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UVOD 

Ta priročnik je izjemno pomember element. Hranite ga vedno na stroju. 
  
Namen tega priročnika je prikazati, lastniku, operaterjem, leasing podjetjem, 
ter tistim, ki sprejemajo najem stroja, osnovna varnostna pravila in delovne 
postopke za varno in pravilno uporabo stroja na predvidenem načinu. 
Zaradih stalnih izboljšav na proizvodu si podjetje BRAVIISOL DIVIIONE MEC-
CANICA S.r.l. pridržuje pravico do spremembe tehničnih specifikacij stroja 
brez predhodnega obvestila . 

Za ažurirane podatke se obrnite na 
  

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

Tel. št. 0039071.7819090 Telefaks 0039071.7819355 
. 

 

ZNAKI TVEGANJA IN IZRAZOV 
  
Ti znaki tveganja so potrebni za opozarjanje na morebitne 
nevarnosti, ki lahko privedejo do poškodb.  Da bi se izognili 
morebitnih hudim poškodbam ali smrtnim nesrečam, se 
pridržujte vseh varnostnih navodil, ki sledijo temusimbolu 
              
OZNAČUJE NEPOSREDNO NEVARNO SITUACIJO, KI, ČE 
SI JI NE IZOGNEMO, LAHKO POVZROČI RESNE POŠKOD-
BE ALI SMRTNO NESREČO. TA NALEPKA IMA RDEČE 
OZADJE. 
  
  
OZNAČUJE POTENCIALNO NEVARNO SITUACIJO, KI, ČE 
SI JI NE IZOGNEMO, LAHKO POVZROČI ZMERNO RESNE 
POŠKODBE.  DODATNO SE LAHKO UPORABLJA ZA OZ-
NAČEVANJE NEVARNE SITUACIJE.  TA NALEPKA IMA 
RUMENO OZADJE. 
 
 
OZNAČUJE POTENCIALNO NEVARNO SITUACIJO, KI, ČE 

SI JI NE IZOGNEMO, LAHKO POVZROČI RESNE POŠKOD-

BE ALI SMRTNO NESREČO.  TA NALEPKA IMA MODRO, 

BELO ALI ORANŽNO OZADJE. 

 
 

 
 
 
 

TA PROIZVOD MORA BITI V SKLADU Z 
VSEMI POSTOPKI V ZVEZI Z VARNOS-
TJO NAVEDENO V TEHNIČNIH BILTENIH. 
ZA INFORMACIJE O MOREBITNIH 
TEHNIČNI BILTENIH O VARNOSTI 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ZA UPORABLJENE PROIZVODE, 
KONTAKTIRAJTE BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L., ALI TUDI VAŠEGA 
LOKALNEGA POOBLAŠČENEGA 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. PREDSTAVNIKA. 
 
 

 
BRAVIISOL 
DIVISIONE 

MECCANICA S.R.L. REDNO POŠILJA 
TEHNIČNE BILTENE REGISTRIRANIM 
LASTNIKOM, KI SE NANAŠAJO NA VAR-
NOST. 
KONTAKTIRAJTE BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L DA BI SE PRE-
PRIČALI, DA SO INFORMACIJE, KI SE 
NANAŠAJO NA TEKOČEGA LASTNIKA 
POSODOBLJENI IN TOČNI. 
 

 
 
 
 

MOREBITNE NESREČE, KI SE PRIPETIJO 
MED UPORABO PROIZVODOV 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. IN KI LAHKO POVZROČIJO 
POŠKODBE ALI SMRT OSEBJA ALI DRU-
GAČNO POMEMBNO ŠKODO LASTNINI 
ALI SAMEMU PROIZVODU BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. JE PO-
TREBNO NEMUDOMA JAVITI BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L .  

Za: 

 

•  Obvestilo o nesreči 

•  Objave v zvezi z varnostjo proizvoda 

•  Posodobitev informacij o trenutnem 
lastniku 

•  Vprašanja, ki se nanašajo na var-
nost prizvoda 

•  Informacije, ki se nanašajo na sklad-
nost s standardi in predpisi 

•  Vprašanja, ki se nanašajo na pose-
bno uposabo proizvoda 

•  Vprašanja, kise nanašajo na spre-
membo proizvoda 

KONTAKTI : 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. št. +39071.7819090  

Telefaks +39071.7819355 
 

Referenčna uredba: 
2006/42/EC 

 
Dinamični in statični preizkusi opravljeni s strani: 

 
TÜV SUD ITALY 0948 

 
Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 

 
Datum: 07/01/2020 

 
Dokument: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 

 
Datum: 26.06.2020  

NEVARNOST 

POZOR 

OPOZORILO 

OPOZORILO 

POMEMBNO 

POMEMBNO 
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POGLAVJE 1.  
VARNOSTNI UKREPI 

1.1 SPLOŠNE INFORMACIJE  
 

To poglavje prikazuje potrebne varnostne ukrepe za pravilno in varno uporabo in 
vzdrževanje stroja. Da bi zagotovili pravilno uporabo stroja, je neobhodno 
uspostaviti redni dnevni delovni postopek, ki temelji na direktivah, ki se nanašajo v 
tem priročniku. 
Poleg tega, da bi zagotovili varno delovanje stroja, je potrebno da kvalificirano 
osebje pripravi vzdrževalni program, ki temelji na informacijah, ki se nanašajo v 
tem priročniku in v postopkih za popravilo in vzdrževanje.  Ta prigram je potrebno 
natančno slediti. 
Lastnik, uporabniki, operaterji, podjetja ki nudijo leasing in subjekti ki prejemajo 
zakup stroja, nesmejo sprejeti odgovornost za delovanje stroja preden neprebere-
jo ta priročnik in zaključijo usposabljanje o postopku izvajanja, pod nadzorom 
usposobljenega , kvalificiranega osebja. 
Za dodatne informacije o varnosti, usposabljanju, pregledu, vzdrževanju, uporabi 
in delovanju, se obrnite na BRAVIISOL Divisione Meccanica s.r. l.. 
 
 
 
 
POMANKLJIVO SPOŠTOVANJE VARNOSTNIH MER OPISANIH V TEM PRI-
ROČNIKU LAHKO PRIVEDE DO OKVARE STROJA, OBJEKTA IN RESNE ALI 
USODNE POŠKODBE OSEBE  
 
1.2 PREDHODNI POSTOPKI 
 
Usposabljanje in razumevanje operaterja 
 
 

•  Pred uporabo stroja, v celoti preberite priročnik. 

•  Stroj uporabljajte samo po tem, ko ste zaključili usposabljanje s strani 
pooblaščenega osebja. 

•  Uporaba stroja je dovoljena samo pooblaščenemu in kvalificiranemu ose-
bju, ki je pazljivo prebralo in popolnoma razumelo informacije o NEVAR-
NOSTI, OPOZORILA in POZORNOSTI kot tudi navodila za uporabo stro-
ja, ki se nahajajo v priročniku. 

•  Stroj uporabljajte na načine navedene s strani BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L.. 

•  Vso delovno osebje mora postati domače z upravljanjem, kontrolnimi in 
emergenčnimi funkcijami stroja, ki so opisani v priročniku. 

• Pazljivo preberite in spoštujte vsa pravila podjetja ter lokalne in državne 
zakone veljavne za delo na strojih . 

 

Pregled stroja 
 

•  Stroj uporabljajte samo po funkcionalnem pregledu in prever-
janju stroja. Za nadaljna navodila se posvetujte s Sekcijo 2 
tega priročnika. 

• Stroj zaženite samo po izvedbi vseh postopkov servisa in 
vzdrževanja, ki so navedeni v zahtevah priročnika postopkov 
in vzdrževanja. 

• Prepričajte se, da vse varnostne naprave pravilno delujejo. 
Morebitne spremembe ter naprav predstavljajo nespoštovan-
je pravil o varnostnih. 

 
 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE ALI PRILAGAJANJA DELOVNE 
ZRAČNE PLATFORME SE LAHKO IZVAJAJO IZKJUČNO S 
PISNIM DOVOLJENJEM PROIZVAJALCA . 
 

•  Ne zaganjajte stroja, na katerem so znaki ali nalepke , ki pri-
kazujejo varnostne mere in navodila nečitljiva ali manjkajoča. 

• • I zogibajte se kopičenju odpadkov na tleh plat-
forme.  Prepečite da blato, olje, maščobe ali podobne 
spolzke snovi pridejo v stik z obutvijo ali tli ploščadi. 

 
Pregled delovnega mesta 
 

•  Pred uporabo stroja mora operater sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da bi se izognil tveganju na delovnem mestu. 

•  Platforme ne aktivirajte na kamionu, polpriklopniku, vozilih na 
vlaku, ladjah ki plovijo, ogrodju in podobnih strukturah ali 
vozilih, katere BRAVIISOL D.M. SRL ni pisno odobril. 

• Stroj naj dela na temperaturah od -20 do 40° C (med 0 in 
104° F). Posvetujte se z BRAVIISOL D.M. SRL za vrednosti 
glede na delovanje stroja na temperaturah, ki niso vključene 
v navedenem razponu . 

OPOZORILO 
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1.3 DELOVANJE 
 
Splošne informacije 
 

• Stroj uporabljajte izključno za prevoz oseb in njihovo opremo 
in orodje ali za rokovanje z skladiščenimi artikli. 

• Ne uporabljajte pokvarjen stroj. Če se pojavi napaka, 
ugasnite stroj. 

• Ne premikajte direktno stikal ali ukaznih vzvodov iz enega 
položaja na drugi preko nevtralnega položaja. Vedno 
prenesite stikalo najprej v nevtralni položaj, nato pa v nov 
funkcijki položaj. Ukazne elemente aktivirajte s počasnimi in 
enakomernimi gibi. 

• Če se na platformi nahaja oseba, dovolite upravljanje stroja 
na tleh samo v nujnih primerih. 

• Preverite, da je električno orodje primerno pospravljeno in 
tako preprečili, da se jih prime za napajalni kabel na delov-
nem področju zračne platforme. 

• Preden pustite stroj brez nadzora, popolnoma spustite koš in 
odstranite električno napajanje. 

• Prevoz potnikov na stroju ni dovoljen. 

• Med delom se na stroju lahko nahaja samo operater. 

• Tekočina baterije je izredno korozivna.  Preverite, da ne 
pride v stik s kožo ali obleko. 

• Baterije polnite v dobro prezračenih prostorih . 

POGLAVJE 1. 
VARNOSTNI UKREPI  

1.4 NEVARNOST PADCA 
 
 

• Preden uporabite stroj preverite, da so vsa varovala in 
rešetke nameščene na pravilen položaj. 

• Obe stopali dobro položite na tla platforme. 

• Ne postavljajte letev, škatel, stopnic, desk ali podobne ma-
teriale na tla platforme, da bi povečali delovni obseg taiste. 

• Ne uporabljajte dvižne skupine, da bi plezali na platformo 
ali z nje. 

• Zelo dobro pazite, ko stopate na platformo ali ko sestopate 
z nje. Bodite previdni na to, da je dvižna enota platforme 
popolnoma spuščena. Ko greste na platformo ali ko sesto-
pate z nje bodite vedno obrnjeni proti njej. 

•   

• Upravljalna in kontrolna enota ter varnostni senzorji za LUI 
PK, so izdelani tako, da ima operater vedno "štiri kontaktne 
točke" s strojem: Obe roki in nogi MORAJO BITI nepresta-
no v stiku s strojem, ko dela. 

•   

• Ko stopate ali sestopate s stroja imejte vedno “tri kontaktne 
točke” s strojem tako, da imate dve roki in eno nogo ali dve 
nogi in ero roko na stroju . 

• Če lokalni organi ali drugi predpisi zahtevajo uporabo 
varnostnega pasu, se priporoča, da se za njegovo pritr-
ditev uporabijo predvidene točke sidranja na stroju. 
Teh točk ne uporabljajte za dvigovanje, sidranje, pritrjevan-
je ali podporo platforme ali katerihkoli drugih naprav ali ma-
terialov. Točka pritrditve varnostnega pasu se uporablja 
samo za varovanje med vožnjo in v okviru omejitev platfor-
me. Varnostni pas NE preprečuje nevarnosti padcev. Nje-
gova uporaba v te namene lahko privede do hudih 
poškodb, tudi s smrtnim izidom. 
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1.5 TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA    

POGLAVJE 1. 
VARNOSTNI UKREPI  

Stroj ni električno izoliran.  
Ostanite na razdalji vsaj 3 metrov (10 čevljev) med katerim koli delom stroja in 
osebo, vključno z orodjem in opremo, ter električnim napajalnim vodom ali delom 
pod električno napetostjo ocenjeno na najmanj 50,000 voltov. 
Dodajte 0.3 metrov (1 čevelj) za vsako dodatno povišanje enako ali manjšo od 
30,000 voltov. 
Najmanjšo varnostno razdaljo je mogoče zmanšati v prisotnosti izolacijskih ovir, 
ki preprečujejo stik, če so te ovire nastavljene na napetost električnih vodov, ki 
jih morajo ščititi. 
Ovire ne smejo biti del stroja niti nesmejo biti a stiku z njim. 
Najmanjša varnostna razdalja delovanja se lahko zmanjša v mejah delovnih 
dimenzij primernih za izolacijske ovire.  To razdaljo je potrebno določiti s strani 
kvalificiranega osebja za družbo, lokalne in državne uredbe, ki se nanašajo na 
izvedbo del v bližini opreme pod visoko napetostjo . 

