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BEVEZETŐ
Ez a kézikönyv rendkívül fontos elem. Mindig tartsa a gépen.
A kézikönyv célja, hogy a tulajdonos, a felhasználók, a kezelők, a gépet
lízingbe adó cégek és a gépet lízingbe vevő személyek számára bemutassa a
gép biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges alapvető óvintézkedéseket és üzemeltetési eljárásokat a várható használat alapján.
A termékek folyamatos fejlesztéséből adódóan a vállalat, a BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. fenntartja a jogot a gép műszaki specifikációinak
előzetes értesítés nélküli módosítására.
Naprakész tájékoztatást a következő elérhetőségeken kérhet:

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314 600
60022 Castelfidardo (AN), Olaszország
Tel.: 0039 071 7819090 Fax: 0039 071 7819355

A következő kérdések és kérések esetén

FIGYELMEZTETÉS
A TERMÉKNEK MEG KELL FELELNIE A
MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓKBAN FELTÜNTETETT ÖSSZES BIZTONSÁGI ELJÁRÁSNAK.
A HASZNÁLATBAN LÉVŐ BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.
TERMÉKEK BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ ESETI MŰSZAKI
TÁJÉKOZTATÓKAT KÉRJE A BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. VÁLLALATTÓL, VAGY A HELYI MEGHATALMAZOTT BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. KÉPVISELŐTŐL.

FONTOS
VESZÉLYEKET ÉS SZAKMAI KIFEJEZÉSEKET JELÖLŐ
SZIMBÓLUMOK

VESZÉLY

A veszélyszimbólum célja, hogy felhívja a figyelmet az olyan
lehetséges veszélyekre, amelyek sérülést okozhatnak. Az
esetleges súlyos sérülések vagy halálos balesetek elkerülése
érdekében tartsa be a szimbólumot követő összes biztonsági
utasítást
OLYAN KÖZVETLEN VESZÉLYHELYZETET JELEZ, AMELYET, HA NEM KERÜLNEK EL, SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY
AKÁR HALÁLOS BALESETET OKOZHAT. AZ ÖNTAPADÓ
CÍMKE HÁTTERE PIROS SZÍNŰ.

FIGYELEM
OLYAN LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETET JELEZ, AMELYET, HA NEM KERÜLNEK EL, KÖZEPESEN SÚLYOS
SÉRÜLÉST OKOZHAT. EZENKÍVÜL A NEM BIZTONSÁGOS
ELJÁRÁSOK JELÖLÉSÉRE IS HASZNÁLHATÓ. AZ ÖNTAPFIGYELMEZTETÉS ADÓ CÍMKE HÁTTERE SÁRGA SZÍNŰ.
OLYAN LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETET JELEZ, AMELYET, HA NEM KERÜLNEK EL, SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY
AKÁR HALÁLOS BALESETET OKOZHAT. AZ ÖNTAPADÓ
CÍMKE HÁTTERE KÉK, FEHÉR VAGY NARANCSSÁRGA
SZÍNŰ.
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A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
SRL A GÉP A BIZTONSÁGGAL
KAPCSOLATOS MŰSZAKI
TÁJÉKOZTATÓKAT A GÉP BEJEGYZETT
TULAJDONOSÁNAK KÜLDI EL.
VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L-LEL, HOGY MEGBIZONYOSODJON
RÓLA, HOGY A JELENLEGI
TULAJDONOSNAK RELEVÁNS INFORMÁCIÓKAT FRISSÍTETTÉK ÉS AZOK
PONTOSAK.

FONTOS
A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L HASZNÁLATA KÖZBEN ELŐFORDULÓ BALESETEK. TERMÉKEK, AMELYEK A SZEMÉLYZET SÉRÜLÉSÉT
VAGY HALÁLÁT OKOZTÁK, VAGY MÁS
JELENTŐS KÁRT TETTEK AZ INGATLANBAN VAGY A HASONLÓ
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L-BEN. EZEKET A TERMÉKEKET
JELENTENI KELL A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L-NEK.

• Balesetek bejelentése
• A termék biztonságával kapcsolatos kiadványok
• A jelenlegi tulajdonosra vonatkozó információk frissítése
• A termék biztonságával kapcsolatos kérdések
• A szabványoknak és előírásoknak való
megfeleléssel
kapcsolatos
információk
• A termék különleges alkalmazásával
kapcsolatos kérdések
• A termék módosításával kapcsolatos kérdések

A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN
KAPHAT TÁJÉKOZTATÁST:
BRAVIISOL
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Fax: 0039 071 7819355
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1. FEJEZET
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A gép ellenőrzése

1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ez a rész a gép helyes és biztonságos használatához és karbantartásához
szükséges óvintézkedések leírását tartalmazza. A gép helyes használatának garantálásához elengedhetetlen egy napi rutineljárás kidolgozása a jelen kézikönyvben megadott utasítások alapján.
Ezenkívül a gép biztonságos működésének garantálásához szükséges, hogy egy
szakember a jelen kézikönyvben, valamint a javítási eljárásokra és karbantartásra
vonatkozó kézikönyvekben megadott információk alapján kidolgozza a
karbantartási programot. Az említett programot szigorúan be kell tartani.
A tulajdonos, a felhasználók, a kezelők, a gépet lízingbe adó cégek és a gépet
lízingbe vevő személyek nem vállalhatnak felelősséget a gép működéséért, amíg
nem olvasták el a kézikönyvet és amíg egy képzett, szakértő kezelő felügyelete
mellett nem végezték el a képzést az üzemeltetési eljárásokról.
A biztonsággal, képzéssel, ellenőrzéssel, karbantartással, alkalmazással és üzemeltetéssel kapcsolatos további információkért forduljon a Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. vállalathoz.

FIGYELMEZTETÉS

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN FELSOROLT BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA KÁROSÍTHATJA A GÉPET, VALAMINT SÚLYOS VAGY HALÁLOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
OKOZHAT

•
•

•

•

•
•
•
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Csak akkor kapcsolja be a gépet, ha az eljárási és
karbantartási kézikönyvben előírt követelményeknek
megfelelő összes szervizelési és karbantartási eljárást elvégezte.
Ellenőrizze az összes biztonsági berendezés megfelelő
működését. Az eszközök esetleges módosítása a biztonsági
előírások megsértését jelenti.

A GÉPEN ESETLEGES MÓDOSÍTÁSOK VAGY VÁLTOZTATÁSOK KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL
VÉGEZHETŐK.

•
•

Kezelői képzés és értelmezés

A gép használata előtt alaposan olvassa el a kézikönyvet.
A gépet csak az arra jogosult személyzet által végzett képzés után
használja.
A gépet csak olyan felhatalmazott és képzett személyzet használhatja, aki
figyelmesen elolvasta és teljes mértékben megértette a VESZÉLY, a
FIGYELEM és a FIGYELMEZTETÉS feliratok jelentését, valamint a gép
kezelési útmutatójában található üzemeltetési utasításokat.
A gépet csak a BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. által
megadott alkalmazásokhoz használja.
A kezelőszemélyzetnek meg kell ismernie a gép kézikönyvben meghatározott parancsokat, kezelőszerveket és vészhelyzeti funkciókat.
Gondosan olvassa el és tartsa be a gép üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi hatályos vállalati, valamint helyi és kormányzati előírást.

kézikönyv 2. fejezetét.

FIGYELMEZTETÉS

1.2 ELŐKÉSZÍTŐ ELJÁRÁSOK

•
•

A gépet csak a funkcionális ellenőrzés és vizsgálat elvégzése után használja. További útmutatásért tekintse meg e

Ne működtessen olyan gépet, amelyen a biztonsági előírásokat vagy utasításokat tartalmazó jelzések vagy öntapadó
címkék olvashatatlanok vagy hiányoznak.
A munkaplatform padlóján kerülje a törmelék felhalmozódását. Kerülje el, hogy sár, olaj, zsír vagy más
hasonló csúszós anyagok érintkezzenek a lábbelivel vagy a
munkaplatform padlójával.

A munkaterület ellenőrzése

•
•

•

A gép használata előtt a kezelőnek a munkahelyi veszélyek
elkerülése érdekében minden szükséges óvintézkedést meg
kell tennie.
Ne aktiválja a munkaplatformot teherautókon, félpótkocsik
platóján, vasúti kocsikon, vízen található hajókon,
állványzatokon vagy hasonló szerkezeteken vagy
járműveken, amelyek esetében a BRAVIISOL D.M. SRL
írásban nem engedélyezte az üzemeltetést.

A gép -20 °C és 40 °C (0 és 104 °F) közötti hőmérsékleten
üzemeltethető. Forduljon a BRAVIISOL D.M. SRL-hez
a gépnek a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő üzemeltetésével kapcsolatban.
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1. FEJEZET
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.3 HASZNÁLAT

1.4 LEESÉSVESZÉLY

Általános információk

• A gépet kizárólag a gumik kézi kezeléséhez személyszállításra használja.
• Ne használjon hibás gépet. Ha hibát észlel, kapcsolja ki a
gépet.

