  
Tillverkaren måste informeras om alla anspråk som täcks av garantin 
inom 48 timmar av händelsen, skrftligt eller via fax ( inte endast 
verbalt) och så detalierat som möjligt.. 
  
Garantianspråk ska framföras till närmaste lokala distirubtör eller 
direkt till tillverkaren: 
  
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 
  
  
Tillverkaren bekräftar skrifligen eller via fax, eventuell acceptans av de 
arbete som utförts av kunden eller kommer ge instruktioner för hans 
egna tekniker att utföra arbetet. 
  
Alla defekta material som ersätts av kuden ( godkännt av tillverkaren) 
måste antingen hållas 120 dagar så att tillverkaren kan ifrågasätta 
eller bekräfta felaktigt material. VId behov ska defekta delar skickas 
tillbaka till tillverkaren. 
  
Vid behov, ta foton på de defekta delarna och de områden där 
maskinen har arbetat. Det är för att förebygga obehagliga 
kontroverser och för att förbättre kvaliten, garantin och säkerheten för 
maskinerna.. 
  
DETTA GARNTILÖFTE ÄR EXKLUSIVE OCH I ERSÄTTER ALLA 
ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. 
ALLA ANDRA GARANTIER , INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE OCH I FÖRMÅN FÖR ETT 
SÄRSKILLT SYFTE ÄR HÄRMED EXKLUDERADE. Ingen anstäld, 
återförsäljare, säljrepresentant, eller annan person som utger sig för 
att arbeta i fråmån för BRAVISOL DM SRL är auktoriserad att 
förändra villkoren för denna garanti, eller på något sätt verka för 
tillverkarens liabilitet eller ansvar som övergår BRAVISOL DM SRLs 
anvar under denna garanti.  



 

 

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

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

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