1.6 NEVARNOST PREVRAČANJA 
 
 
 
 
 

• Pred zagonom stroja se mora voznik seznaniti z vozno pov-
ršino na delovnem mestu.  Med vožnjo stroja ne prekoračite 
dovoljenega vzdolžnega in prečnega nagiba. 

•  Platforme ne dvigajte ali vozite stroja, če je platforma 
dvignjena na nagibu ali neenakomerni ali mehki površini. 

•  Preden vozite na tleh, mostovih, tovornjakih ali drugih površi-
nah, preverite najvišjo možno obremenitev za te platforme. 

•  Ne prekoračite maksimalne obremenitve dvignjene plat-
forme.   

 Tovor enakomerno razporedite na tovorni površini dvižne 
platforme. 

•  Šasijo stroja držite na najmanjši razdalji od 0.6 metrov (2 
čevlja) od lukenj, grobih površin, spustov, ovir, razbitin, 
skritih lukenj in drugačnih možnih tveganj, ki se lahko na-
hajajo na tleh. 

•  Stroja ne uporabljajte kot dvigalo. Ne privezujte ali vežite 
stroja na bližnje strukture. 

• Ne povečajte dimenzij platforme s podaljški podnožja ali 
nepooblaščenimi dodatki.  Če se poveča površina stroja 
izpostavljena vetru, se zmanjša njena stabilnost. 

•  Če se dvižna skupina platforme zatakne tako, da se eno ali 
več koles dvigne od tal, se mora operater spustiti iz plat-
forme preden se poskusi sprostiti stroj.  Za stabilizacijo stro-
ja, ko se je enkrat osebje spustilo iz platforme, uporabite 
dvigalo, tovornega viličarja ali drugo primerno opremo. 

•  Strogo je prepovedano stopiti na ali se spustiti iz platforme, 
ko je dvignjena  

RAZPON NAPETOSTI 
(OD FAZE DO FAZE) 

NAJMANJŠA VARNOSTNA 
DELOVNA RAZDALJAV m 
(ft) 

Od 0 do 50 kV 3 (10) 

Od preko 50 kV do 200 kV 5 (15) 

Od preko 200 kV do 350 kV 6 (20) 

Od preko 350 kV do 500 kV 8 (25) 

Od preko 500 kV do 750 kV 11 (35) 

Od preko 750 kV do 1000 kV 14 (45) 

OPOMBE:  Te minimalne varnostne delovne razdalje je potrebno spošto-
vati razen v primeru, da so družbene, lokalne ali državne uredbe 
strožje.  
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1.7 NEVARNOST ZMEČKANJA ALI TRKA  
 

•  Vse osebje, tako operativno kot na tleh, mora nositi zaščitno obleko, 
ki jo zahtevajo veljavni predpisi ali analiza tveganja izvedena na de-
lovnem mestu. 

  

• Ko uporabljate platforno, ali se platforma dviga ali spušča se pre-
pričajte, da je upoštevana varnostna razdalja pred, za in ob straneh 
same platforme. 

 
 
 
 
 
 
 

•  Ko stroj deluje, se ne nagibajte izven ograje platforme. 
  

•  Ko vozite stroj na območjih z zmanjšano vidljivostjo, dodelite osebo, 
ki hodi pred strojem, da bi opozorilo na morebitne nevarnosti. 

  

• Ko vozite stroj se mora osebje nahajati na varnostni razdalji od 1.8 
metrov (6 čevljev) od stroja. 

• Hitrost vožnje prilagodite naslednjim razmeram: pogoji tal, prometa, 
vidljivosti, naklona, prisotnosti drugega osebja ali katerih koli drugih 
dejavnikov, ki lahko predstavljajo tveganje trčenja ali osebne poškod-
be. 

•  Spoštujte zavorno razdaljo neodvisno od hitrosti stroja. 
  

• Ne vozize hitro v zaprtih, ozkih ali stisnjenih območjih ali vzvratno. 
  

•  Imejte navečjo pozornost, da se izognete morebitnim oviram v katere 
lahko trčite z upravnimi napravami ali z osebo na platformi ali ki lahko 
posežejo v taiste. 

  

•  Prepričajte se, da so operaterji drugih strojev, ki so dvignjeni ali na 
tleh, obveščeni o prisotnosti zračne platforme. Izklopite električno 
napajanje dvigal. 

  

• Obvestite ostalo osebje, naj ne dela, ali stoji oziroma premika pod 
dvigneno platformo. Omejite  tla spodaj s primernimi ovirami, če je 
potrebno . 

 

POGLAVJE 1. 
VARNOSTNI UKREPI 

1.8 DVIGANJE IN TRANSPORT 
 
Splošne informacije 

 

• Med dviganjem in transportom je osebju prepovedano stati na plat-
formi. 

 

• Potiskanje ali vlečenje, za LUI PK,  stroja samo v izrednih primerih, 
nepravilnem delovanju, prekinitve energije ali za nakladanje in 
razkladanje ter VEDNO po tem, ko je motorna zavora odklopljena v 
skladu z navodili v tem priročniku. 

 

• Pred dviganjem in transportom se prepričajte, da je platforma 
popolnoma zaaprta in prazna. 

 

• Med dviganjem stroja z viličarjem, poskrbite za primerno nastavljan-
je vilic na podnožje platforme.  Dviganje izvedite z viličarjem pri-
merne nosilnosti.  Za težo stroja se posvetujte s specifičnimi 
tehničnimi tabelami v Sekciji 5 – Tehnične specifikacije stroja. 

 

• Za informacije o dviganju se posvetujte s sekcijo 3 – Delovanje stro-
ja, v tem priročniku  
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POGLAVJE 2. 
PRIPRAVA IN PREGLED  

2.1 USPOSABLJANJE OSEBJA 
 
Dvižna ploščad je naprava za prenos osebja. 
Zato jo lahko uporablja in vzdržuje izključno usposobljeno in kvalifici-
rano osebja. 
  
Uporaba stroja ni dovoljena osebam pod vplivom alkohola ali drog ali 
tistih, ki imajo epileptične napade, vrtoglavico ali izgubljajo fizični nad-
zor. 
 
Usposabljanje osebja mora vsebovati sledeče točke: 
 
1. Uporaba in omejitve ukazov iz platforme, od tal in upravljanje v 

sili kot tudi varnostnih sistemov. 
2. Vodenje in nadzor signalizacije, navodila in opozorila pritrjena 

na stroj. 
3. Predpisi s strani delodajalca in vladni predpisi. 
4. Uporaba odobrenih zaščitnih naprav proti padcem, če so po-

trebna. 
5. Zadostno znanje mehaničnega delovanja stroja za prepoz-

navanje realne ali potencialne okvare ali izpada. 
6. Varni način uporabe stroja, ko naleti na izredno visoke ovire, 

drugo opremo ali ovire, ki se premikajo, udore, luknje ali nag-
njene spuste. 

7. Metode za preprečevanje nevarnosti zaradi nezaščitenih el-
ektričnih vodnikov. 

8. Zahteve za posebna dela ali uporabo stroja. 
 
Nadzor uspoabljanja 
Usposabljanje mora biti pod nadzorom kvalificiranega osebja , na odpr-
tem prostoru brez ovir.  Usposabljanje se mora nadaljevati dokler 
delavec ni sposoben uporabljati stroj na varen način. 
 
Odgovornost operaterja 
Upravljalec mora biti poučen o odgovornosti in pooblastilu, da izključi 
stroj v primeru nepravilnega delovanja ali okvare ali v navzočnosti dru-
gih nevarnih razmer, ki se nanašajo tako na stroj kot delovno mesto. 
 

2.2 PRIPRAVNI PREGLED IN VZDRŽEVANJE 
 
BRAVIISOL zagotavlja informacije o pregledu stroja, ki so navedene v 
sledeči preglednici 2.3  
Za nadaljne informacije o zračnih platformah se posvetujte z lokalnimi 
predpisi. 
 Pogostost inšpekcijskih pregledov in postopkov vzdrževanja je potrebno 
povečati glede na potrebe: Ko se stroj uporabljav v neugodnih pogojih 
okolja, pri povišani frekvenci ali težavnosti ali posebno zahtevnih delih. 
 
2.3 PREDHODNI PREGLEDI PRED PRVIM ZAGONOM 
 
Pregled pred uporabo vključuje sledeče dejavnosti: 
 
1. Čiščenje – Preverite, da ni morebitnih izpustov (nafta, zavorna tekočina 
ali kislina baterij) oziroma tujkov na kateri koli površini. 
Osebje za vzdrževanje opozorite o vidnih izpustih. 
 
2. Znaki in nalepke – Preverite, da so vse čiste in čitljive. 
Preverite, da so prisotni vsi znaki in nalepke. 
Prepričajte se, da se vsak nečitljiv ali umazan znak ali nalepka očistijo ali 
zamenjajo. (Glej “Nastavljanje nalepk " v Sekciji 3). 
 
3. Priročnik za uporabo in varnost – prepričajte se, da so so sledeča 
navodila prisotna v vodoodpornem oddelku (PIC. 2.A):  
Priročnik za uporabo in varnost EMI Priročnik o varnosti (samo za ANSI/
CSA specifikacije) in za ANSI Priročnik odgovornosti (samo za ANSI/CSA 
specifikacije).  
 
4. Opis celovitega vsakodnevnega pregleda  – (Glej Sekcijo 2.4). 
 
5. Baterija – Polnite po potrebi (Glej Sekcijo 3.5). 
 
6. Hidravlično olje – Nivo hidravličnega olja v rezervoarju se lahko 
spreminja glede na samo temperaturo olja.  To pomeni, da je možno, da v 
hladnem stroju nivo olja ne dosega znak FULL na merilni palici. 
Večkrat dvignite in spustite dvigalo da bi dosegli natančnejše branje nivoja 
olja na merilni palici. 
Ko se hidravlično olje segreje, preverite nivo na merilni palici, ki mora kazati 
nivo blizu ali na znaku FULL. 

• NE POLNITE PREKO ZNAKA FULL. 

• VEDNO DOLIJTE OLJE, če je nivo pod znakom - ADD . 
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OPOMBE:  
Preverite nivo hidravličnega olja pri stroji, ki ima 
košaro spuščeno, skozi opazovalno steklo, ki 
se nahaja pod pokrovom. Če je potrebno, dolijte 
mineralno olje z indeksom viskoznosti 22 (za pod-
nebne razmere z zelo nizkimi temperaturami izpod 
-20°C, je priporočljiva uporaba  mineralnega olja z 
nižjo točko zamrzovanja , okrog –45°C.  
 
 
Pozor na tveganje onesnaževanja 
Ne zavzrite olja v okolje. 
 

TABELA 2.3 

2.4 KOMPLETNI DNEVNI NADZOR 
 

 
 

 
DA BI SE IZOGNILI MOREBITNI ŠKODI, SE PREPRIČAJTE, DA JE MED 
PREGLEDON ELEKTRIČNO NAPAJANJE STROJA IZKLJUČENO.  STROJA 
NE UPORABLJAJTE PREDEN SO VSE NAPAKE ODSTRANJENE. 
 
 

 
 
 

NE ZANEMARJAJTE VIZUALNEGA PREGLEDOVANJA SPODNJEGA DELA 
PODNOŽJA.  
PREGLEJTE IN PREVERITE DA NI PRISOTNIH TUJIH TELES ALI DELCEV, 
KI BI LAHKO RESNO POŠKODOVALI STROJ. 
 
Operater ne sme sprejeti odgovornost za delo na tem stroju preden ne prebere 
in razume vsak del tega priročnika in po prvi testni vožnji vozila pod nadzorom 
usposobljenega strokovnega upravljalca. 
Samo pooblaščeno osebje in kvalificirani operaterji lahko upravljajo ta stroj.  Ta 
priročnik in njegove priloge morate obravnavati kot sestavni del tega stroja in 
morajo biti vedno s strojem. 
 
 
 

 
 
 

Proizvajalec, BRAVIISOL D.M. SRL, nima neposrednega nadzora nad uporabo 
stroja.  Uporaba stroja v skladu z varnostnimi predpisi je odgovornost končnega 
uporabnika. 
  
Odgovornost operaterja je, da opravi temeljiti pregled pred vsako uporabo stro-
ja. 
  