• Ne kapcsolja hirtelen a kapcsolókat vagy a vezérlőkarokat az üres álláson keresztül egyik állásból a
másikba. A kapcsolót mindig állítsa üres helyzetbe, mielőtt
a következő funkciónak megfelelő helyzetbe váltana. A
parancsokat lassú és egyenletes nyomással aktiválja.

• Ha a munkaplatformon személyek tartózkodnak, a
gép talajszintről való kioldását vagy aktiválását csak
vészhelyzetben engedje meg.
• Gondoskodjon arról, hogy az elektromos szerszámokat megfelelően tegye el, elkerülve, hogy azok a
tápkábelüknél fogva lógjanak a munkaplatform munkaterületén.
• Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet, teljesen
engedje le a kosarat, és kapcsolja ki a gépet. A gép
illetéktelen használatának megakadályozása érdekében
vegye ki a kulcsot.
• A gépen személyeket szállítani tilos.

• Működés közben a gépen csak a kezelő tartózkodhat.
• Az akkumulátorfolyadék rendkívül maró hatású.
•

Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a bőrrel vagy a ruházattal.
Az akkumulátorokat jól szellőző helyen töltse.
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• A gép használata előtt győződjön meg arról, hogy az összes
biztonsági korlát és kapu a megfelelő helyzetben van-e
rögzítve.
• Mindkét lábát tartsa szilárdan a munkaplatform padlóján.
• A mozgástér növelése érdekében ne helyezzen a munkaplatform padlójára létrákat, dobozokat, fellépőket,
deszkákat vagy más hasonló tárgyakat.
• Ne használja az emelőcsoportot sem a munkaplatformra
való feljutáshoz, sem a munkaplatformról való leszálláshoz.
• A munkaplatformra nagyon körültekintően menjen fel,
illetve jöjjön le róla. Ügyeljen arra, hogy az
emelőcsoport teljesen le legyen engedve. A munkaplatformra való fel- és leszálláskor forduljon a gép
felé.
• A parancsok, kezelőszervek és biztonsági érzékelők
működését úgy tervezték, hogy a kezelő mindig tartson
„négy érintkezési pontot” a géppel: mindkét kezének és
mindkét lábának folyamatosan a gépen KELL lennie a
működés során.
• Mindig tartson „három érintkezési pontot” a géppel,
mégpedig úgy, hogy mindkét keze és az egyik lába, vagy
mindkét lába és az egyik keze folyamatosan érintkezzen a
géppel a fel- vagy leszállás során.
• Amennyiben a helyszíni hatóságok vagy más előírások
hevederes rögzítést írnak elő, a gépen lévő rögzítési pontot
ajánlott biztonsági öv rögzítési pontjaként használni. Ne
használja ezt a pontot a munkaplatform vagy bármely más
berendezés vagy anyag felemelésére, rögzítésére, biztosításra vagy alátámasztására. A heveder rögzítési pontját csak a munkaplatform határain belül, a gépen tartózkodó személy biztosítására használja. Ez nem zuhanásgátló eszköz. Az ilyen jellegű használat halálhoz
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
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1. FEJEZET
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.5 ÁRAMÜTÉSVESZÉLY

1.6 BORULÁSVESZÉLY

A gép nincs ellátva elektromos szigeteléssel.
Tartson legalább 3 méter (10 láb) távolságot a gép bármely része és a rajta tartózkodó személy, valamint az elektromos vezeték vagy legalább 50 000 Volt
elektromos töltéssel rendelkező berendezés között.
Minden további, legfeljebb 30 000 voltos feszültségnövekedés esetén 0,3 métert
(1 láb) kell hozzáadni az előírt távolsághoz.
Az érintkezés megakadályozására szolgáló szigetelőkorlátok meglétével a minimális biztonságos működési távolság csökkenthető, ha ezeket a korlátokat az
általuk védendő elektromos vezetékek feszültségéhez igazították.
A korlátok nem lehetnek a gép részei, és nem is csatlakoztathatók hozzá.
A minimális üzemi biztonsági távolság a szigetelőkorlátokhoz megadott üzemi
méreteken belül csökkenthető. Ezt a távolságot szakképzett személynek kell
meghatároznia a magasfeszültségű berendezések közelében végzett
munkaműveletekre vonatkozó vállalati, helyi és hatósági előírásoknak megfelelően.

•

•
•
•
•
•

FESZÜLTSÉGTARTOMÁNY
(FÁZIS - FÁZIS)

MINIMÁLIS ÜZEMI BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG m
(ft)

•

0 - 50 kV

3 (10)

•

50 - 200 kV

5 (15)

•

200 - 350 kV

6 (20)

350 - 500 kV

8 (25)

500 - 750 kV

11 (35)

750 - 1000 kV

14 (45)

MEGJEGYZÉS: Ezeket a minimális üzemi biztonsági távolságokat kell
alkalmazni, kivéve azokat az eseteket, amikor a vállalati, helyi vagy
kormányzati előírások szigorúbbak ezeknél.
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•

•

A gép vezetése előtt a felhasználónak meg kell ismernie a
munkaterület felületét. A gép vezetése során ne haladjon
a megengedettnél nagyobb lejtésű vagy keresztirányú
lejtésű területen.
Ne emelje fel a munkaplatformot, és ne vezesse a gépet
felemelt rámpával lejtőn, illetve egyenetlen vagy laza
felületen.
Mielőtt padlóra, hídra, teherautóra vagy más felületre
hajtana fel, ellenőrizze azok maximális teherbírását.
A felemelt munkaplatform maximális terhelését ne lépje
túl
A gumiabroncsokat csak az emelőrekeszbe helyezze, és
ne végezze gyorsan a be- és kirakodást
Tartsa a gép alvázát legalább 0,6 méteres (2 láb)
távolságban a lyukaktól, az egyenetlen felületektől, a
lejtőktől, az akadályoktól, a törmeléktől, a rejtett
lyukaktól és egyéb, a talajszinten található lehetséges
veszélyforrásoktól.
Ne kísérelje meg a gépet daruként használni. Ne kösse
vagy rögzítse a gépet semmilyen más szomszédos
szerkezethez.
Szeles vagy viharos időben ne emelje fel a munkaplatformot.
Ne növelje meg a munkaplatform méretét a leszállóhely
meghosszabbításával vagy engedély nélküli
kiegészítésekkel. Ha a gép szélnek kitett területe
megnő, a stabilitása csökken.
Ha az emelőcsoport vagy a munkaplatform úgy akad el,
hogy egy vagy több kerék elválik a talajról, a kezelőnek
a gép kiszabadításának megkísérlése előtt le kell szállni
a rámpáról. A gép stabilizálásához és a személyzet
munkaplatformról való leereszkedéséhez használjon
darut, targoncát vagy más alkalmas berendezést.
A felemelt munkaplatformra felszállni, illetve arról
leszállni szigorúan tilos.
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1. FEJEZET
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.7. ZÚZÓDÁS- ÉS ÜTKÖZÉSVESZÉLY

1.8 EMELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

•

Általános információk

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

A személyzet minden tagjának, akár a műveleti területen, akár a talajon tartózkodik, a hatályos előírások vagy a munkahelyen elvégzett
kockázatelemzés által előírt egyéni védőfelszerelést kell viselnie.
A gép használatakor, illetve a munkaplatform felemelésekor vagy
leeresztésekor ügyeljen a munkaplatform feletti, alatti és a két oldalán
lévő távolságok betartására.

A gép működése közben ne hajoljon át a munkaplatform korlátján.
Ha a géppel korlátozott látási viszonyok között halad, egy kijelölt
személy menjen a gép előtt, hogy jelezze az esetleges veszélyeket.
Haladás közben mindig tartson a nem üzemelő személyzettől legalább 1,8 méteres (6 láb) távolságot.
A haladási sebességet a következő feltételek figyelembe vételével
állítsa be: talaj- vagy padlófelület, forgalom, látási viszonyok, lejtő,
más személyek elhelyezkedése és minden egyéb olyan tényező,
amely ütközés vagy személyi sérülés veszélyét jelentheti.
A gép sebességétől függetlenül tartsa szem előtt a féktávolságokat.
Ne haladjon nagy sebességgel korlátozott, szűk vagy keskeny
területeken, illetve hátramenetben.
Mindig fordítsa a lehető legnagyobb figyelmet arra, hogy az esetleges
akadályok ne ütközzenek az üzemeltetési parancsokkal vagy a munkaplatform lévő személyekkel, vagy ne zavarják azokat.
Gondoskodjon arról, hogy más, a magasban vagy a talajszinten lévő
gépek kezelőit tájékoztassák a gép jelenlétéről. Kapcsolja le a magasban lévő daruk áramellátását.
Tájékoztassa a többi személyt, hogy a felemelt munkaplatform alatt
ne dolgozzanak, ne álljanak, és ne közlekedjenek. Szükség esetén
megfelelő határolókkal válassza le a padlót vagy a talajszintet.
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•

Emelés és szállítás közben a személyzetnek a munkaplatformon
állnia tilos.

•

A gépet kizárólag vészhelyzet, meghibásodás, áramszünet esetén,
illetve be- vagy kirakodás céljából tolja vagy vontassa, és MINDIG a
motorfék kioldása után, a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.