Namen popolnega dnevnega pregleda je preveriti in potrditi, da je stroj v dobrem 
stanju, da ni prisotnih nepravilnosti, napak ali nepravilnega delovanja in preveri-
ti, če ni potrebno izvršiti redno vzdrževanje.  Če se ugotovi poškodba ali neodo-
brene spremembe na stroju glede na dostavljen stroj, jo nemudoma označite 
tako, DA SE GA NE UPORABLJA . 
 
 
 

VRSTA FREKVENCA GLAVNA 
ODGOVOR-
NOST 

KVALIFI-
KACIJA ZA 
SERVIS 

REFEREN-
CA 

PREDHOD-
NI   
PREGLED 
ZA PRVI 
ZAGON 

Pred vsakim 
delovnim 
dnem, ali pri 
vsaki zamenja-
vi operaterja. 

Uporabnik 
ali operater 

Uporabnik ali 
operater 

Priročnik za 
varnost in 
uporabo in 
odgovarja-
joči 
Inšpekcijski 
obrazci 

POGOST 
INŠPEKCI-
JA 

V presledku 3 
mesecev ali 
150 ur, glede 
na okoliščine 
ali če stroj ni bil 
uporabljen za 
več kot 3 
mesece, ter če 
ste ga kupili 
uporabljenega. 

Lastnik, 
prodajalec 
ali uporab-
nik. 

BRAVI Kvali-
ficiran mehan-
ik 

Priročnik za 
servis in 
vzdrževanje 
in odgovarja-
joči 
Inšpekcijski 
obrazci 

LETNO 
INŠPEKCI-
JA 

Letno, v roku 
13 mesecev od 
zadnjega 
pregleda 

Lastnik, 
prodajalec 
ali uporab-
nik. 

BRAVI Kvali-
ficiran mehan-
ik 

Priročnik za 
servis in 
vzdrževanje 
in odgovarja-
joči 
Inšpekcijski 
obrazci 

OPOZORILO 

OPOZORILO 

OPOZORILO 
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2.5 PRED VSAKO UPORABO 
 

•  Preverite, da so vsi priročniki shranjeni v vodoodporni posodi na 
samem stroju. 

•  Prepričajte se, da je oznaka s serijsko številko platforme kot tudi 
vse nalepke z varnostnimi opozorili na svojem mestu, ter da so 
cele in čitljive. 

•  Preglejte stroj, da bi se prepričali o odsotnosti anomalij, razpok 
varjenih šivov, napake ali nedelovanja ali katere koli poškodbe 
ali nepooblaščene spremembe stroja, glede na stanje ob dostavi 
s strani proizvajalca. 

•  Preverite in preglejte koš, ograje platforme, preverite da pravilno 
delujejo vrata za vhod in da se popolnoma in samodejno zapre-
jo. 

•  Preverite nivo polnjenja baterij in se prepričajte, da ne puščajo. 
Vodi baterije morajo biti pravilno povezani na terminale. Na njih 
ne sme biti nobene korozije. 

•  Preverite s poiskusom, da vsa varnostna in osebna varovala 
delujejo pravilno. 

•  Preverite, da gume niso poškodovane, da nimajo prask ali glo-
bokih zarez.  Preverite in preglejte, da na kolesih, gumah ali 
okoli njih ni prilepljenih smeti. 

•  Vidno preverite hidravlične, električne in mehanske komponen-
te.  Za vsako komponento se prepričajte, da so prisotni vsi deli, 
da niso popustili in da se nahajajo trdno na svojih položajih ter 
da ni prisotnih vidnih izpustov, znakov pretirane obrabe ali 
poškodovanih površin. 

•  Preverite in preglejte da ni vrvi ali kablov, ki so spuščeni ali ki 
visijo izpod vozila. 

•  Preverite in preglejte pravilno delovanje glavnega selektorja na 
armaturne plošči. 

•  Preverite in preglejte delovanje emergenčnega gumba: tistega, 
ki se nahaja na upravni plošči, enega na stroju in drugega na 
šasiji kontrolne plošče. 

• Preverite in preglejte, s poizkusom, pravilno delovanje mehans-
kega zasilnega sistema za spuščanje. 

2.6 PREVERJANJE DELOVANJA  

 
Na koncu “popolne inšpekcije”, izvedite preverjanje funkcionalnosti celotnega 
sistema na območju, ki je prosto dvignenjeni ovir ali ovir na tleh. 
Za dodatna pojasnila se posvetujte s Poglavjem 3 tega priročnika. 
 
 
 

 
 
 

ČE STROJ NE DELA PRAVILNO, GA NEMUDOMA UGASNITE. OSEBJE 
ZA VZDRŽEVANJE OBVESTITE O NASTALEM PROBLEMU. STROJA NE 
UPORABLJAJTE DOKLER NI RAZGLAŠEN KOT PRIMEREN ZA VARNO 
DELOVANJE. 
 
Elementi za preverjanje delovanja 
 

1. Z nadzorne plošče na tleh in neobremenjeno ploščadjo izvedite naslednje 

premike: 
  

a.  Aktivirajte ukaze na nadzori plošči na tleh: dvigovanje in 
spuščanje ploščadi.    

b.  Prepričajte se, da se vse funkcije stroja ustavijo, ko pritisnete na 
gumb za zaustavitev v sili.    

c.  Preglejte in preverite pravilno delovanje ročice za ročno 
spuščanje v sili.     

  

2. Z nadzorne plošče na tleh izvedite naslednje premike: 

  
a.  Večkrat dvignite in spustite ploščad z 0,61 na 0,92 metrov. 

Aktivirajte ukaze in preverite, da dvigovanje in spuščanje 
ploščadi potekata pravilno.  Preizkusite in preverite, da se, če 
aktivirate pomikanje z dvignjeno košaro, avtomatsko aktivira 
počasna hitrost pomikanja (le pri modelu LUI PK) oziroma da se 
zavora sprosti (le pri modelu LUI MINI P.A.) 

b.  Aktivirajte vse funkcije ter preizkusite in preverite pravilno 
delovanje vseh omejevalnih stikal, glavnih stikal za zaustavitev 
v sili ter prožilnih stikal.       

Zavore vozila - (le pri modelu LUI PK). Vozilo zapeljite na naklon (katerega 

stopnja ne presega običajnih delovnih zmogljivosti), ga zaustavite in se 

prepričajte, da zavore obdržijo vozilo na naklonu. 

OPOZORILO 
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POGLAVJE 3. 
DELOVANJE STROJA 

3.1 
PROIZVAJALEC NIMA NEPOSREDNEGA NADZORA NE NA 
UPORABO, NE NA DELOVANJE STROJA. 
UPORABNIK IN OPERATOR SE MORAJO PRIDRŽEVATI PRAVILNIM 
VARNOSTNIM POSTOPKOM. 
Ta POGLAVJE vsebuje potrebne informacije za razumevanje 
kontrolnih delovnih funkcij. 
 
3.2 OPIS STROJA 

 
Stroj za prevzem naročil z dvignjenim delovnim položajem je zasnovan za 
ročni prevzem ter shranjevanje dobrin na police; 
Glavna upravna plošča se nahaja na platformi. 
Ta dvižna naprava je električno, samo-pogonsko ali pometno ( LUI PK) 
vozilo in je opremljeno z zračno delovno platformo, montirano na dvižni 
mehanizem, ki ga poganja posebni hidravlični cilinder s sinhroniziranim 
učinkom.  
 
Iz upravne plošče na platformi lahko operater vozi vozilo (samo za LUI PK) 
ter dviga ali spušča platformo. LUI PK je opremljen z ročno zagnano nak-
ladalno dvižno površino, ki jo enostavno upravljamo z ročico postavljeno 
izpod tovorne police, taista omogoča operaterju dviganje in spuščanje to-
vorne platforme namenjene samo predmetom in materialom, operaterju pri 
tem ni treba zapuščati svojega položaja.  
LUI MINI P.A. je opremljen z ročno zagnano nakladalno dvižno površino, ki 
jo enostavno upravljamo z ročico postavljeno izpod tovorne police, taista 
omogoča operaterju dviganje in spuščanje tovorne platforme namenjene 
samo predmetom in materialom.  
 
LUI PK  ima dva pogonska kolesa na zadnji strani in dve vrtljivi kolesi 
spredaj. 
Ko je stroj ugasnjen, med vzdrževanjem ali med funkcionalnimi preverjanji, 
emergenco, je potrebno uporabljati upravno ploščo na tleh na programiran-
je, če je operater ne more spustiti s platforme. 
 
LUI MINI P.A. ima dve vtrljivi kolesi zadaj in dve samo zavorni kolesi 
spredaj. Ko je stroj ugasnjen, med vzdrževanjem ali med funkcionalnimi 
preverjanji, emergenco, je potrebno uporabljati upravno ploščo na tleh, če 
je operater ne more spustiti s platforme. 
NIKOLI NE PREMIKAJTE LUI MINI P.A. ČE JE PRISOTNA OSEBA V 
KOŠARI 

3. Meja alarma na pobočju- Ko je platforma popolnoma spuščena, 
vozite po pobočju večjem od 1.5° v vsako smer (ne prekoračite raz-
red nominalne zmogljivosti). Alarm vozila bo pokazal poševno stanje 
v primeru poskusa dviga platforme. 

4. Omejitev hitrosti menjalnika: Če je platforma dvignjena za več kot 
0.4 m (1.5 - 2 ft), se hitrost menjalnika zmanjša za 1/4 glede na hitrost 
menjalnika za spuščanje platforme (samo za LUI PK) 

5. Omejitev odpiranja vrat platforme: Vhodna vratca so opremljena z 
vzmetmi na obeh krilih, ki samodejno zaprejo vhod takoj, ko se 
spustijo. 

6. Senzorsko stikalo za levi ali levo/desni ročaj ter pedale - Stroj 
deluje (se premika ali dviga) izključno, če operater drži svojo roko na 
levi ali levo/desni strani ročice (sl.A1 ali sl.A2 odvisno od modela) in ko 
obe peti pritiskata na pedalna stikala, ki se nahajajo na platformi (s.B). 
Varnostni položaj je potrebno obdržati skozi celotno delovno fazo stro-
ja ( samo za LUI PK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Prepričajte se, da so vse funkcije stroja izključene, ko je aktiviran 

Emergnečni gumb (pritisnjen). 
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3.3 DELOVANJE STROJA 
 
Priprava na uporabo  
 
Pred aktiviranjem stroja uporabite ukaze na upravni plošči na tleh ali tiste 
na platformi, to je potrebno za izpolnitev naslednjih pogojev ukazov. 
 

• Napetost baterije mora biti zadostna za obratovanje.  Alarm za 
izpraznjeno baterijo ni nujno prisoten, tako na upravni plošči na 
tleh ali na indikatorju stanja na bateriji ob strani vozila (samo za 
LUI PK). 

 

• Glavno električno stikalo na upravni plošči na tleh mora biti nas-
tavljeno na način upravljanja na tleh ali na platformi. 

 

• Emergenčni gumbi za ustavljanje, na upravni plošči platforme in na 
tleh morajo biti na položaju RESET (navzven). 

 

• Za LUI PK : LCD ekran na katerem je viden status stroja na up-
ravni plošči na tleh mora kazati normalno operativno stanje, ko se 
stroj prižge. 

 

• Za LUI PK :stroj deluje, (se premika ali dviga) samo, če ima oper-
ater svojo roko na senzorju levo/desne ročice  in obe peti, ki 
pritiskajo na pedalna stikala na platformi. Varnostni položaj je po-
trebno obdržati ves čas delovanja.  Slike. A in B poglavje 2.6) 

 
1. Upravna plošča na tleh (Poglavje 3.7) 
2. Ročni ventil za spuščanje platforme (Poglavje 3.8)          
3. AC napajalnik  za polnilec baterije in LED lučko stanja polnjenja 

(Poglavje 3.6) 
4. Pedalno stikalo na platformi (2 stikali, eno za vsako nogo) - (Poglavje 

3.6) 
5. Vhodna ograja na Platformi 
6. Upravna plošča na platformi (Poglavje 3.6) 
7. Oddelki za shranjevanje materialov 

20 21 

POGLAVJE 3. 
DELOVANJE STROJA 

4 

7 

1 - 2 - 3 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.4 PRTLJAŽNIK - (TRANSPORTNA PLATFORMA)  
 
Odstranjevanje 
 
1. Dvignite prtljažnik, ki se nahaja na zadnjem delu (stolpca) tako, da 
sprostite gumijasti odbijač na ogrodju podstavka. Zato potisnite 
prtljažnik naprej, dokler se ne dvigne in popolnoma loči od vozila. 
 
Namestitev 
 
1. Prtljažnik namestite na odgovarjajoč odbijač na zgornjii strani okovja 
in ga potisnite nazaj.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRTLJAŽNIK ( TRANSPORTNO PLATFORMO) UPORABLJAJTE 
IZKLJUČNO ZA PREVOZ TOVORA. 
PREPREČITE TRANZIT OSEBJA NA PRTLJAŽNIKU TANSPORTNE 
PLATFORME. 