•

Emelés vagy szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a munkaplatform teljesen le van engedve és üres.

•

A gép targoncával történő emelése során a villákat kizárólag a gép
megfelelő részeihez igazítva helyezze el. Megfelelő teherbírású
targoncával végezze az emelést. A gép tömege az 5. fejezetben, A
gép műszaki adatai című táblázatban található.

•

Az emeléssel kapcsolatos információkat lásd: kézikönyv 3. fejezet A gép üzemeltetése.
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2. FEJEZET
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ELLENŐRZÉS
2.1. A SZEMÉLYZET KÉPZÉSE
A gép kézi kerékkomissiózásra szolgáló személyszállító eszköz.
Ezért használatát és karbantartását kizárólag betanított és szakképzett
személyzet végezheti.
A gépet nem használhatják olyan személyek, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt állnak, illetve akik epilepsziás rohamoktól,
szédüléstől vagy a fizikai kontroll elvesztésétől szenvednek.
A kezelői képzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1.
A munkaplatformról, a talajról végrehajtható parancsok, valamint a vészhelyzeti parancsok használata és korlátai, valamint a
biztonsági rendszerek jellemzői.
2.
A géphez rögzített parancs- és vezérlőjelzések, utasítások és
figyelmeztetések.
3.
A munkáltató és a kormányrendeletek által meghatározott
előírások.
4.
Szükség esetén a jóváhagyott zuhanásgátló védőeszköz
használata.
5.
A gép mechanikai működésének megfelelő ismerete a valódi
vagy lehetséges meghibásodás vagy üzemzavar felismeréséhez.
6.
Biztonságos módszerek a gép használatára, ha a gép magasban található akadályokkal, más mozgásban lévő berendezésekkel vagy akadályokkal, mélyedésekkel, lyukakkal és
ferde lejtőkkel kerül kapcsolatba.
7.
A nem védett elektromos vezetékekből eredő veszélyek elkerülésének módjai.
8.
Az adott munkára vagy a gép adott alkalmazására vonatkozó
követelmények.
A képzés felügyelete
Az oktatást szakképzett személy felügyelete mellett, akadálymentes,
nyílt területen kell végezni. A képzést addig kell folytatni, amíg a
képzésben részesülő személy a gép biztonságos használatára nem
képes.
A kezelő felelőssége
A kezelőt oktatásban kell részesíteni a géppel kapcsolatos felelősségéről és a gép kikapcsolására vonatkozó hatásköréről, amennyiben
a gép meghibásodik vagy leáll, vagy egyéb, a gép és a munkaterület
tekintetében nem biztonságos körülmények állnak fenn.
MEGJEGYZÉS: A gyártónak vagy a forgalmazónak képzett személyzetet kell rendelkezésre bocsátania az oktatáshoz mind az első egységek átadásakor, mind a végfelhasználó vagy a megbízott személyzet
kérésére azt követően is.
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2.2 ELŐKÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS
A BRAVIISOL a gép ellenőrzésével kapcsolatos információkat a következő,
14. oldalon található 2.3. táblázatban adja meg.
A gépre vonatkozó további információkat ellenőrizze a helyi előírásokban.
Az ellenőrzések és karbantartási eljárások gyakoriságát szükség szerint
növelni kell, ha a gépet kedvezőtlen környezeti körülmények között,
nagyobb gyakorisággal vagy nehéz vagy különös igénybevételt követelő
feladatokhoz használják.
2.3 ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK INDÍTÁS ELŐTT
A használat előtti ellenőrzés a következő műveletekből áll:
1. Tisztítás – Ellenőrizze és vizsgálja meg, hogy nincs-e a gépen valamilyen szivárgás (olaj, hidraulikafolyadék vagy akkumulátorsav), illetve, hogy
vannak-e idegen tárgyak bármelyik felületen. A szemmel látható
szivárgással kapcsolatban értesítse a karbantartókat.
2. Jelzések és öntapadó címkék – Ellenőrizze és győződjön meg arról,
hogy ezek tiszták és olvashatók.
Ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó jelzés vagy öntapadó címke.
Gondoskodjon róla, hogy nem olvasható jelzéseket vagy öntapadó
címkéket megisztítsák vagy kicseréljék. (Lásd: „Az öntapadó címkék alkalmazása” című részt a 3. fejezetben).
3. Használati és biztonsági kézikönyv – győződjön meg arról, hogy a
következő kézikönyvek benne vannak az időjárásálló tartóban (2.A kép)
4. A teljes napi ellenőrzés vázlata - (Lásd: 2.4 pont).
5. Akkumulátor – Töltse szükség szerint (Lásd: 3.5 pont).
6. Hidraulikaolaj - A hidraulikaolaj szintje a tartályban az olaj hőmérsékletétől függően változhat. Ez azt jelenti, hogy a hideg gépben előfordulhat,
hogy az olajszint nem éri el a FULL (TELE) jelzést az olajszintellenőrzőablakban.
Emelje fel és engedje le többször a munkaplatformot, hogy pontosabb értéket lásson az olajszintellenőrző-ablakban.
Ha a hidraulikaolaj felmelegedett, ellenőrizze a szintet, amelynek a FULL
(TELE) jelzéssel megegyező vagy ahhoz közeli szinten kell lennie.

•
•

NE TÖLTSE A „FULL” (TELE) JELZÉS FÖLÉ.
MINDIG TÖLTSE FEL az olajat, ha a szintje az
„ADD” (HOZZÁAD) jelzés alá csökken.
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2.A

2. FEJEZET
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ELLENŐRZÉS
MEGJEGYZÉS:
Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét a leengedett
kosárral rendelkező gépen, a fedél alatt található
kémlelőablakon. Szükség esetén töltse fel 22-es
viszkozitási indexszel rendelkező ásványolajjal
(nagyon hideg, azaz -20 °C alatti hőmérséklettel
rendelkező éghajlaton alacsonyabb, kb. -45 °C-os
fagyáspontú ásványolaj használata javasolt).

2.4 TELJES NAPI ELLENŐRZÉS

FIGYELMEZTETÉS
AZ ESETLEGES SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN
MEG ARRÓL, HOGY A GÉP TÁPELLÁTÁSA LE VAN KAPCSOLVA AZ ELLENŐRZÉS SORÁN. NE HASZNÁLJA A GÉPET, AMÍG MINDEN MEGHIBÁSODÁST KIJAVÍTÁSRA NEM KERÜLT.

Figyelem szennyezésveszély
Ne ürítse az olajat a környezetbe.

FIGYELMEZTETÉS

2.3 TÁBLÁZAT
TÍPUS

ELŐZETES
ELLENŐRZÉS
INDÍTÁSHOZ

GYAKORI
ELLENŐRZÉS

ÉVES
ELLENŐRZÉS

GYAKORISÁG

FŐ FELELŐS

ÜZEMKÉPESSÉG MEGHATÁROZÁS
A

HIVATKOZÁS

Minden munkanap Felhasználó vagy Felhasználó
előtt, illetve minden kezelő
vagy kezelő
alkalommal, amikor változik a
kezelő.

Használati és biztonsági kézikönyv

A körülményeknek Tulajdonos,
BRAVI
megfelelően 3 hav- üzembentartó
szakképzett
onta vagy 150 órás vagy felhasználó. szerelő
időközönként, vagy
ha a gépet több
mint 3 hónapig
nem használták,
vagy ha használtan vásárolták.

Szerviz- és
karbantartási kézikönyv és a vonatkozó ellenőrzési űrlapok

Évente, az utolsó
ellenőrzéstől
számított 13
hónapon belül

Szerviz- és
karbantartási kézikönyv és a vonatkozó ellenőrzési űr-
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Tulajdonos,
BRAVI
üzembentartó
szakképzett
vagy felhasználó. szerelő

NE HANYAGOLJA EL AZ ALAPKERET ALSÓ RÉSZÉNEK
SZEMREVÉTELEZÉSES ELLENŐRZÉSÉT.
ELLENŐRIZZE ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY NINCS OLYAN IDEGEN TÁRGY VAGY TÖRMELÉK, AMELY A GÉPET SÚLYOSAN KÁROSÍTHATJA.
A kezelő mindaddig nem vállalhat felelősséget a gép üzemeltetéséért, amíg ezt
a kézikönyvet el nem olvasta és minden részében meg nem értette, és amíg a
jármű első próbaútját egy képzett szakértő üzemeltető felügyelete mellett nem
végezte el.
A gépet csak felhatalmazott személyzet és szakképzett kezelők üzemeltethetik.
A kézikönyvet és mellékleteit a gép szerves részének kell tekinteni, és mindig a
gépen kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS

A gyártó, a BRAVIISOL D.M. SRL, nem rendelkezik ellenőrzéssel a gép használata felett. A gép biztonsági előírásoknak megfelelő használata a végfelhasználó felelőssége.
A kezelő felelőssége, hogy alaposan ellenőrizze a gépet minden használat előtt.
A napi teljes körű ellenőrzés célja a gép megfelelő állapotának ellenőrzése és
megerősítése, a rendellenességek, hibák vagy meghibásodások hiányának
megállapítása, valamint annak meghatározása, hogy szükség van-e rutinszerű
karbantartásra. Ha bármilyen sérülést vagy jogosulatlan módosítást észlel a
gépen az átvételkori állapotához képest, azonnal helyezzen címkét a megfelelő
területre, és NE HASZNÁLJA.
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2. FEJEZET
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ELLENŐRZÉS
2.5 MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

2.6. FUNKCIONÁLIS ELLENŐRZÉSEK

•

A „teljes ellenőrzés” végén végezze el az összes rendszer funkcionális ellenőrzését egy olyan területen, amely mentes a túl magasan elhelyezett vagy
a talajszintű akadályoktól.
A működésre vonatkozó további útmutatásokat lásd: kézikönyv 3. fejezet.

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Győződjön meg arról, hogy az összes kézikönyv a gépen található
időjárásálló kézikönyvtároló tartóban van.
Győződjön meg arról, hogy a munkaplatform sorozatszámát tartalmazó címke, valamint az összes öntapadó biztonsági matrica a
helyén van, és hogy ezek mind tökéletesen sértetlenek és olvashatók.
Ellenőrizze a gépet és győződjön meg arról, hogy nincsenek rajta
rendellenességek, hegesztési repedések, hibák vagy meghibásodások, illetve a gyártótól való átvételkori állapothoz képest
látható sérülések vagy illetéktelen módosítások.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a kosár és a munkaplatform korlátjának állapota megfelelő, a kapu megfelelően
működik, illetve teljesen és automatikusan záródik.
Ellenőrizze a víz szintjét az akkumulátorokban, és győződjön meg
arról, hogy nincs szivárgás. Az akkumulátor kábeleit helyesen kell
csatlakoztatni a csatlakozókhoz. Nem lehet a felületükön korrózió.
Ellenőrizze és teszteléssel bizonyosodjon meg arról, hogy az
összes biztonsági és egyéni védőeszköz megfelelően működik.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a vonókerekeken és a
görgőkön nincsenek sérülések, kopásnyomok vagy mély vágások.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a kerekre tapadva vagy
azok körül nincs törmelék.
Ellenőrizze szemrevételezéssel a hidraulikus, elektromos és
mechanikus alkatrészeket. Minden egyes alkatrész esetében
győződjön meg arról, hogy minden részük megvan, nem lazult
meg és a megfelelő helyzetben, szilárdan van rögzítve, valamint,
hogy az alkatrészeken szivárgásra utaló jelek, túlzott kopás jelei
vagy sérült területek nem láthatók.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy nincsenek meglazult, és
a jármű alsó részről lógó vezetékek vagy kábelek.
Ellenőrizze a kosárban található kulcsos kapcsoló helyes
működését.
Ellenőrizze a vészleállító gombok működését: ezek a
kosárban a vezérlőpanelen és a karosszéria vezérlőpanelén
találhatók.
Ellenőrizze és teszteléssel bizonyosodjon meg arról, hogy a kézi
vészleeresztő kar megfelelően működik.
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FIGYELMEZTETÉS
HA A GÉP NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, AZONNAL KAPCSOLJA KI.
ÉRTESÍTSE A PROBLÉMÁRÓL A KARBANTARTÁSSAL MEGBÍZOTT
SZEMÉLYZETET. NE HASZNÁLJA A GÉPET, AMÍG NEM NYILVÁNÍTOTTÁK ALKALMASNAK A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE.
A funkcionális ellenőrzés elemei
1.

A talajszinten lévő vezérlőpanelről a munkaplatformon teher nélkül
végezze el a következő műveleteket:

a.

Indítsa el a talajszinti parancsokat: a munkaplatform felemelését és
leeresztését.
Győződjön meg arról, hogy a vészleállító gomb aktiválásakor
(megnyomásakor) a gép összes funkciója le lett tiltva.
Ellenőrizze és teszteléssel bizonyosodjon meg arról, hogy a kézi
vészleeresztő kar megfelelően működik.

b.
c.
2.

A következő műveleteket végezze el a munkaplatform vezérlőpaneléből:

a.

Többször emelje fel, majd eressze le a munkaplatformot 0,92 méterről
0,61 méterre (3 láb magasságból 2 láb magasságba). Ellenőrizze és
győződjön meg arról, hogy a munkaplatform felemelése és leeresztése
szabályosan történik. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a
kosár felemelésével a hajtás automatikus lassú biztonsági sebesség
mellett aktiválódik.
Indítsa be az összes funkciót, és ellenőrizze és győződjön meg arról,
hogy az összes végálláskapcsoló, általános vészkapcsoló és működtető
kapcsoló megfelelően működik.
A jármű fékjei - Haladjon a járművel emelkedőn (ne lépje túl a
kategóriája névleges működési kapacitását), majd állítsa meg, így
meggyőződhet róla, hogy a fékek megtartják a járművet a lejtőn.

b.
c.
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2. FEJEZET
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ELLENŐRZÉS

3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE

3.

3.1

4.

5.

6.

7.

Lejtés riasztási határérték: teljesen leeresztett munkaplatformmal
haladjon a járművel bármely irányban 1,5°-nál nagyobb lejtőn (ne lépje
túl a névleges működési kapacitását lejtőn). A jármű riasztója jelzi a
lejtést, ha megpróbálja felemelni a munkaplatformot.
Az áttétel sebességcsökkentési korlát: Ha a munkaplatformot 0,4
m-nél (1,5-2 láb) nagyobb magasabbra emelik, akkor az áttétel sebessége a munkaplatform leengedéséhez szükséges áttétel sebességhez
képest 1/4-del csökken.
Munkaplatform-kapu nyitási korlát: A kapu mindkét szárnyán rugókkal van felszerelve, amelyek elengedéskor automatikusan bezárják a
bejárati kaput. A kapu mindkét szárnyán mikrokapcsolók is találhatók,
amelyek megakadályozzák a mozgó, emelő vagy süllyesztő mozgásokat, ha a bejárati kapu nincs megfelelően bezárva.
Bal/jobb oldali fogantyú és lábkapcsoló érzékelő - A gép kizárólag
akkor működik (mozog és emelkedik), ha a kezelő a kezét a bal és
jobb oldali fogantyún (A. kép) tartja, és mindkét sarkát a munkaplatformon elhelyezett lábkapcsolókra (B. kép) nyomja. Ezt a biztonsági
pozíciót a gép minden művelete során meg kell tartani.
Győződjön meg arról, hogy a gép minden funkciója
leáll a vészleállító gomb aktiválásakor (megnyomásakor).

A GYÁRTÓ A GÉP ÜZEMELTETÉSÉRE VAGY HASZNÁLATÁRA SEMMILYEN KÖZVETLEN BEFOLYÁSSAL NEM RENDELKEZIK.
A FELHASZNÁLÓ ÉS A KEZELŐ KÖTELES BETARTANI A MEGFELELŐ BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOKAT.
Ez a fejezet az
üzemeltetési parancsfunkciók megértéséhez szükséges információkat tartalmazza
3.2 A GÉP LEÍRÁSA

Ez a berendezés elektromos, önműködő jármű. Egy alátámasztott
emelőmechanizmusra rögzített munkaplatformmal rendelkezik, amelyet
egyetlen szinkronizált, speciális hidraulikus henger működtet.
A gép lehetővé teszi a talajszint feletti területek megközelítését a
gumiabroncsok kézi komissiózásához, amelyeket az emelőrekeszbe
helyeznek.
A fő vezérlőpult a munkaplatformon található.
A munkaplatform vezérlőpaneléről a kezelő vezetheti a járművet, illetve
felemelheti vagy leeresztheti a munkaplatformot. A gép egy elektromosan
működtetett emelőrekesszel rendelkezik, ez a gép oldalán található két
könnyen hozzáférhető gombbal vezérelhető. A gombok lehetővé teszik,
hogy a kezelő a gumiabroncsok számára fenntartott emelőrekeszt úgy
emelje fel és eressze le, hogy ne kelljen a helyéről elmozdulnia.
A gép hátul két hajtókerékkel, elöl pedig két görgővel rendelkezik.
A talajszinten található programozható vezérlőállomás használata a gép
szervizelésekor vagy működésének ellenőrzésekor, illetve vészhelyzetben
szükséges, ha a munkaplatformon lévő kezelő nem tudja a rámpát leereszteni.

A. kép
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B. kép
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
3.3 A GÉP FUNKCIÓJA
Előzetes műveletek

5

Mielőtt elindítja a gépet a talajszinten lévő vezérlőállomás parancsaival
vagy a munkaplatformon található vezérlőpanel segítségével, az alábbi
parancsfeltételeknek kell megfelelnie.

•

6
7

Az akkumulátor feszültségének megfelelőnek kell lennie a
működéshez. Az akkumulátor lemerülésére figyelmeztető

jelzésnek nem feltétlenül kell jeleznie sem a talajszinten található
vezérlőpanelen, sem a jármű oldalán található akkumulátor
állapotjelzőn.

•

A kosárvezérlő vezérlőpanelen található kulcsos kapcsolót vagy
talajszinti vezérlési módra, vagy a munkaplatform-vezérlési módra
kell állítani.