Prtljažnik na desni   
Strani - ploščad za dvig 
tovora 

3.5 POLNJENJE BATERIJ 

 
Opozorilna lučka za nizko napetost baterije 
 
Na LUI PK  ima upravna plošča na platformi in tleh indikatorje nizke napetos-
ti baterije. 
Na SpinGo LUI MINI P.A. ima okvir indikator nizke napetosti baterije 
 
Postopek polnjenja baterije 
 
Ta stroj je opremljen s polnilnikom baterij z vhodnim AC in izhodnim DC na-
pajalnikom.  Polnilec baterij avtomatično prekine polnjenje baterije, ko so 
baterije polne. 
 
OPOMBE: Ko je polnilec baterij priključen na AC električno vtičnico, je men-
jalnik platforme izklopljen. 
 
 
 
 
 
 
SVINČENE BATERIJE LAHKO USTVARJAJO EKSPLOZIVEN VODIKOV 
PLIN MED NORMALNIM DELOVANJEM.  ISKRE, ODPRTI OGENJ ALI 
PRIŽGANE CIGARETE JE POTREBNO DRŽATI NA VARNOSTNI RAZ-
DALJI OD BATERIJ.  MED POLNJENJEM BATERIJE POSKRBITE ZA 
PRIMERNO ZRAČENJE OBMOČJA.  ZMRZNJENIH BATERIJ NE 
POLNITE.  POZORNO PREUČITE VARNOSTNE UKREPE, KI JIH 
DOLOČA PROIZVAJALEC BATERIJ IN KI SE NANAŠAJO NA PRIPO-
ROČENO HITROST POLNJENJA KOT TUDI MOŽNOST ODSTRAN-
JEVANJA POKROVOV CELIC MED POLNJENJEM. 
 
 
1. Vozilo parkirajte v dobro prezračeno območje v bližino AC 

stenske vtičnice.  
2. Vedno uporabljajte ozemljeno AC vtičnico.  Polnilnik 

akumulatorja priključite v pravilno nameščeno AC vtičnico, ozemljeno 
v skladu z veljavno lokalno zakonodajo.  Ozemljena vtičnica pripo-
more k znižanju nevarnosti električnega udara - ne uporabljajte 
adapterjev in ne spreminjajte vtiča.  Pri uporabi podaljška se izogiba-
jte prevelikemu upadu napetosti z uporabo 3-žičnega 12-AWG kabla.  

POZOR 
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Opozorilne lučke statusa napolnjenosti akumulatorja se nahajajo v 
bližini AC vtičnice za polnilnik akumulatorja, na šasiji vozila.  
 
1.Ob prvem priklopu začne rdeča LED lučka polnilca samodejno 
utripati za nekaj sekund in izvede hitri LED test, nato začne s 
polnjenjem. 
 
2. Ko je ZELENA LED lučka prižgana, je baterija napolnjena. Na 
tej točki je mogoče izključiti polnilec iz napajalne mreže. (primite 
za vtič in ga izvlecite iz glavnega vtikača na zidu. Ne vlecite za 
kabel, da ga ne poškodujete.)  
 
 
 
 
POMBE: Ko se na polnilcu prižge zelena Led lučka se polnice sam 
izključi  

A  -  A.C. VHODNA MOČ  
B - OPOZORILNA LUČKA 
STANJA POLNJENJA 
POLNILCA ZA BATERIJE 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 DELOVANJE UPRAVNE PLOŠČE NA PLATFORMI 

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gumb za zaustavitev v sili 
2. Ročica za plin 
3. Merilnik napolnjenosti akumulatorja 
4. Gumb za dvig ploščadi  
5. Gumb za spuščanje ploščadi  
6. Gumb za hupo 
7. Gumb za spuščanje ploščadi za tovor 
8. Gumb za dvigovanje ploščadi za tovor  
9. Desni senzor za aktiviranje funkcij 
10. Levi senzor za aktiviranje funkcij 
11. Klecno stikalo za zavijanje desno/levo 
12. Izbirno stikalo, ki deluje s ključem 
13. Nožna stikala 
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Splošne informacije 
 
Pred aktiviranjem stroja s krmilnim sistemom na tleh ali na ploščadi morate 
zadostiti naslednjim okoliščinam krmiljenja: 
 

• Ploščad krmilne plošče: stikalo s ključem mora biti v položaju način 
»1« Krmiljenje s ploščadi ali način »2« Krmiljenje s tal . 

• Krmilna postaja na tleh - Krmilna postaja na ploščadi: gumbi za 
zaustavitev v sili morajo biti v PONASTAVLJENEM (RESET) položaju 
(VIR NAPAJANJA MORA BITI PRIKLJUČEN).  

Stikalo s ključem v položaju ploščad/izključitev/tla  
 

• Središčni položaj »0«:  
Zasukajte ga v ta položaj, da stroj po uporabi izključite. 

• Položaj »1«:  
(merilnik napolnjenosti akumulatorja na ploščadi bo zažarel le pri 
modelu LUI PK). V tem položaju lahko stroj aktivirate preko centralne 
krmilne postaje na ploščadi.  

• Položaj »2«: 
(na merilniku napolnjenosti akumulatorja na ploščadi se bo 
izpisal GRD le pri modelu LUI PK). V tem položaju lahko stroj 
aktivirate preko centralne krmilne postaje na tleh.  

 
Gumb za zaustavitev v sili na ploščadi  
 
Če se pritisne nemudoma zaustavi operativne faze stroja. 
Reset NE aktivira naprave, temveč omogoča ukaze naprav 
 
OPOMBA:  
Pri upravljanju s strojem morata biti gumba za zaustavitev v sili na centralni 
krmilni postaji na tleh ter na ploščadi ponastavljena (RESET). 
 
Levi in desni senzor za aktiviranje funkcij  
 

Leva ali leva in desna roka morata biti položene na ročici, pred 
stikalom, da bi omogočili aktivacijo premikanja/dviganja/spuščanja 
stroja. 
 

OPOMBE: Ne pozabite vključiti, poleg levega ali levega/desnega 
ročnega senzorja, tudi oba pedalna senzorja tako, da bi omogočili vse 
funkcije stroja: premikanje/dviganje/spuščanje.   

Ročica za plin  
 
Ročico primite z desno roko in 

     
jo ZAVRTITE NAPREJ (zadnja stran roke v 
nasprotni smeri od operaterja) da bi aktivirali 
premikanje vozila PREMIKANJE NAPREJ. Ko 
spustite ročico se stroj AVTOMATIČNO ustavi. 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ZAVRTITE ročico nazaj 
(zadnja stran roke v smeri operaterja) da bi aktivi-
rali premikanje stroja NAZAJ. 
Ko sprostite ročico se stroj AVTOMATIČNO usta-
vi 
 

.  
 

.  
 
 

 
 

 
 
 

Delo na platformi je omejeno izključno na osebje, ki je bilo predodno 
usposobljeno in pooblaščeno in ki je v celoti prebralo in razumelo var-
nostna opozorila v tem priročniku. 
KO JE PLATFORMA DVIGNJENA VOZITE SAMO NA GLADKIH, TRDNIH 
IN VODORAVNIH POVRŠINAH, ki so čiste, brez lukenj and primerne trd-
nosti, sposbne nositi težo stroja in tovora, ki ga vozilo prenaša. (Glejte 
sekcijo 5 Tehnične specifikacije stroja) 

 
 

ATTENTION 
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NAPREJ  

NAZAJ 



 

 

Pritisnite in držite gumb dviganja (Gumb 4 POGLAVJE 3.7) da bi aktivi-
rali električno dviganje platforme s košaro. Če spustimo gumb se stroj 
popolnoma ustavi. 
  
Pritisnite in držite gumb dviganja (Gumb 5 POGLAVJE 3.7) da bi aktivi-
rali the spuščanje platforme s košaro. Če spustimo gumb se stroj 
popolnoma ustavi. 
 
 
Klecno stikalo za zavijanje  
 
Ročica je zasnovana tako, da se zlahka aktivira z levo roko.  
 
Krmilno ročico potisnite od leve proti desni ali levo ali desno in obdržite 
ročico v tem položaju dokler želite ohranjati izbrano smer. 
 
Ne pozabite na aktiviranje obeh pedalnih senzorjev, ki aktivirajo funkci-
je platforme ali levi ali levo/desni ročni   senzor, da bi aktivirali funlcije 
dviganje/spuščanje/vožnjo. 
 
 
 
 

 

Gumb za dviganje/spuščanje tovorne platforme 
 

Tovorni prostor za material je zasnovan za največjo obremenitev 90 
kg (199 lb). Mogoče jo je hitro navpično dvigati in spuščati na prednji 
strani dvižne skupine s pomočjo odgovarjajočih gumbov na stroju. 
  
Pritisnite in držite gumb za dviganje (Gumb 8 POGLAVJE 3.6) da bi 
aktivirali električno dviganje tovorne platforme. Če spustimo gumb se 
stroj popolnoma ustavi. 
  
Pritisnite in držite gumb za spuščanje (Gumb 7 POGLAVJE 3.6) da 
bi aktivirali električno spuščanje tovorne platforme. Če spustimo 
gumb se stroj popolnoma ustavi. 
 

Gumb akustičnega signala 
 

Ko je stroj vklopljen, pritisk na ta gumb aktivira zvočni 
signal naprave. 
 

Gumbi za dviganje in spuščanje plat-
forme 
Operater se ne sme iu nobenega razloga vzpenjati na ograjo košare, niti 
polagati lestve na predmete na njem da bi   dosegel vešje višine na kateri 
delati. Poleg tega se operater nikoli ne sme nagniti ven ali podalšati preko 
zunanje ograje košare platforme.  
 
Preden aktivirate stroj preverite da: 

•  platforma naj bo položena na čista tla, brez lukenj, ravna in primerne 
trdnosti,  

• ni prisotnih zračnih ovir na območju, kjer se bo izvajalo delo   
 
 

 
 
 
 

POZOR 

28 29 

POGLAVJE 3. 
DELOVANJE STROJA 



 

 

1. Pritisnite in držite pritisnjen selektor naprej proti Desni, da bi 

aktivirali smer v desno. Sprostite selektor, če želimo samo 
gibanje naprej in nazaj. 

 
a. Z aktiviranjem ročice pospeševalnika prenosa 

NAPREJ, se stroj premika naprej, ter zavije desno 
(prednji del vozila na desni strani operaterja)      
         

b. Z aktiviranjem ročice pospeševalnika prenosa NA-
ZAJ , se stroj premika nazaj, ter obrnil na desno 
(prednji del vozila se oddalji od desne operaterja )   

 
 

2. Pritisnite in držite gumb proti levi, da bi aktivirali smer v levo. 
Sprostite selektor, če želimo samo gibanje naprej in nazaj.  

 
a. Z aktiviranjem ročice pospeševalnika prenosa 

NAPREJ , se stroj premika naprej, ter zavije levo 
(prednji del vozila na levi strani operaterja)  
      

b. Z aktiviranjem ročice pospeševalnika prenosa 
PREMIKANJE NAZAJ , se stroj premik nazaj, zavije 
na levo (prednji del vozila preko leve rame operaterja 

 
 
OPOMBA: KLECNO STIKALO ZA ZAVIJANJE TER ROČICA ZA 
PLIN MORATA BITI AKTIVIRANA ISTOČASNO, DA VOZILO PRE-
MAKNETE V ŽELENO SMER. ZA PREMIKANJE STROJA 
NAPREJ/NAZAJ V RAVNI SMERI VOZILO NAMESTITE V ŽELE-
NO SMER IN GA POMAKNITE NAPREJ ALI NAZAJ LE Z AKTIVI-
RANJEM ROČICE ZA PLIN.  

Nožna stikala  
 
NE NASLANJAJTE STOPALA NA NOŽNA STIKALA, PREDEN OBR-
NETE KLJUČNI SELEKTOR IZ POLOŽAJA "0" V POLOŽAJ "1" ALI 
"2". 
AKTIVIRANJE UKAZOV RAZLIČNIH OD KLJUČNEGA STIKALA ZA 
VKLOP/IZKLOP ALI RESETIRANJA PO ZAUSTAVLJANJU V SILI 
STOP/IZKLOP MED ZAGONOM VOZILA, BO NA ZASLONU PRI-
KAZALO NA- PAKO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na platformi za osebje sta prisotna dva pedalna stikala, ki jih aktivirajo 
pete, kar zagotavlja stabilen položaj operaterja brez omejevanja nje-
govega udobja. 
Če odstranite eno nogo od enega od obeh stikal se bodo vse funkcije 
stroja nemudoma prekinile: dviganje, spuščanje in premikanje. 
  
OPOMBE: Ne pozabite aktivirati, poleg obeh pedalnih stikal, tudi 
levo ali levo/desni senzor na ročici, (Poglavje 3.6) tako, da so vse 
funkcije stroja: premikanje/dviganje/spuščanje, aktivirane . 
 