•

A vészleállító gomboknak a munkaplatform vezérlőpanelén és a
talajszinti vezérlőpanelen RESET állásban (kihúzva) kell lenniük.

•

Az LCD-képernyőnek, amelyen a gép állapota látható a talajszinti
vezérlőpanelen, normál működési feltételeket kell mutatnia a gép
bekapcsolásakor.

•

A gép csak akkor működik (mozog és emel), ha a kezelő a kezeit
a bal és a jobb érzékelő fogantyún tartja, és mindkét sarkával
nyomja a munkaplatformon található lábkapcsolókat. Ezt a biztonsági pozíciót a működtetés közben folyamatosan fent kell tartani. (A és B képek, 2.6 pont)

4

1-2-3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Talajszinti vezérlőpanel (3.7 pont)
Manuális leeresztő vészleállító kar (3.8 pont)
Váltóáramú tápellátás az akkumulátortöltőhöz és a töltési állapotjelző
LED (3.6 pont)
Munkaplatform lábkapcsoló (2 kapcsoló, mindkét lábhoz egy) - (3.6
pont)
Munkaplatform-kapu
Munkaplatform-vezérlőpanel (3.6 pont)
Gumiabroncsemelő-rekesz
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
3.4 ELSŐ MOTORHÁZTETŐ

3.5 AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Alacsony akkumulátor-töltöttség jelzőfény

Eltávolítás
1. Emelje meg a motorháztetőt a hátsó résznek (oszlopnak) megfelelően úgy, hogy az alapkereten lévő ütköző szabaddá váljon. Ehhez
emelés közben csúsztassa előre az tetőt, hogy teljesen leváljon a
járműről.
Összeszerelés

1. Helyezze a motorháztetőt a megfelelő ütközőre a keret felső részén,
majd hagyja hátra
csúszni.

1a

1b
Motorháztető

A munkaplatformon és a talajszinten lévő vezérállomás alacsony akkumulátor-töltöttség jelzőkkel rendelkezik.

Az akkumulátortöltés folyamata

A gép akkumulátortöltővel van felszerelve, amely váltóáramú (AC) tápellátással/egyenáramú (DC) elektromos kimenettel rendelkezik. Az akkumulátortöltő automatikusan leállítja az akkumulátorok töltését, amikor azok
teljesen fel vannak töltve.
MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátortöltő váltóáramú elektromos aljzathoz
van csatlakoztatva, a munkaplatformmal rendelkező jármű áttétele ki van
kapcsolva.

AZ ÓLOMSAVAS AKKUMULÁTOROK ROBBANÁSVESZÉLYES HIDROGÉNGÁZT TERMELHETNEK A
NORMÁL MŰKÖDÉS SORÁN. A SZIKRÁKAT, A NYÍLT LÁNGOT VAGY
AZ ÉGŐ CIGARETTÁT TARTSA BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN AZ
AKKUMULÁTOROKTÓL. AZ AKKUMULÁTORTÖLTÉS SORÁN GONDOSKODJON A TERÜLET MEGFELELŐ SZELLŐZÉSÉRŐL. NE
TÖLTSÖN FAGYOTT AKKUMULÁTORT. ALAPOSAN TANULMÁNYOZZA AZ AKKUMULÁTOR GYÁRTÓJA ÁLTAL ELŐÍRT ÓVINTÉZKEDÉSEKET AZ AJÁNLOTT TÖLTÉSI SEBESSÉGGEL, VALAMINT A CELLAKUPAKOK TÖLTÉS KÖZBENI ELTÁVOLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN.

FIGYELEM
NE SZÁLLÍTSON SZEMÉLYEKET AZ ELSŐ MOTORHÁZTETŐN
VAGY A GUMIABRONCSEMELŐ-REKESZBEN

1.

2.
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Parkolja le a járművet jól szellőző helyen, a váltóáramú fali aljzat
közelében.
Mindig földelt váltóáramú aljzatot használjon. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy megfelelően telepített, földelt csatlakozóval ellátott váltóáramú aljzathoz az összes hatályos helyi előírásnak
megfelelően. A földelt aljzatra azért van szükség, hogy csökkenjen
az áramütés veszélye - ne használjon földelt adaptereket, és ne
módosítsa a dugaszt. Ha hosszabbítót használ, kerülje el a túlzott
feszültségesést, használjon 3 vezetékes 12 AWG típust.
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
3.6 A MUNKAPLATFORM-VEZÉRLŐKONZOL HASZNÁLATA
3.6.1 LUI MINI T.L. - TLP

A

10

B

7
12

A - VÁLTÓÁRAMÚ TÁPELLÁTÁS
AKKMULÁTORTÖLTŐHÖZ
B - AKKUMULÁTORTÖLTŐ TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTA

8
4
9

Az akkumulátorok töltöttségi állapotát jelző LED-ek az alvázon lévő
váltóáramú tápellátás közelében találhatók.
1.
Az első csatlakoztatáskor az akkumulátortöltő LED automatikusan néhány másodpercig villog, és elvégez egy rövid LED
-tesztet, majd megkezdődik a töltés.

11

6

5

13

2

14

3
1

2. Amikor az utolsó ZÖLD LED kigyullad, az akkumulátorok
feltöltődtek. Ekkor az akkumulátortöltő a hálózati tápegységről
leválasztható. (Fogja meg a dugaszt, és húzza ki az aljzatból. Ne
húzza a kábelnél fogva, nehogy megrongálja).

MEGJEGYZÉS: Az utolsó zöld LED az akkumulátortöltőn automatikusan kikapcsol
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1. Vészleállító gomb
2. Gázkar
3. Akkumulátor kijelző
4. Munkaplatform felemelése gomb
5. Munkaplatform leeresztése gomb
6. Kürt gomb
7. Jobb oldali éberségi érzékelő
8. Gumiabroncsemelő-rekesz emelőgomb
9. Gumiabroncsemelő-rekesz leeresztő gomb
10. Gumiabroncsemelő-rekeszt befelé görgető gomb
11. Gumiabroncsemelő-rekeszt kifelé görgető gomb
12. Bal oldali éberségi érzékelő
13. Kormány-billenőkapcsoló
14. Kulcsos kapcsoló választó
15. Lábkapcsolók

15
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
Általános információk

Gázkar

Mielőtt a gépet a talajszinten vagy a munkaplatformon lévő parancsokkal
elindítaná, az alábbi parancsfeltételeknek kell megfelelni:

Fogja meg a fogantyút a jobb kezével,

•
•

Munkaplatform-vezérlőpanel: a kulcsos kapcsolót a

munkaplatform-vezérlőmód vagy a talajszint vezérlőmód állásba kell
állítani.

Talajszinten lévő vezérlőállomás - Munkaplatform vezérlőállomás: a
vészleállító gombokat RESET (ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS)
pozícióba kell helyezni (POWER SUPPLY CONNECTED, TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATVA).

Kulcsos kapcsoló munkaplatform/kikapcsolás/talajszint

•
•
•

és FORGASSA a fogantyút ELŐRE (a keze hátsó
oldalát
a kezelővel ellentétes irányba)
a jármű ELŐRE való
mozgatásához. A
ELŐRE
fogantyú elengedése
AUTOMATIKUSAN
megállítja a gépet.
.

Középső „0” állás:

Forgassa ebbe a pozícióba a gép használat utáni kikapcsolásához.
„1” állás: a munkaplatform akkumulátor kijelzője világít
Ebben az állásban el lehet indítani a gépet a
munkaplatform vezérlőállomásról.
„2” állás: a munkaplatform akkumulátor kijelzője
„Gnd” (talajszint) jelzést mutat
Ebben az állásban el lehet indítani a gépet a
talajszint vezérlőállomásról.

Munkaplatform vészleállító gomb
Megnyomása azonnal leállítja a gép összes működési fázisát.
Az alaphelyzetbe állítás NEM indítja el a gépet, de engedélyezi a vezérlőberendezések működését
MEGJEGYZÉS:
A gép manőverezéséhez szükséges, hogy a talajszinti és a munkaplatform
vezérlőállomáson a vészleállító gombok RESET (ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS) állásba legyenek fordítva.
Bal és jobb oldali éberségi érzékelő
A bal és a jobb kezet a fogantyúkra kell helyezni, az érzékelő elé, hogy a gép
vezetési/emelési/leengedési funkcióit aktiválódjanak.
MEGJEGYZÉS: Ne feledje, hogy a bal és a jobb kéz érzékelői mellett a
lábkapcsolót is aktiválja, hogy a gép összes funkciója aktiválva legyen: vezetés/emelés/leengedés.
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FORGASSA a fogantyú HÁTRA (a kéz hátsó oldalát a kezelő felé) a jármű HÁTRAFELÉ történő
mozgásához. A fogantyú elengedése AUTOMATIKUSAN megállítja a gépet.
HÁTRA
.

FIGYELEM

A munkaplatformot kizárólag olyan személyek működtethetik, akiket előzetesen
képzést kaptak a feladatról és felhatalmazással rendelkeznek, valamint alaposan
elolvasták és megértették a jelen kézikönyv biztonsági előírásait.
KIZÁRÓLAG SIMA, SZILÁRD ÉS VÍZSZINTES felületen közlekedjen, amely tiszta,
lyukaktól mentes és megfelelő állagú, amely képes megtartani a gép, valamint a
gép rakományának tömegét. (Lásd: 5. fejezet A gép műszaki jellemzői)
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
Akusztikus jelzőberendezés gomb

Kormány-billenőkapcsoló

Ha a gép be van kapcsolva, a kürt aktiválását ez a gomb határozza meg.

A kormányt úgy tervezték, hogy bal kézzel könnyen működtethető
legyen.

FIGYELEM
Munkaplatform emelő és leeresztő gomb

Nyomja a kormánykapcsolót balról jobbra vagy jobbról balra, majd
tartsa a pozícióban addig, amíg meg szeretné tartani ezt a pozíciót.
Ne felejtse el aktiválni a lábkapcsolókat és a bal és jobb kéz felőli
érzékelőket a felemelési/leeresztési/vezetési funkciókhoz.
A gép tengelyirányú kormányzása csak a kormány-billenőkapcsoló
balra vagy jobbra történő használatával engedélyezett.
Használja mind a billenőkapcsolót, mind a gázkart a gép kívánt irányba
történő vezetéséhez.

A kezelő semmilyen okból nem mászhat fel a kosár korlátjának tetejére, és
nem helyezhet rá létrákat vagy más tárgyakat, hogy magasabb legyen a
munkavégzési magasság. Emellett kihajolni vagy a munkaplatform kosarán
kívülre nyúlni is tilos.
A gép bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy:

•
•

a munkaplatform tiszta, lyukaktól mentes, vízszintes és megfelelő
állagú padlón áll,
a kijelölt munkavégzési zónában nincsenek akadályok a levegőben

1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót jobb felé, hogy
jobbra irányítsa a járművet. Ha csak előre-hátra kíván haladni,
engedje el a kapcsolót.
a.
Ha a gázkart ELŐREMENET FOKOZATBA helyezi, a
gép előre, jobbra fordulva halad (a jármű eleje a kezelő
jobb oldala felé).
b.
Ha a gázkart HÁTRAMENET FOKOZATBA helyezi, a
gép hátra, jobbra fordulva halad (a jármű eleje a kezelő
jobb oldala felé).

1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót bal felé, hogy
balra irányítsa a járművet. Ha csak előre-hátra kíván haladni,
engedje el a kapcsolót.
a.
Ha a gázkart ELŐREMENET FOKOZATBA helyezi, a
gép előre, balra fordulva halad (a jármű eleje a kezelő
bal oldala felé).

A munkaplatform kosarának aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva
az emelőgombot (4-es gomb). A gomb elengedése automatikusan megállítja
a mozgást.
A munkaplatform kosarának leengedéséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a leeresztő gombot (5-ös gomb). A gomb elengedése automatikusan megállítja a mozgást.

44
55

28

b.

Ha a gázkart HÁTRAMENET FOKOZATBA helyezi, a
gép hátra, balra fordulva halad (a jármű eleje a kezelő
bal oldala felé).
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
Lábkapcsolók

Kosárvezérlő állomás

NE TEGYE A LÁBÁT A LÁBKAPCSOLÓKRA, MIELŐTT A KULCSOS
KAPCSOLÓT NEM ÁLLÍTOTTA „0”-RÓL „1”-ES VAGY 2-ES ÁLLÁSBA.
HA A JÁRMŰ BEINDÍTÁSA KÖZBEN A KULCSOS KAPCSOLÓ BE/KI
VAGY A VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓK VISSZAÁLLÍTÁSA
PRANCSON KÍVÜLI MÁS PARANCSOKAT INDÍT EL, AKKOR HIBAÜZENET FOG MEGJELENNI A KIJELZŐN.

Bekapcsoláskor és működés közben az akkumulátor kijelző a gép
aktuális működési állapotát mutatja. A következő adatok láthatók:

A ketrecben két, a sarokkal aktiválható lábkapcsoló található, amelyek
anélkül garantálják a kezelő stabil helyzetét, hogy korlátoznák a kényelmét.
Ha az egyik lábat leveszi a két kapcsoló egyikéről, a gép minden
funkciója, a felemelés, a leengedés és a futás is azonnal kikapcsol.

Lejtés riasztás

MEGJEGYZÉS: Ne feledje, hogy a két lábkapcsoló mellett a bal és a
jobb oldali érzékelőt is aktiválja (3.6 pont), hogy a gép összes funkciója,
tehát a vezetés/emelés/leengedés is engedélyezve legyen.
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1) a „BCI” az akkumulátor töltöttségét jelenti, százalékban kifejezve
2) a PIROS pont azt jelzi, hogy a munkaplatform fel van emelve
Hiba esetén a hiba kódja jelenik meg a kijelzőn

LUI MINI T.L. - TLP TARTALMAZ LEJTÉS RIASZTÁST.
HA EZ A RIASZTÁS AKTIVÁLÓDIK, HANGJELZÉS HALLHATÓ,
ÉS A MUNKAPLATFORMOT NEM LEHET EMELNI ÉS/VAGY
MOZGATNI. A DŐLÉSI ÁLLAPOT MINDADDIG MEGMARAD,
AMÍG A MUNKAPLATFORM NEM SÜLLYED LE TELJESEN, ÉS
A LEJTÉSI ÁLLAPOT NEM SZŰNIK MEG.
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
Gumiabroncsemelő-rekesz emelő/leeresztő gombok

Ezeknek a gomboknak a funkciója csak akkor érhető el, ha a kezelő rajta tartja a
sarkát a munkaplatformon található lábkapcsolókon.

FIGYELEM
A gumiabroncsokat csak az emelőrekeszbe helyezze, és ne végezze gyorsan a
be- és kirakodást. Az első gumiabroncsot helyezze el úgy, hogy mind a rakodópolccal, mind a görgő oldalsó vezetőivel érintkezzen. A többi gumiabroncsot,
ha szükséges, helyezze egymásra, ügyelve arra, hogy érintkezzenek a görgő
oldalsó vezetőivel.
A berakható gumiabroncsok maximálisan megengedett száma a gumiabroncsok
méretétől és súlyától függ. NE RAKODJON BE ÉS KI A GUMIABRONCSOKTÓL ELTÉRŐ EGYÉB TÁRGYAKAT. A BERAKODHATÓ GUMIABRONCSOK
MINIMÁLIS ÁTMÉRŐJE 55 cm, MAXIMÁLIS ÁTMÉRŐJE 76 cm.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gumiabroncsemelő-rekesz emelőgombot (8-as
gomb) a gumiabroncsemelő-rekesz elektromos emelésének aktiválásához, amely függőleges helyzetből vízszintes helyzetbe fordul. A gomb elengedése automatikusan megállítja a mozgást.

FIGYELEM
8
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
Gumiabroncsemelő-rekeszt görgető gombok
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gumiabroncsemelő-rekesz leeresztő gombot
(9-es gomb) a gumiabroncsemelő-rekesz elektromos leeresztésének aktiválásához, amely vízszintes helyzetből függőleges helyzetbe fordul. A gomb
elengedése automatikusan megállítja a mozgást.

9
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Ezeknek a gomboknak a funkciója csak akkor érhető el, ha a kezelő rajta tartja a
sarkát a munkaplatformon található lábkapcsolókon.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Gumiabroncsemelő-rekeszt befelé görgető
gombot (10-es gomb), hogy aktiválja a gumiabroncs elektromos befelé
gördülését a kezelő felé, hogy a gumiabroncsokat ki lehessen emelni a
rekeszből. A gomb elengedése automatikusan megállítja a mozgást.

10
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
Gumiabroncsemelő-rekesz mikrokapcsoló
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Gumiabroncsemelő-rekesz kifelé görgető
gombot (10-es gomb), hogy aktiválja a gumiabroncs elektromos kifelé gördülését
a kezelőtől távolodva, hogy a gumiabroncsokat ki lehessen venni a rekeszből. A
gomb elengedése automatikusan megállítja a mozgást.

A gumiabroncsemelő-rekesz két végálláskapcsolóval van felszerelve, egy az alsó
és egy a felső részén, amelyek a rakodó polcra való begördülést és a kigördülést
megállítják, amint záródnak.

11
FIGYELEM
A kezelőnek minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie annak érdekében,
hogy a gumiabroncsok be- és kirakodása során elkerülje a veszélyes helyzeteket.
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
Vészleállító gomb

3.7 TALAJSZINTI VEZÉRLŐPANEL
2
5-6

1

Megnyomása azonnal leállítja a gép összes működési fázisát.
Az alaphelyzetbe állítás NEM indítja el a gépet, de engedélyezi a
vezérlőberendezések működését
Kijelző

3

4

Ez a gépen található elsődleges vezérlő kijelzőrendszer:

•
•

Hasznos információkat jelenít meg a rendszer állapotáról.
Diagnosztikai információkat ad a rendszer esetleges rendellenességeiről vagy hibáiról.

Többfunkciós gombcsoport:
A panel a fedél alatt, egy kihúzható, kihajtható fiókban található, és a következő elemekből áll:

Az összes nyílgomb csak akkor aktiválódik, ha a kulcsos kapcsoló talajszinti vezérlés üzemmódra van állítva.