Alarm naklona 
 
LUI PK  VSEBUJE ALARM NAGIBA.  
ČE SE SPROŽI ALARM, SE OGLASI  ZVOČNI SIGNAL, PLATFORME 
PA NI MOGOČE DVIGNITI ALI PREMAKNITI . DVIGANJE KOŠARE 
NI DOVOLJENO DOKLER PLATFORMA NI POPOLNOMA 
SPUŠČENA IN SE ODSTRANI NAGIB. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gumb za zaustavitev v sili na ploščadi  
 
Ko ga pritisnemo nemudoma zaustavi vse faze stroja. 
Reset NE aktivira naprave, temveč omogoča ukaze naprav 
  
POMBE: 
Če želimo premikati stroj mora biti emergenčni gumb za zaustavljanje/
izklop na upravni plošči na tleh in na platformi na položaju RESET. 

 
 
 
 
 
Gumbi za dviganje in spuščanje platforme 
 

Operater se ne sme iz nobenega razloga povzpeti na  ograje košare, niti 
polagati lestev ali druge predmete, da bi dosegel večje delovne višine. 
Poleg tega se operater nikoli ne sme nagniti ven ali podalšati preko 
zunanje ograje košare platforme. 
  
Preden aktivirate stroj preverite da: 

•  platforma je nastavljena na čistih tleh, brez lukenj, izravnanih in pri-
merne nosilnosti,  

•  ni prisotnih zračnih ovir na območju, kjer se bo izvajalo delo 
  
Pritisnite in držite dvižni gumb 2, da bi aktivirali tovorno platformo. Če 
spustimo gumb se stroj popolnoma ustavi. 
  
Pritisnite in držite gumb za spuščanje 3, da bi aktivirali spuščanje tovorne 
platforme. Če spustimo gumb se stroj popolnoma ustavi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

POZOR 
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Samodejno zaviranje na fiksnem kolesu sprostitvenega gumba 
 
Pritisnite in držite pritisnjen gumb 5, dokler ne sprostite avtomatske 
zavore na fiksnem ohišju, dokler modul LUI MINI P.A. ne doseže 
želenega položaja. 
Sproščanje gumba nemudoma vklopi samodejne zavore na fiksnem 
sistemu koles. 
 
POMBE: 
Funkcija samodejnega zaviranja na sprostitvenem gumbu 
fiksnih koles je na voljo samo, ko je ključni selektor na upravni 
plošči na vozilu obrnjen na položaj “1” ter košara popolnoma 
spuščena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzvod za dviganje/spuščanje tovorne platforme 
 
Tovorni prostor za material je zasnovan za največjo obremenitev 90 
kg. Lahko jo hitro navpično dvignemo ali spustimo na sprednjem 
delu dvižne skupine z relativnim vzvodom pod tovorno polico. 
  
Pritisnite in držite vzvod 6 ter dvignite z obema rokama tovorni 
pladenj, da bi dvignili tovorno platformo. Ko sprostite vzvod se 
samodejno ustavi premikanje. 
  
Pritisnite in držite vzvod 6 ter spustite z obema rokama tovorni 
pladenj, da bi spustili tovorno platformo. 
Ko sprostite vzvod se samodejno ustavi premikanje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pedalni vzvod 
 

Ta vzvod uporabljajte, da bi potisnili stroj samo v ravni črti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm naklona 
 
LUI MINI P.A. VSEBUJE ALARM NAGIBA. KO SE AKTIVIRA TA 
ALARM SE SLIŠI AKUSTIČNI SIGNAL IN NI VEČ MOGOČE DVIGNITI 
PLATFORMO. DVIGANJE KOŠARE NI DOVOLJENO DOKLER PLAT-
FORMA NI POPOLNOMA SPUŠČENA IN SE ODSTRANI NAGIB. 
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3.7 UPRAVNA PLOŠČA NA TLEH 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Za LUI PK  se plošča nahaja pod pokrovom, v zložljivem predalu, ki se 
izvleče in je sestavljen iZ sledečih komponent; 
Za LUI MINI P.A. se plošča nahaja pred šasijo, s sledečimi funkcijami; 
 
1. Gumb za zaustavitev v sili 
2. Indikator polnilnika akumulatorja 
3. Večfunkcijska skupina gumbov  
4. Vtičnica za polnjenje akumulatorja 
5. LCD zaslon  
6. Potisna gumba za dvigovanje (6a) in spuščanje (6b) košare 
7. Merilnik napolnjenosti akumulatorja 

 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Gumb za zaustavitev v sili  
 
Če se pritisne nemudoma zaustavi operativne faze stroja. 
Reset NE aktivira stroja, temveč aktivira upravne enote. 
 
Ekran( za LUI PK) 
 
Ta je glavni kontrolni ekran sistema na LUI PK. 

•  Prikazuje koristne informacije o stanju sistema ter 

•  Nudi diagnostične informacije o morebitnih anomalijah ali napakah v 
sistemu. 

 
Skupina multifunkcijskih gumbov: 
 
Vsi gumbi s puščicami so omogočeni le takrat, ko je selektorsko stikalo na 
ključ zasukano v položaj krmiljenja s tal (Ground Command mode).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESC gumb se uporablja za programiranje elektronske podatkovne 
kartice in ga LAHKO UPORABLJA SAMO tehnično osebje BRAVI. 

 

• Če pritisnete in držite gumb s puščico navzgor, se aktivira 
dvigovanje košare.  

 IZPUSTITE GUMB, DA PREKINETE DVIGOVANJE KOŠARE.  
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• Če pritisnete in držite gumb s puščico navzdol, se aktivira 
spuščanje košare.  
IZPUSTITE GUMB, DA PREKINETE SPUŠČANJE KOŠARE. 

  

• Če oba, levi in desni gumb s puščicama pritisnete 
NAENKRAT, aktivirate sprostitev zavor.  

 
Zavore se lahko spustijo, ko je potrebno ročno premikati platformo s 
potiskom. 
Za ročno sprostitev zavor mora biti pri stroju VKLJUČENO KRMILJENJE 
S TAL »2«, košara pa popolnoma spuščena.  
 
POMBE: če je baterija popolnoma prazna v stroju, ni mogoče ročno 
sprostiti zavore. 
 
 
 
 
 
ZAVORE SPROSTITE SAMO, ČE SE VOZILO NAHAJA NA RAVNI 
POVRŠINI IN JE POPOLNOMA ZAKLENJENO. 
Operater se MORA prepričati, da v nevarnem območju ni prisotnih 
drugih oseb ali ovir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR 

Nadzorni modul na tleh (LUI PK): 
 
Ob vklopu in med delovanjem se na LCD zaslonu nadzornega modula na tleh 
prikazuje trenutno stanje delovanja stroja. Prikazane so naslednje informacije: 
1) Podatek za ure predstavlja delovne ure stroja. 
2) BCI predstavlja stopnjo polnjenja akumulatorja v odstotkih  
 
Če pride do napake, se na zaslonu izpiše kratek opis napake  
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Ekran( za LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Ko pritisnemo in držimo dol zgornji gumb, se aktivira dviganje košare.  
SPUSTITE, DA BI PREKINILI DVIGANJE KOŠARE. 
 
6b Ko pritisnemo in držimo dol spodnji gumb, je aktivirano spuščanje košare.  
SPUSTITE, DA BI ZAUSTAVILI SPUŠČANJE KOŠARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merilec baterije ( za LUI MINI P.A.) 
 
Prikazuje stanje polnjenja baterije. Ko je prižgana rdeča LED luč dviganje 
košare ni dovoljeno in je potrebno napolniti baterijo. 
OPOMBA: ČE IZKLOPITE STROJ KO NI V UPORABI BOSTE POV-
EČALI  ŽIVLJENSKO DOBO BATERIJE 
 
 

6a 

6b 

7 

Nadzorni modul koša (LUI PK): 
 
Ob vklopu in med delovanjem se na zaslonu merilnika akumulatorja prikazuje 
trenutno stanje delovanja stroja. Prikazane so naslednje informacije: 
 
1) BCI predstavlja stopnjo polnjenja akumulatorja v odstotkih. 
2)RDEČA pika, ko je platforma dvignjena. 

Če pride do napake, se na zaslonu izpiše koda napake  
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3.9 KONFIGURACIJA PLOŠČADI  
 
Navišja nosilnost tovora na platformi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - NOSILNOST PLOŠČADI ZA UPRAVLJAVCA    130 kg 
  
B - NOSILNOST TRANSPORTNEGA PLADNJA S POKROVOM 90 kg 
  
C - NOSILNOST PLADNJA ZA MATERIAL  
 za model LUI PK:       113 kg 
 za model LUI MINI P.A.:      90 kg 
Stroja ni mogoče uporabljati za dvigovanje blaga v razsutem stanju, največja 

velikost dobrin, ki jih je mogoče premikati na ploščadi, je 60 × 45 × 50 cm, na 

pokrovu pa 60 × 55 × 25 cm.  

3.10 PARKIRANJE VOZILA 
 
a. Vozilo odpeljite v dobro zaščiten in prezračen prostor. 
b.  Prepričajte se, da je platforma popolnoma spuščena in zavrtite glavno izbir-
no stikalo v položaj “0”. 
c.  Če je potrebno, odstranite ključ iz platforme da bi preprečili uporabo vozila 
nepooblaščenemu osebju. 
 
POMBE: Če je potrebno, napolnite baterije za naslednji delovni dan (Glej poglavje 
3.5 ) 

3.8 ROČICA ZA ROČNO SPUŠČANJE V SILI 

 
 
NEVARNOST MEČKANJA 
Med naslednjimi postopki in po tem, ko ste izvedli vse proce-
dure za emergenčni spust, mora operater paziti da zapusti 
območje in poskrbeti, da druge osebe, živali ali predmeti 
ostanejo izven območja gibanja na razdalji najmanj 2 metra
(6.56 ft ) predvsem pa, da ne obstajajo druge ovire na plas-
tičnem pokrivalu (in prostoru, ki služi posebej za sprejem 
košare med spuščanjem.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ročice za spuščanje platforme omogočajo osebju na terenu 
spuščanje v primeru, da operater to ni sposoben narediti po tem, ko 
se je dvignil. 
Ročica za izklop v sili je označena z ustrezno nalepko. 

LUI PK      LUI MINI P.A. 
 
 
V primeru, da želite ali je potrebno ročno spustiti platformo je dovolj, 
da potegnete za vzvod. Košara se bo zelo počasi spustila. 
  
SPUSTITE vzvod, da bi ustavili spuščanje platforme.  

POZOR 
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3.11 POSTOPKI ZA IZVAJANJE PREVOZA  
VPENJANJE IN PRITRJEVANJE  
 
Splošne informacije 
 
LUI PK  in LUI MINI P.A. se lahko prevažajo na delovno mesto na enega 
od sledeeih naeinov: 
 

•  Vozilo vozimo po celotni poti na svojih kolesih, če to dovoljuje 
podlaga. 

  

•  Dvignemo ga z viličarjem tako, da vilice nastavimo na navedenih 
mestih, ki se nahajajo na spodnjem delu okvirja. 

  
 

Prevoz na kamionu z vilicami viličarja 
 
Vilice kamiona viličarja namestite na točke, ki so označene na 
vozilu.  Tako se lahko stroj prevaža na delovno mesto ali dvigne na višji 
nivo, podobno kot z viličarjem. 
  
POMBE: 
Kamion viličar mora imeti primerno nosilnost, da lahko nosi bruto težo 
stroja.  Posvetujte se z operativnimi tehničnimi specifikacijami stroja, ki 
se nahajajo na začetku poglavja. 
 
Transportno vozilo - pritrjevanje   
 
Ko je stroj ugasnjen na prevoznem sredstvu in v položaju za privezovan-
je (zavore nastavljene), sledite navodilom navedenim za privezovanje 
med transportom. 
  
ČE SE PRI PRIVEZOVANJU PRETIRANO OBREMENI VOZILO 
(OBREMENITEV NA KOLESA) SE LAHKO KOMPONENTE POGONA 
NA ZADNJEM DELU ALI NA SPREDNJEM DELU ZA USMERJANJE 
KOLES POŠKODUJEJO. 
  
Stroj privežite na transportno sredstvo primerno za privezovanje z 
jermeni tako, da tečejo skozi ograjo košare ter se izognite vstopnim vrat-
om.  

3.12 POLOŽAJ NALEPK  
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POGLAVJE 4. POSTOPKI V EMERGENCI   

4.1 FUNKCIJE V EMERGENCI 
 
Operater ni sposoben kontrolirati stroj 

  
STANJE, KO JE OPERATER PLATFORME IMOBILIZIRAN, UJET ALI 
NESPOSOBEN NADZIRATI STROJ. 
  