1. Vészleállító gomb
2. Kosáremelő gomb
3. Kosárleeresztő gomb
4. Többfunkciós gombcsoport
5. LDC-kijelző
6. Akkumulátor kijelző

•

Az ESC gomb az elektronikus hardver programozására szolgál, és
csak a BRAVI szakképzett szakembere HASZNÁLHATJA.

•

A kosár felemelésének aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva
a fel nyílgombot. A KOSÁR EMELÉSÉNEK MEGSZAKÍTÁSÁHOZ
ENGEDJE EL.

•

A kosár leengedésének aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva
a le nyílgombot.
A KOSÁR LEENGEDÉSÉNEK MEGSZAKÍTÁSÁHOZ ENGEDJE
EL.
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
•

Ha mindkét gombot, a bal és a jobb nyílgombot megnyomja és
lenyomva tartja,
EGYÜTTESEN aktiválja a fékek kioldását.

Akkor lehet a fékek kioldására szükség, ha a munkaplatformot kézzel,
nyomással kell mozgatni.
A fékek manuális kiengedéséhez szükséges, hogy a gépet TALAJSZINTI
VEZÉRLÉS ÜZEMMÓDBA KAPCSOLJA és a kosár teljesen le legyen
eresztve.

Talajszinti vezérlőállomás
Bekapcsoláskor és működés közben a talajszinti vezérlőmodul LCD-kijelzőjén
a gép aktuális működési állapota jelenik meg. A következő adatok láthatók:
1) Az órák a gép munkaóráit jelzik.
2) A „BCI” az akkumulátor töltöttségét jelenti, százalékban kifejezve
Hiba esetén a kijelzőn a hiba rövid leírása látható.

MEGJEGYZÉS: ha az akkumulátor a gépben teljesen lemerül, a fékek
kézi kioldása nem lehetséges.

FIGYELEM
A FÉKEKET CSAK AKKOR OLDJA KI KÉZZEL, HA A GÉP
VÍZSZINTES FELÜLETEN ÁLL, ÉS TELJESEN RÖGZÍTVE VAN.
A kezelőnek meg KELL győződnie arról, hogy a veszélyzónában nem
tartózkodnak személyek, illetve nincsenek akadályok.
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
3.8 MANUÁLIS LEERESZTŐ VÉSZLEÁLLÍTÓ KAR

FIGYELEM

3.9 A MUNKAPLATFORM ELRENDEZÉSE
A munkaplatform maximális teherbírása

ZÚZÓDÁSVESZÉLY
A következő műveletek során és miután a vészleeresztéshez
szükséges összes műveletet elvégezte, a kezelőnek nagy
figyelmet kell fordítania arra, hogy elhagyja a területet, és meggyőződjön arról, hogy legalább 2 méteres (6,56 láb)
távolságban nincs más személy, állat vagy tárgy a mozgatás
hatósugarában, illetve nem kerülhet a mozgatás hatósugarába,
és mindenekelőtt arról, hogy a műanyag fedél tetején és a
kifejezetten a kosár befogadására szolgáló területen a kosár
leeresztési fázisában nincsenek más akadályok.

A manuális leeresztő vészleállító kar lehetővé teszi, hogy egy talajon tartózkodó személy leeressze a munkaplatformot abban az
esetben, ha a kezelője a felemelés után erre nem képes.
A vészhelyzeti kart a hozzá
tartozó öntapadós címke
jelzi.

B
A

A - GÉPKEZELŐFÜLKE TERHELÉSI KAPACITÁSA

130 kg / 286 lb

B - GUMIABRONCSEMELŐ-REKESZ

100 kg / 220 lb

3.10 A jármű leparkolása
a.
b.
c.

A munkaplatform kézi leeresztéséhez elegendő meghúzni a kart.
Így a kosár nagyon lassan kezd leereszkedni.

Vezesse a járművet megfelelően védett és szellőző területre.
Győződjön meg arról, hogy a munkaplatform teljesen le van engedve, és
fordítsa „0” állásba a kulcsos kapcsolót.
Szükség esetén vegye le a kulcsot a munkaplatformról, hogy elkerülje a
jármű illetéktelenek általi használatát.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén töltse fel az akkumulátorokat a következő munkanapra való felkészüléshez (lásd 3.5 pont).

A munkaplatform leeresztésének leállításához ENGEDJE EL a kart.
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3. FEJEZET
A GÉP MŰKÖDÉSE
3.11 SZÁLLÍTÁSI ELJÁRÁSOK
EMELÉS ÉS RÖGZÍTÉS
Általános információk
A LUI MINI T.L. - TLP. az alábbiakban leírt módszerek valamelyikével
szállítható a munkaterületre:

•

A jármű a munkaterületre vezetése a karosszéria kerekein, amennyiben az odavezető út felülete ezt lehetővé teszi.

•

Villástargoncával való szállítás, a villákat a keret alsó részán
található, jelzett helyekre kell beilleszteni.

Szállítás villástargoncán

3.12 A GÉP MEGFELELŐ ELHELYEZÉSE A RAKLAPON
A gép biztonságos
mozgatásához a gépet
megfelelően kell a raklapra
helyezni, és a képen
látható módon műanyag
pántokkal kell rögzíteni.
Továbbá, a bevonat és az
oldalak sérülésének elkerülése érdekében, kérjük,
hogy a hevederek alá
helyezzen megfelelő mennyiségű buborékfóliát.

Helyezze a targonca villáit a járművön megjelölt helyekre. Így egy szabányos villástargonca segítségével odaszállíthatja a gépet a munkaterületre, vagy felemelheti egy felsőbb szintre.

3.13 AZ ÖNTAPADÓ CÍMKÉK HELYE

MEGJEGYZÉS:
A villástargonca teherbírásának a gép bruttó tömegének megfelelőnek
kell lennie. Lásd a gép üzemeltetési műszaki adatait a fejezet elején.

KAPACITÁS

FIGYELMEZTETÉS

Szállítójármű - rögzítés pántokkal

FIGYELMEZTETÉS
NINCS ANYAG A GÉPKEZELŐ FÜLKÉJ ÉB EN
EGY GÉPKEZELŐ, NINCS UTAS
CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

FIGYELMEZTETÉS

A gép kikapcsolt állapotban a szállítójárművön való lekötözéséhez
(fékek bekapcsolva) kövesse a szállítás során történő lekötéshez megadott utasításokat.
HA A JÁRMŰ LEKÖTÉSEKOR TÚLZOTT ERŐT ALKALMAZ
(TERHELÉS A KEREKEKEN), A HÁTSÓ MEGHAJTÓ KEREKEK
VAGY AZ ELSŐ GÖRGŐK ALKATRÉSZEI MEGSÉRÜLHETNEK.

A MUNKAPLATFORM B EJÁRATÁT MEGFELELŐEN
BE KELL ZÁRNI, ÉS AZ ÖSSZES VEZETŐSÍNT
MEGFELELŐEN A HELYÉRE KELL TENNI ILLETVE
RÖGZÍTENI KELL A MUNKAPLATFORM
MŰKÖDTETÉS E ELŐTT.
AZ UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA HALÁLT VAGY
SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT

A rakodófelületeken
val ó állás vagy utazás
leesést okozhat.
A rakodóterületektől
maradjon távol.

VESZÉLY
KIZ ÁRÓ LA G ABBA N A Z ES E TBE N
MŰ KÖD TE TH E TI A GÉP E T, HA:
A GÉP HAS ZN ÁL AT ÁRA ENG ED É LY T
KAPO T T, ÉS IL LE TV E K IOK TA T TÁK A G ÉP
BIZ TON SÁ GOS Ü Z EM EL T ET ÉSÉR ŐL.
AZ O KT AT ÁS M AG ÁBA N FOG LA LJA A
GYÁR TÓ KÉ ZIKÖN YV ÉBE N, A Z ANS I
FEL EL ŐSS ÉG EKR ŐL S ZÓ LÓ
KÉ ZIK ÖN YV ÉBE N, A M UN KÁ LT AT ÓJA
MU NKA SZ ABÁ LY ZA TÁBA N ÉS AZ
ALK AL MA ZA ND Ó A LAP VE TŐ
SZAB ÁL YO ZÁS OKBA N FO GL AL T
BIZ TON SÁ GI É S ÜZ E ME LT E TÉS I
UTA SÍTÁS OK TE LJES KÖR Ű IS MER ET É T.
AZ IL LE TÉ KT EL EN ÉS K ÉP ZE TL EN KE ZE LŐ
HAL ÁL OS V AG Y SÚ LYO S SÉR ÜL ÉS T OK OZ Ó
VES ZÉ LY NE K T ES ZI K I M AG ÁT ÉS
MÁS OK AT.
ÁRA MÜ TÉS VES ZÉ LY E
A GÉP NINCS SZ IG E TE LV E
TAR TSO N BIZT ONS ÁGO S TÁ VO LSÁ GO T A Z
EL EK TRO MOS VE ZE T ÉK EK TŐ L ÉS
KÉS ZÜ LÉ KE KT ŐL. F IG YE LE MB E KE L L VE NN IE
A GÉP KILE NG ÉS ÉT, RÁ ZK ÓD ÁSÁ T VA GY A
ME GER ES ZK ED ÉST ÉS A Z E LE KTR O MOS
VE ZE TÉ KE K K IL EN GÉS ÉT.
A GÉP NE M N YÚJ T V ÉD EL ME T A Z
EL EK TRO MOS AN TÖ LT ÖT T V EZ ET ŐV EL VA LÓ
ÉRIN TK E ZÉS TŐ L V AG Y AN NAK
KÖZ E LSÉ GÉ TŐ L.
LE GA LÁBB H ÁRO M (3) M ÉT ERN YI (10 L ÁB)
TÁV OL SÁG OT KE LL TAR TA NI A GÉ P BÁR ME LY
RÉSZ E V AGY AN NAK R AK OM ÁNY A É S
BÁRM EL Y, L EGF ELJ EBB 50 000 VOLT OT
VE ZE TŐ EL EK TRO MOS VE ZE T ÉK V AG Y
BERE ND EZ ÉS K ÖZ ÖT T. M IN DE N TO VÁBB I 30
000 VOLT V AG Y AN NÁ L K ISEBB F ES ZÜ LTS ÉG
ESE TÉ N T OV ÁBBI H AR MINC C EN TIM ÉT ERN YI
(EG Y L ÁB) TÁ VO LSÁ G SZ ÜKS ÉG ES.
AZ ÉR IN TK E ZÉS VAG Y A N E M M EGF E LE LŐ
TÁV OL SÁG HA LÁ LOS VAG Y SÚ LY OS
SÉRÜ LÉ ST O KO ZH AT.