  

1.  Drugo osebje mora v primeru nujnosti aktivirati stroj iz 
upravne plošče na tleh. 

2.  Ukaze na platformi lahko uporablja samo kvalificirano 
osebje, ki se nahaja na sami platformi. 
USTAVITE DELO S STROJEM, ČE UPRAVNI NADZORI 
NE DELUJEJO PRAVILNO. 

3.  Lahko se uporablja oprema za reševanje da bi spustili 
operaterja iz platforme. Lahko uporabljate dvigala ali ka-
mion viličar za stabiliziranje stroja. 

  
  
Platforma je ustavljena v dvignjenem položaju 
Če se platforma ustavi ali zatakne v visokih strukturah ali opremi, 
prenesite ljudi, ki se nahajajo na stroju na varno mesto preden premak-
nete stroj . 

5. DEL SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 

5.1 UVOD 
 
To poglavje priročnika nudi dodatne informacije potrebne operaterju 
za pravilno izvajanje postopkov na stroju in odgovarjajočo 
vzdrževanje. 
Dela in postopki vzdrževanja mora izvajati kavalificirano osebje: 
- Kdor je prebral in v celoti razumel varnostna navodila na začetku 
tega priročnika (glejte del 2) 
- Kdor je opremljen z osebno varnostno opremo in jo po potrebi 
uporabi. 
- s strojem na ničelnem stanju energije (ključno stikalo nameščeno 
v ničelni položaj, konektor rdeče barve za napajanje pod sprednjim 
pokrovom prekinjen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsak postopek, ki ni opisan v nadaljevanju se smatra kot izredno 
vzdrževanje.  Popravila, spremembe in izredno vzdrževanje se ne 
sme izvajati brez predhodnega posvetovanja s proizvajalcem, ki 
glede na primer, zagotovi pisno dovoljenje za nadaljevanje del ali 
predlaga vključitev enega od svojih serviserjev. Ti previdnostni 
ukrepi so posledica dejstva, da nepravilni postopki lahko privedejo 
do nenormalnih delovnih pogojev, škode na platformi in tveganja za 
osebje. Vsa odgovornost, ki se nanaša na to operacijo, se zatorej 
zanika. Preden vrnete stroj v obratovanje izvedite pregled in prever-
janje celega sistema v skladu z postopkom zagona.  Pomanjkljivo 
spoštovanje the opozoril lahko povzroči škodo osebam in na stroju. 
  
  
V tem poglavju se nahaja del, ki se nanaša na vzdrževanje, vsebuje 
informacije, katerih cilj je pomagati strojniku samo pri izvajanju 
dnevnega vzdrževanja.  Zato ta del ne nadomešča bolj globokega 
preventivnega vzdrževanja in program inšpekcijskih pregledov, ki so 
vključeni v vzdrževanje in postopke namenjene izključno specializir-
anim tehnikom.  
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE LUI PK   

Največja hitrost pomikanja košare navzdol 84 mt/min 

Najmanjša hitrost pomikanja košare navzgor 20 mt/min 

Radij zavijanja 
(Notranji)  

NIČ  

Največji dovoljeni naklon            
(IZKLJUČNO S POPOLNOMA SPUŠČENO PLOŠČADJO)  

2° 

Zmogljivost cikla ploščadi Dvigovanje 18 sek  

Spuščanje 15 sek  

Pogonski sistem  Dvoročni sorazmerni 

Pnevmatike Trda guma, ki ne pušča sledi 

Elektronski nadzorni sistem nagiba Standardni  

Najv. Horizontalna stranska sila 200 N  

Obremenitev kolesa 327 kg 

Najvišja nadmorska višina uporabe < 1000 m s.l.m. 

ZMOGLJIVOST OBREMENITEV   

ZMOGLJIVOST OBREMENITVE MESTA UPRAVLJANJA 130Kg 

ZMOGLJIVOST OBREMENITVE PLOŠČADI S 
PRTLJAŽNIKOM 

113 Kg 

ZMOGLJIVOST OBREMENITVE DVIŽNE PLOŠČADI 90 Kg 

NAPAJANJE   

Akumulatorji N 04, 6V 245Ah@20hr 

NAPAJANJE 24 V c.c. 

Kabelske povezave za ponovno polnjenje 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Motorji pomikanja v prečni smeri 
 

Črpalka 
 

RAVNI HRUPA   Manj kot 70 dB (A) 

Delovna višina 
535 cm 

Višina platforme  
(Popolnoma dvignjena paltforma) 

335cm 

Višina platforme  
(Popolnoma spuščena platforma v neaktivnem položaju) 

144cm 

Dolžina stroja  
(Skupaj) 

150cm 

Širina stroja  
(Skupaj) 

80.8 cm 

Potniki  
(osebe, katerim je dovoljen pristop platformi) 

1 

Skupna višina platforme 

36 cm 

Bruto teža stroja  
(Prazen stroj) 690 kg 

LE ZA NOTRANJO UPORABO. 
 

1.65 ft/50 cm 
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Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; 
IP 54; DUTY S2;Freno 24V +6/-10% stabilizzato  

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



 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE LUI MINI P.A.   

Turning Radius                                                            (Internal) ZERO 

Platform Cycle Performance 

 

Raising 18 sec 

Lowering 15 sec 

Tyres Anti-Skid polyurethane 

Electronic Slope Control Standard 

Load on Wheel 165Kg 

Max. Horizontal Lateral Force 200 N 

LOAD CAPACITIES   

LOAD CAPACITY OPERATOR COMPARTMENT 130Kg 

BOOT PLATFORM LOAD CAPACITY 90 Kg 

CARGO ELEVATOR LOAD CAPACITY 90 Kg 

POWER SUPPLY   

Batteries N 01, 12V 85Ah@20hr 

POWER SUPPLY 12 V c.c. 

Recharge lines power supply 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

NOISE LEVELS  Less than 70 dB (A) 

Delovna višina 
416 cm 

Višina platform 
(Popolnoma dvignjena paltforma) 

216cm 

Višina platform 
(Popolnoma spuščena platforma v neaktivnem položaju) 

148cm 

Dolžina stroja                                      
(Skupaj) 

115cm 

Širina stroja                                          
(Skupaj) 

73 cm 

Potniki: 
(osebe, katerim je dovoljen pristop na platformo, samo 
notranja uporaba) 1 

Skupna višina platforme 

36 cm 

Bruto teža stroja  
(Prazen stroj) 

280 kg 

SAMO NOTRANJA UPORABA 

 

1.4 ft/45cm 

54 55 

5. DEL SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 



 

 

5.3 VZDRŽEVANJE , KI GA IZVAJA OPERATER 
 
5.3.1 Polnjenje Hidravličnega olja 
 
Potrebno je preveriti nivo hidravličnega olja ko je košara stroja 
spuščena, preko kontrolnega stekla, ki se nahaja pod pokrovom. 
Če je potrebno, ga dotočite kot sledi: 
  

• Odvijte pokrov za polnjenje hidravličnega olja. 
  

• Če je potrebno, dolijte mineralno olje z in-
deksom viskoznosti 22 (za podnebne razmere 
z zelo nizkimi temperaturami  
izpod -20°C, je priporočljiva uporaba mineral-
nega olja z nižjo točko zamrzovanja , okrog –
45°C. 

• Nivo olja preverite preko kontrolnega 
stekla.  Če je potrebno ga ponovno dolijte. 

• Ponovno privijte pokrov za dolivanje. 
 
Pozor – Nevarnost onesnaževanja 
Olja ne zavzite v okolje . 
 
5.3.2 Pregled baterij in postopki vzdrževanja 
 
PRED KAKRŠNIM KOLI POSEGANJEM V 
AKUMULATORJE odklopite konektor glavnega napajanja pod prednjim 
pokrovom.  
 
 
 
Preverite terminale baterije 
 
 
Če pri pregledu priključkov baterije najdete oksidirane 
dele ali nakopičeno nesnago, postopajte kot sledi: 

  

• Odklopite priključke in jih očistite s krpo navlaženo z vodo. Če je 
oksidacijski sloj posebno debel, predhodno skrtačite vrhnjo plast in 
jo očistite z navlaženo krpo z vodo . 

5.2 Teža sestavnih delov stroja  
Dodatni tehnični podatki (LE ZA CE STROJE):  
 

 
Naslednje informacije so na voljo v skladu z zahtevami Evropske direktive o strojih 
2006/42/ES in se uporablja le za stroje CE. 
 
Skupna vrednost vibracij, kateri je podvržena roka ne presega 2,5m/s2. Najvišja efek-
tivna vrednost utežnih pospeškov, katerim je podvrženo celotno telo ne presega 0,5 
m/s2.  
 
Kot je navedeno v zgornji preglednici, je A-vrednotena raven zvočnega tlaka na 
delovni ploščadi manjša od 70dB(A) 
 
Lokacija serijske številke 
 
Za prepoznavanje ima stroj oznako, na kateri je serijska številka vgravirana. 
Oznaka se nahaja na stroju, na desni ali levi strani stolpca . 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPONENTE TEŽA 

Baterije (LUI PK) 30 kg 1kom  
120 kg skupaj 

Baterije (LUI MINI P.A.) 21 kg  

Odstranljiv prtljažnik  (LUI PK) 12,70 kg 

Odstranljivi prtljažniki (LUI MINI P.A) 1,7 kg 1kom  
3,5 kg skupaj 
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•  Dobro posušite terminalne priključke 

•  Priključke ponovno namestite na njihovo 
mesto in pri tem pazite, da so pravilno pov-
ezani negativni in pozitivni pol, nato dobro 
privijte. 

•  Terminalne priključke pokrijte z zaščitnim 
mazivom za električne kontakte (kot na 
primer mazivo na osnovi naftnega farma-
cevtskega vazelina). 

 

Inšpekcija vode v baterijah 
  
Nivo vode v baterijah je potrebno preveriti vsakih 4 
delovnih dni ali PO vsakem polnjenju baterij. 
Nivoje je mogoče preveriti, če dvignete pokrov. 
  
Nivo vode mora biti najmanj 5 mm pod notranjo ploščo elementov.  Če je 
potrebno dolijte demineralizirano vodo. 
  
Glede na to, da del vode izhlapi med polnjenjem je potrebno ponovno pre-
veriti po 30 minutah dela. 
  
Opravite 30 minut dela, nato ponovno preverite nivo vode in jo dolijte, 
dokler ne doseže ustrezno raven . 

 
Pred preverjanjem nivoja vode prekinite povezavo z A.C. napajalnega 
kabla stroja.  
 
Cleaning of the machine 
 
Ker stroj deluje v prašnem okolju, ga je potrebno čistiti vsakodnevno oziro-
ma vsakokrat, ko je to potrebno. 
Oseba, zadolžena za čiščenje, mora prebrati in v celoti razumeti varnostne 
predpise v tem priročniku 
 
Z rahlo navlaženo krpo očistite: 
- nadzorni plošči, 
- pohodno površino stroja, 
- območje za vzpenjanje/sestopanje upravljavca.  
 
Pred vsakim čiščenjem izklopite stroj s pomočjo stikala na ključ. 
Za čiščenje uporabite krpo, ki jo nekoliko navlažite z vodo. 

PREDHODNI PREGLED PRED ZAGONOM IN SPISEK  
PREGLEDA  

 
MODEL______________________    
 
SERIJSKA ŠTEVILKA______________ 
 
LETO PROIZVODNJE_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM    PREGLED JE OPRAVIL  

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

 Čiščenje – Preverite, da ni morebitnih izpustov (nafta, 
zavorna tekočina ali kislina baterij) oziroma tujkov na 
kateri koli površini. 
  

 Oznake in nalepke 
Preverite da so vse čitljive in čiste. 
Preverite, da ne manjka noben znak ali nalepka. 
Preverite, da je vsak znak ali nalepka, ki ni čitljiv, očiščen 
ali zamenjan. 

 Priročnik za uporabo in varnost – prepričajte se, da je v 
vodotesnem predalu prisotna vsa sledeča dokumentacija: 
Priročnik za uporabo in varnost 
EMI Varnostni priročnik (samo za 
ANSI/CSA specifikacije) in ANSI Priročnik odgovornosti 
(samo za ANSI/CSA specifikacije). 

   
Baterije – Polniti po potrebi 

POGLAVJE 6.  
DNEVNIK KONTROLNIH PREGLEDOV IN POPRAVIL 
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DNEVNI PREGLED 

SPISEK PREGLEDOV 
 

MODEL______________________   SERIJSKA ŠTEVILKA______________ 
 
LETO PROIZVODNJE_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM               PREGLED JE OPRAVIL  
________________      ---------------------------- 

 Preverite, da so vsi priročniki shranjeni v vodoodporni posodi na samem 
stroju. 

 Preverite, da so oznake s serijsko številko na platformi kot tudi vse nalepke 
z varnostnimi opozorili na svojem mestu, nepoškodovane in čitljive. 

 Preglejte stroj, da nima anomalij, napak, razpok v varjenih šivih ali nepravil-
no delovanje ali katero koli drugo poškodbo ali nepooblaščeno spremembo 
na stroju, v odnosu na stanje v katerem ga je izporočil proizvajalec. 

 Preverite košaro, ograjo platforme, preverite, da vhod deluje pravilno in da 
se popolnoma in avtomatično zapre. 

 Preverite nivo polnjenja baterij in se prepričajte, da ne puščajo. Kabli morajo 
biti pravilno povezani na terminale. Na njih ne sme biti nobene korozije. 

 Preverite s poiskusom, da vsa varnostna in osebna varovala delujejo pravil-
no. 

 Preverite, da gume niso poškodovane, da nimajo prask ali globokih zarez. 
Preverite, da ni prisotnih razbitin prilepljenih na pnevmatike ali kolesa. 

 Vidno preverite hidravlične, električne in mehanske komponente.  Za vsako 
komponento se prepričajte, da so prisotni vsi deli, da niso popustili in da se 
nahajajo trdno na svojih položajih ter da ni prisotnih vidnih izpustov, znakov 
pretirane obrabe ali poškodovanih površin. 

 Preverite, da ni prisotnih vrvi ali kablov, ki so se sprostili in prosto visijo 
izpod vozila. 

 Preverite pravilno delovanje glavnega ključnega selektorja na 
armaturni plošči. 

 Preverite delovanje emergenčnega gumba in gumba za ustavljanje v sili: 
najdemo jih na upravni plošči ob strani stroja in na upravni plošči 
armature. 

 Preverite in preizkusite pravilno delovanje mehanskega 
emegenčnega sistema za spuščanje. 
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Datum: 
Serijska številka: 
Model: 
Datum zadnjega pregleda : 
Datum vstopa v servis 

Stranka: 
Naslov: 
Mesto/Država/Poštna številka: 
Telefonska številka: 
Kontaktna oseba:  

NALEPKA  

Čitljivost  

Zmogljivost natovarjanja jasno 
navedena 

 

Pravilen položaj  

Količina  

OGRAJE PLOŠČADI  

Vratca za dostop se pravilno 
zaprejo 

 

Vsebnik za priročnik, odporen na 
vremenske razmere, se nahaja na 
stroju 

 

Priročniki se nahajajo v vsebniku  

Privarjenost je ustrezna - ni znakov 
korozije ali poškodb 

 

DVIŽNI SISTEM  

Struktura stolpa  

Enakomernost in hitrost dvigovanja  

Hrup med dvigovanjem/
spuščanjem 

 

Spiralni kabel poteka skozi jekleno 
cev 

 

Vijaki so zategnjeni  

ELEKTRIČNE KOMPONENTE  

Ozemljitveni modul deluje  

Konektorji  

Ožičenje  

Joystick deluje  

Spiralni kabel  

Nepoškodovanost 
akumulatorjev 

 

Akumulatorji delujejo pravilno  

Delovanje polnilnika 
akumulatorjev 

 

ZAUSTAVITEV V SILI  

Prekinitev vseh krogotokov   

CHASSIS  

Vijaki so zategnjeni  

Privarjenost šasije je ustrezna - 
ni znakov korozije ali poškodb 

 

Pogonska gred - ni znakov 
korozije ali poškodb 

 

Prednji vrtljivi kolesi sta trdno 
pritrjeni - ni znakov korozije ali 
poškodb 

 

Ležaji  

LETNA INŠPEKCIJA 
KONTROLNI SEZNAM   
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OPIS 
ŠIFRA NA-
PAKE  

VSE OK,   

UPRAVLJANJE S TAL AKTIVNO!   

ZAGON   

VRTENJE   

VOŽNJA   

DVIG   

SPUST   

KRMILJENJE   

IZBERI NAČIN VOŽNJE(DVIGA   

ZAPRI SPROŽILEC   

NAGIBA VOZILA   

NAPAKA: SLAB PIN 1,1 

NI KALIBRIRANO 1,1 

VIŠINA NI KALIBRIRANA 1,1 

FUNKCIJE BLOKIRANE - NISO KALIBRIRANE 1,1 

FUNKCIJE BLOKIRANE - IZBRAN NAČIN TESTIRANJA 2,2 

FUNKCIJE BLOKRANE - UDARNA JAMA 2,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE -  ZAŠČITA ROČICE 2,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE - PREOBREMENITEV 2,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE - PODOBREMENITEV 2,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE - PREVISOKO 2,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE - NAGIB 2,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE - IZKLOP OD ZUNAJ 2,2 

VOŽNJA BLOKIRANA - KRMILJENJE NI MOGOČE 2,2 

PREVERI VHODNA STIKALA NA TLEH 2,2 

PREVERI STIKALO ZA IZBIRO VOŽNJE/DVIGA 2,2 

PREVERI KRMILNO ROČICO 2,2 

SPROSTI SPROŽILEC 2,2 

SPROSTI STIKALA NA TLEH 2,2 

SPROSTI ZASUČNA STIKALA 2,2 

SPROSTI STIKALA ZA KRMILNO ROČICO 2,2 

USTAVITEV - PREVERI STIKALA EMS 2,1 

NAPAKA: NAPAJALNI VENTIL - PREVERI OŽIČENJE P9 3,2 

NAPAKA: OKVARA NOTRANJEGA VARNOSTNEGA IZHODA 3,4 

VOŽNJA BLOKIRANA - ZAVORE 3,4 

PREOBREMENITEV MOTORJA 3,4 

NAPAKA: PREVISOKA NAPETOST KONDENZATORSKEGA BLOKA- 
PREVERI NAPAJANJE 3,3 

NAPAKA: POVRATNI VENTIL VISOK - PREVERI OŽIČENJE VENTILA 3,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE - BATERIJA 4,4 

NAPAKA: OKVARA NOTRANJI 12V 4,3 

NAPAKA: OKVARA NAPAJANJA KRMILNE ROČICE 5V - PREVERI 
OŽIČENJE P15-12 4,5 

OPIS 
ŠIFRA NA-
PAKE  

NAPAKA: OKVARA NOTRANJI 5V 4,2 

NAPAKA: OKVARA SENZORJA NAGIBA 4,2 

NAPAKA: OKVARA NOTRANJEGA SLAVE 4,2 

FUNKCIJE BLOKIRANE - PREVROČE 4,2 

NAPAKA: NAPETOST BATERIJE PRENIZKA 4,4 

NAPAKA: NAPETOST BATERIJE PREVISOKA 4,4 

NAPAKA: PREVERI STIKALO ZA DVIG 6,3 

NAPAKA: VODILO CAN 6,6 

NAPAKA: KRATKOSTIČNIK MOTORJA A PREVISOK 7,2 

NAPAKA: KRATKOSTIČNIK MOTORJA A PRENIZEK 7,3 

NAPAKA: KRATKOSTIČNIK MOTORJA B PREVISOK 7,4 

NAPAKA: KRATKOSTIČNIK MOTORJA B PRENIZEK 7,6 

NAPAKA: SKRAJŠANE POVEZAVE MOTORJA 7,5 

NAPAKA: NAPETOST KONDENZATORSKEGA BLOKA PRENIZKA - 
PREVERI OŽIČENJE 7,7 

POGON BLOKIRAN - PREVEDI NAPAJALNO MOČ 7,7 

VEČJE TEŽAVE 9,9 

ROČNA SPROSTITEV ZAVOR 8,2 

POGLAVJE 7. ŠIFRE NAPAK  
7.1 LUI PK  

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE ŠIFRA NAPAKE 

PRAZEN AKUMULATOR 
BCI utripa, ko je AKUMULATOR 
PRAZEN 

IZPRAZNJEN AKUMULA-
TOR BAT utripa, ko je izpisan CAN 

POLNJENJE AKUMULATORJA FLASH ‘2-3 

Ročna sprostitev ZAVOR UTRIPA ‘8-2 

Okvara sprožilca UTRIPA ‘2-4 

Okvara nožne pedale UTRIPA ‘2-5 

Okvara krmilne ročice za vožnjo UTRIPA ‘2-6 

Okvara krmilne ročice za obračanje UTRIPA ‘2-7 

PREOBREMENITEV UTRIPA ‘2-8 

NAGIB UTRIPA ‘2-9 ko je dvignjen 

STIKALO ZA DVIG UTRIPA ‘6.3 



 

 

POGLAVJE 7 
7.2 HIDRAVLIČNA SHEMA LUI PK 

6 6 
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1 Rezervoar za olje 

2 Električna črpalka 

3 Sprostitveni ventil (nosilnost) 

4 Solenoidni sklop 

5 Enosmerni ventil 

6 Vtič 

7 Kontrolni pretočni ventil 

8 Enosmerni teleskopski cilinder 



 

 

POGLAVJE 7  
7.3 HIDRAVLIČNA SHEMA LUI MINI P.A. 
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1 Rezervoar za olje 

2 Električna črpalka 

3 Sprostitveni ventil (nosilnost) 

4 Solenoidni sklop 

5 Enosmerni ventil 

 

 

8 Enosmerni teleskopski cilinder 



 

 

POGLAVJE 7  
7.4 DIAGRAM OŽIČENJA LUI PK 
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POLNILNIK AKUMULATORJA  

VAROVALKA 100 A  VAROVALKA 100 A  

ZAUSTAVITEV V SILI  

KONTAKTOR POGONSKEGA 

KONTAKTOR ZA ČRPALKO  
MOTOR 

ČRPALKE 

POGONSKI 
MOTOR  

POGONSKI 
MOTOR  

NADZOR OZEMLJITVE  

MODUL POLICE 

VENTIL ZA SPUŠČANJE 

ZAVORA 

KONTAKTOR ZA ČRPALKO 

KONTAKTOR POGONSKEGA 

KLJUČAVNICA KOLESA 

IN IZBIRE/NAPAJANJA  

IZKLJUČITEV AKUMULATORJA  

BRENČALO 

B+ NAPAJANJE SENZORJEV/STIKAL 

STIKALO ZA DVIGOVANJE 

IZBIRA/NAPAJANJE KOŠARE 

ELEKTROMAGNETNI VENTIL VRATC  

STIKALO TOW 

HUPA 

OSVETLITEV 

BRENČALO 

NA KRMILJENJE S TAL  

NA KRMILJENJE S KOŠARE 

HUPA 

ZA  

ZA  

ZA  ZA  

ZA  

NA B+ TS 100 
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M
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JA

  

ZA  

ZA  

KRMILNA PLOŠČA S TAL  

PRESEK ŽICE JE 0,5MM<2 ČE NI NAVEDENO DRUGAČE 

PRESEK ŽICE JE 0,5MM<2 ČE NI NAVEDENO DRUGAČE  

ZAUSTAVITEV V SILI  

K
R
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N
A

 P
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O
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Č
A
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STIKALO S KLJUČEM 
POLOŽAJ 1-0-2  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

PLIN  

ZAVIJANJE  

MODUL PLADNJA  

NA  
MODUL PLADNJA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

N
A

  

GUMB ZA HUPO  

NOŽNA STIKALA 

ROČNI SENZORJI 

GUMB ZA DVIGOVANJE KOŠARE  

GUMB ZA SPUŠČANJE KOŠARE 
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R
E

L
E
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A
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O
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L
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D
N

JA
  

GUMB ZA DVIGOVANJE 
PLADNJA 

GUMB ZA SPUŠČANJE PLADNJA  

Pladenj NAVZGOR  

Pladenj NAVZDOL  

PLIN 

ZAVIJANJE  

5V ZA ZAVIJANJE 

NEGATIVNO ZA PLIN/ZAVIJANJE  

B+ NAPAJANJE VKLJUČENO  

B- NAPAJANJE VKLJUČENO  

CAN H  

CAN L  

NOŽNA STIKALA  

VAROVALNO STIKALO  

STIKALA ROČNIH SENZORJEV  

STIKALO PREOBREMENITVE  

OMOGOČI PLADENJ  

B+ NAPAJANJE SENZORJEV/STIKAL  

STIKALO ZA DVIGOVANJE KOŠARE  

STIKALO ZA SPUŠČANJE KOŠARE  

STIKALO ZA HUPO  

SENZORJI VRAT  

STIKALO ZA ZAKLEPANJE KOLESA  

STIKALO NAJVEČJE VIŠINE  

OD KONTROLNIKA PLADNJA 
RELE OMOGOČANJA 

MOTOR 
POLICE  

SISTEM ZA NADZOR 

OD B-  

Košara 

DATUM  SPREMEMBE  OBLIKOVALEC ODOBRIL 

LINEARNE DIMENZIJE  KOTNE DIMENZIJE  

MATERIAL 

DATUM  

OBLIKOVALEC 

ODOBRIL  

INFOMRACIJE, ZAJETE V TA PRIKAZ, SO LAST 
DRUŽBE BRAVISOL D.M. 
KOPIRANJE DELA ALI CELOTNEGA PRIROČNIKA 
JE BREZ PRIVOLITVE PODJETJA BRAVISOL 
PREPOVEDANO.  

KODA 

DIAGRAM OŽIČENJA  

DATOTEKA  



 

 

TS100 PIN OPIS VHOD 
PCAN-1 CAN1H NA PRIKAZNI MODUL CAN 

(Ploščad) 
PCAN-2 CAN1L NA PRIKAZNI MODUL CAN 

(Ploščad) 
PCAN-3 Zaslon   

PRS232-1 RS232 B+ napajanje   

PRS232-2 RS232 Rx na DIAGNOSTIČNI CENTER 
PRS232-3 RS232 Tx na DIAGNOSTIČNI CENTER 
PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Kontrolnik hitrosti enega pladnja 
P9-2 PWM izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Ventil za spuščanje 
P9-3 Izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Zavora 
P9-4 Izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Kontaktor za črpalko 
P9-5 Izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Kontaktor pogonskega sistema 
P9-6 Izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Na voljo 
P9-7 Izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Na voljo 
P9-8 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P9-9 Izhod zgoraj (B+ ko je aktiven) Na voljo 
P12-1 vhod za stikalo (B+=aktiven) GND izbira/napajanje 
P12-2 vhod za stikalo/spodaj sw Izključitev akumulatorja 
P12-3 vhod za stikalo/spodaj sw   

P12-4 vhod za stikalo (B+=aktiven) Na voljo 
P12-5 vhod za stikalo (B+=aktiven) N/C 
P12-6 spodaj sw. 1.7A min. Svetlobni signal/Brenčalo 
P12-7 Analogni vhod   

P12-8 B+ napajanje B+ napajanje senzorjev/stikal 
P12-9 vhod za stikalo (B+=aktiven) Stikalo za dvigovanje 
P12-10 Analogni vhod   

P12-11 Analogni vhod   

P12-12 Analogni vhod   

P15-1 vhod za stikalo (B+=aktiven) Način ploščadi  
P15-2 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P15-3 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P15-4 spodaj sw. 1.7A min. Na voljo  
P15-5 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P15-6 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P15-7 spodaj sw. 1.7A min. Hupa 

P15-8 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P15-9 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P15-10 spodaj sw. 1.7A min.   

P15-11 vhod za stikalo (B+=aktiven)   

P15-12 5V (nizkotokovni, samo za senzorje)   

P15-13 Analogni vhod   

P15-14 Analogni vhod   

P15-15 0V (nizkotokovni, samo za senzorje)    

CAN KRMILNA ROČICA  OPIS VHOD 
P10-1 izhod 1 Pladenj NAVZGOR 
P10-2 izhod 2 Pladenj NAVZDOL 
P10-3 ana 1 Pospeševalnik 
P10-4 ana 2 Zavijanje 
P10-5 5V za ana   

P10-6 neg za ana   

P10-7 B+ napajanje in OD P15-1 
P10-8 B- napajanje in OD B- 
P10-9 CAN H OD P3-1 pri TS100 
P10-10 CAN L OD P3-2 pri TS100 
P12-1 digitalni vhod 1 Nožno stikalo 
P12-2 digitalni vhod 2   

P12-3 digitalni vhod 3 Sprožilno stikalo 
P12-4 digitalni vhod 4 Na voljo 
P12-5 izhod 3 Omogoči pladenj 
P12-6 Sw. B+napajanje   

P12-7 digitalni vhod 5 DVIGOVANJE 
P12-8 digitalni vhod 6 SPUŠČANJE 
P12-9 digitalni vhod 7 Na voljo 
P12-10 digitalni vhod 8 Na voljo 
P12-11 digitalni vhod 9 Na voljo 
P12-12 digitalni vhod 10   
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POGLAVJE 7  
7.4 DIAGRAM OŽIČENJA LUI PK 
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POGLAVJE 7 
7.5 DIAGRAM OŽIČENJA LUI MINI P.A. 

VAROVALKA  

VAROVALKA  

VAROVALKA  

POLNILNIK 
AKUMULA-
TORJA 

PUMPA  

ELEKTROMAG-
NET ZAVORE  

ELEKTROMAG-
NET ZAVORE  

FAR  
ZUJALICA  

KP=RELE ČRPALKE  
KB=RELE ZAVORE  
KM=GLAVNI RELE  
KBC=RELE POLNILNIKA AKUMULATORJEV  
EMB=GUMB ZA UKREPANJE V SILI  
KBI=RELE MERILNIKA NAPOLNJENOSTI 
AKUMULATORJEV  
KT=RELE NAGIBANJA  
DW=GUMB NAVZDOL 

UP=GUMB NAVZGOR  
EVD=ELEKTROMAGNET VENTILA SPUŠČANJA  
BP=GUMB ZAVORE  
LS=OMEJEVALNO STIKALO  
KGA=RELE NA VOLJO  
TLT=SENZOR NAGIBANJA  
BKS=STIKALO ZA KOŠARO S KLJUČEM  
GS=IZBIRNO STIKALO OZEMLJITVE  



 

 

PREVOD CE IZJAVE O SKLADNOSTI 
  
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIJA 
  
  
NA LASTNO ODGOVORNST IZJAVLJA, DA JE 
STROJ ZA PREVZEM NAROČIL 
  
  
   Model:    LUI PK 
   Serijska Številka  MPK201XXXX 
   Leto izdelave:  201X 
  
  
IZPOLNJUJE NASLENDJE PREDPISE, STANDARDE IN 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: 
  
  
Direktiva 2006/42/ES (Direktiva o strojih) 
Direktiva 2014/30/EU (Elektromagnetna direktiva) 
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/llll   Zakoniti zastopnik 
  
  
     BRAVI PIERINO 
  
  
  
  
Priglašeni organ v skladu s Prilogo IX Direktive o strojih: TUV ITALIA (0948) 
  
CE CERTIFIKAT ŠT.: XXXXXXXXX 

  
  
Ime osebe, pooblaščene za pripravo tega tehničnega priročnika, in zakonitega zastopnika družbe 

Braviisol D.M. s.r.l., S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIJA. 

POROČILO O PREIZKUSU 
  
  

Družba: 
  
   DIVISIONE MECCANICA S.R.L. 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIJA 
  
  
Zadeva: 
   STROJ ZA PREVZEM NAROČIL 
   Model:    LUI PK 
   Serijska številka:  MPK201XXXX 
   Leto izdelave: 201X 
  
  
PREIZKUSI OPRAVLJENI? 
  

· PREVERJANJE OLJA V HIDRAVLIČNEM SISTEMU   DA 
  

· PREGLED ELEKTRIČNEGA SISTEMA    DA 
  

· PREVERJANJE DELOVANJA OMEJEVALNIKA NAJVEČJE 
OBREMENITVE      DA 

  

· PREIZKUS OBREMENITVE Z NAZIVNO ZMOGLJIVOSTJO  DA 
  
  
  
  
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/llll   PREGLEDOVALEC 
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OMEJENA GARANCIJA—Izjava garancije 
 
ČE GARANCIJA NI VKLJUČENA V PRODAJNO POGODBO, VELJAJO 
SLEDEČI POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA GARANCIJO STROJA. 
 
Proizvajalec BRAVISOL SRL jamči, so vse nove enote izdelane in prodane v 
skladu z Najnovejšimi specifikacijami Družbe. Poleg tega imajo drog in hidravlični 
cilindri posebno garancijo 10 let. Proizvajalec jamči njihovo opremo prvotnemu 
kupcu zoper napake v materialu in/ali izdelavi pri običajni uporabi ter servis za 3 
leta od dneva registracije prodaje ali datuma, ko stroj zapusti tovarno, če ni regis-
trirana. Iz te garancije je izključena baterija (e) , ki ima 1 leto garancije od datuma 
nakupa. Garancijski zahtevki v tem obdobju garancije so omejeni na popravila ali 
zamenjavo okvarjenega dela. Proizvajalec bo poslal, brez stroškov, vsak del za 
katerega bo priznana nepravilnost v obliki ali napaka v proizvodnji.  Dela po-
trebna za popravilo ali zamenjavo ter stroški špedicije veljajo za 1 garancijsko 
leto od omenjenega datuma nakupa, po tekočem ceniku proizvajalca.  
 
Garancijski zahtevki so veljavni SAMO če se okvarjen del pošlje Proizvajalcu, ki 
ga bo pregledal ter bo taisti potrdil napako v materialu in/ali proizvodnji.  Poleg 
tega so garancijski zahtevki 
sprejeti SAMO, če so na voljo vse specifično zahtevane informacije s strani Pro-
izvajalca (kot na primer Serijska številka).  
 
Proizvajalec si pridržuje pravico do nadomestila, popravila, zamenjave ali dobave 
nove, uporabljene ali obnovljene komponente, po lastni nesporni sodbi. 
 
TI GARANTNI POGOJI NE POKRIVAJO POŠKODB, KI SO POVZROČENE Z: 
 
1. Pošiljanjem 
2. lorabo enote, vključno z uporabo preko omejitev, tovora in/ali specifikacij, 

ki jih določa Proizvajalec. 
3. Naravne nesreče (kot so poplava, požar, veter in strele) 
4. Neprimerno servisiranje in vzdrževanje v skladu s Priročnikom proizvajal-

ca ali servisnih biltenov tovarne.  
 
BRAVIISOL NE SPREJEMA NOBENE ODGOVORNOSTI V PRIMERU DA: 
 
1. Je katerikoli del za delo bil spremenjen. 
2. Nepooblaščene sprmembe predelave ali spremembe na enoti brez predhod-

nega pisnega pooblastila s strani. 
3. Izraba delov, ki se obrabljajo, kot so pnevmatike, baterije 
4. Vsako posredno naključno, posledično ali posebno škodo (vključno, brez 

omejitev izgube in dobička, izgube prihodka, stroškov kapitala, stroška 
nadomestne opreme, odmorov, stroškov preizkušanja, terjatve tretjih oseb, in 
poškodbe oseb ali premoženja) , ki temelji na kateri koli  terjatvi zaradi 
kršitve garancije, kršitvi pogodbe, malomarnosti, objektivne odgovornosti za 
škodo, ali katere koli pravne teorije.   

ELEKTRIČNE KOMPONENTE SO ZAJETE V GARANCIJO POD 
SLEDEČIMI POGOJI 
Baterija je pravilno priključena na polnilec v skladu s specifikacijami tega pri-
ročnika in/ali električne sheme, ki jo dobavlja proizvajalec.  
 
 
 
DELOVNI POSTOPKI POKRITI Z GARANCIJO: 
Proivajalca je potrebno obvestiti o vseh garancijskih zahtevkih v roku 48 
ur po anomaliji, v pisni obliki ali po faksu (ne samo verbalno) in čimbolj 
natančno.  
 
Garancijski zahtevek je potrebno poslati svojemu najbližnjemu lokalnemu 
distirbuterju ali nepospredno proizvajalcu: 
 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN)  Italija 
Tel. št.: +39.071.7819090 Telefaks +39.071.7819355 info@bravi-
platforms.com 
 
 
 
Proizvajalec mora potrditi v pisni obliki ali po faksu, morebitno sprejetje 
zajetih del, ki jih izvaja stranka ali zagotovi smernice lastnih tehnikov ki 
opravijo delo.  
 
Vsak defekten material, ki ga zamenja kupec (s pooblastilom proizvajalca) 
mora ostati na razpolago vsaj 120 dni tako, da lahko proizvajalec preveri 
okvarjen material. Če bo potrebno, se defektni material pošlje nazaj pro-
izvajalcu.  
 
Če je potrebno vas prosimo, da fotografirate okvarjeni del in njegovo 
bližino, kjer stroj deluje. To je potrebno tako za preprečevanje neprijetnih 
sporov kot za povišanje kvalitete, garancije in varnosti naših strojev. 
 
TA GARANCIJSKA IZJAVA JE IZKLJUČNA IN NADOMEŠČA VSAKO 
DRUGO GARANCIJO, IZRECNO ALI IMPLICITNO. VSAKA DRUGAČNA 
GARANCIJA VKLJUČNO Z IMPLICITNIMI PRODAJNIMI GARANCIJAMI 
IN NAMENJENIMI POSEBNIMI UPORABAMI, JE IZKLJUČENA. Noben 
delavec, trgovec, prodajni zastopnik ali druga oseba, ki naj bi delovala v 
imenu BRAVISOL DM SRL ni pooblaščena za sprebembo pogojev gar-
ancije, niti ni na noben način pooblaščena prevzemati v imenu Proizvajal-
ca odgovornosti in obveznosti, ki presegajo obveznosti BRAVISOL DM 
SRL iz te garancije.  



 

 

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

Tel. št.  071.7819090  
Telefaks 071.7819355 
 

E-naslov: info@bravi-platforms.com 
Spletna stran: www.bravi-platforms.com 
Rezervni deli:     www.bravi-parts.com  