A gépet megfelelő hevederekkel kösse le a szállítójárműre úgy, hogy
azokat a kosár korlátján vezesse át, és kerüljék el kapuszárnyakat.

NE NYÚLJON A
MOZGÓ
ALKATRÉSZEKHEZ
A mozgó alkatrészek
megvághatják vagy
összezúzhatják a
kezeket, lábfejeket,
karokat vagy lábakat.

BORUL ÁSV ES ZÉ LY

NE H AJTS ON A GÉ PPE L L EJT ŐK, LYU KA K,
NYITO TT LIFT AKN ÁK ÉS RA KOD ÓD OK KOK
KÖZ E LÉB EN.
NE E M ELJ E FE L A
MU NKA PL ATF ORM OT
EGY EN E TL EN V AG Y
LA ZA F EL ÜL ET EK EN
ME GE M EL T
RÁMP ÁV AL N E
HAL ADJ ON
EGY EN E TL EN V AG Y
LA ZA F EL ÜL ET EN

NE E M ELJ E FE L A MU NK APL ATF OR MO T
LEJ TŐN, ÉS N E H AJTS ON LEJ TŐR E, HA A
MU NKA PL ATF ORM F E L VA N E ME LV E
A BERE ND EZ ÉS NE M M EGF E LE LŐ
HAS ZNÁ LA TA HA LÁ LOS VAG Y SÚ LY OS
SÉRÜ LÉ ST O KO ZH AT

FIGYELMEZTETÉS
AZ AKKUMULÁTOROK
ROBBANÁSVESZÉLYES
GÁZT TERMELNEK.
JÓL SZELLŐZTETHETŐ
HELYEN TÖLTSE AZ
AKKUMULÁTOROKAT.
NE TEGYE KI
SZIKRÁKNAK VAGY
LÁNGOKNAK.
A GYÁRTÓ KI FEJ EZETT ÍRÁ SOS HOZZÁ JÁRULÁ SA N ÉLKÜL A
JELEN GÉP MIND ENF ÉLE MÓD OSÍ TÁ SA TILOS.
NE CSERÉLJ EN KI SEMMILY EN, A GÉP STABILI TÁSA
SZEMPON TJÁBÓL KRI TI KUS F ON TOSSÁGÚ ALKA TRÉSZT OLYAN
ALKA TRÉSSZEL, AM ELYN EK MÁ S A SÚLYA VAGY
SPEC IFIKÁC IÓJA.
A kkumulátor teljes súlya: 120 kg ( darabo nké nt 30 kg)

Megütheti vagy bezú zhatja a leeres zkedő munkaplatform.
A testének minden részét tartsa távol a munkaplatform alatti
területtől.
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4. FEJEZET
VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK

5. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ÉS
KEZELŐI KARBANTARTÁS

4.1 VÉSZFUNKCIÓK

5.1. BEVEZETŐ

A kezelő nem tudja irányítani a gépet

A kézikönyv ezen szakasza további, a kezelő számára szükséges
információkat tartalmaz, hogy ügyelhessen a gép megfelelő
működésére és a vonatkozó karbantartásra.
A karbantartási műveleteket és eljárásokat szakképzett személyzetnek kell elvégeznie:
- akik elolvasták és tökéletesen megértették a jelen kézikönyv
elején található biztonsági jelzéseket (lásd: 2. RÉSZ).
- akik rendelkeznek személyes védőfelszereléssel, és szükség
szerint használják azt.
- és olyan esetben, amikor a gép nincs áram alatt (a kulcsos
kapcsoló nullára állítva és az elülső fedél alatti főcsatlakozó ki van
húzva)

OLYAN HELYZET, AMIKOR A MUNKAPLATFORM KEZELŐJE
MOZGÁSKÉPTELEN, BESZORULT VAGY KÉPTELEN A GÉPET AKTIVÁLNI VAGY IRÁNYÍTANI.
1.

A személyzet más tagja csak szükség esetén működtetheti a
gépet a talajszinti vezérlőpanelről.

2.

A munkaplatform vezérlését csak a munkaplatformon tartózkodó
szakképzett személyzet végezheti.
ÁLLÍTSA LE A MUNKAVÉGZÉST A GÉPPEL, HA A
PARANCSVEZÉRLŐK NEM MŰKÖDNEK MEGFELELŐEN.

3.

A mentőberendezés használható arra, hogy a munkaplatformon
tartózkodó személy leereszkedjen a platformról. A gép
mozgásának stabilizálására daru vagy targonca is használható.

A munkaplatform felemelt helyzetben rögzült
Ha a munkaplatform beakad vagy elakad egy magasan lévő
szerkezetekben vagy berendezésekben, a gép mozgatása előtt a rajta
tartózkodó személyeket biztonságos helyre kell szállítani.

Minden olyan eljárás, amely az alábbiakban nem található meg,
rendkívüli karbantartásnak minősül. Javítások, módosítások és
rendkívüli karbantartások a gyártóval való előzetes egyeztetés
nélkül nem végezhetők, a gyártó az esettől függően írásban
engedélyezi a további eljárást, vagy javasolja saját szerviztechnikusai egyikének bevonását. Ezek az óvintézkedések annak a ténynek
köszönhetők, hogy a hibás vagy helytelen eljárások rendellenes
működési feltételeket, a munkaplatform károsodását, és a személyzet számára kockázatot okozhatnak. Ezért az ilyen műveletekkel
kapcsolatban minden felelősséget kizárunk. A gép újbóli üzembe
helyezése előtt vizsgálja át és ellenőrizze a teljes rendszert az
indítási eljárásoknak megfelelően. Ezen óvintézkedések be nem
tartása személyi sérüléseket és a gép károsodását okozhatja.
Ebben a fejezetben a karbantartásra vonatkozó rész olyan információkat tartalmaz, amelyek kizárólag a napi karbantartási eljárások elvégzésében segítik a gép kezelőjét. Ezért ez a rész nem
helyettesíti a kizárólag a szakképzett technikusok számára készült
karbantartási és eljárási kézikönyvben található, mélyebb körű megelőző karbantartási és ellenőrzési programot.

46

47

5. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ÉS
KEZELŐI KARBANTARTÁS
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5. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ÉS
KEZELŐI KARBANTARTÁS
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK LUI MINI T.L. - TLP

Működési magasság

Maximális sebesség
Fordulási sugár (belső)
Maximális lejtés, amelyen közlekedhet T.L.

Gépmagasság gumiabroncsos
emelőszerkezettel felső helyzetben
(teljesen kihúzott munkaplatform)
Gépmagasság gumiabroncsos
emelőszerkezettel alsó helyzetben
(teljesen leengedett munkaplatform)
A gép hossza a gumiabroncsos

3,1 mph - 5 km/h
ZÉRÓ
2°

(A MUNKAPLATFORMOT TELJESEN LEERESZTVE)

Maximális lejtés, amelyen közlekedhet TLP
(A MUNKAPLATFORMOT TELJESEN LEERESZTETVE)
Munkaplatform-ciklus teljesítménye

1,5°

Emelés 18 másodperc
Leeresztés 14 másodperc

Hajtásrendszer
Gumiabroncsok
Elektronikus lejtésvezérlés
Terhelés a keréken
TEHERBÍRÁS
KEZELŐFÜLKE TEHERBÍRÁSA
GUMIABRONCSEMELŐ TEHERBÍRÁSA
TÁPELLÁTÁS
Akkumulátorok
TÁPELLÁTÁS
VÁLTÓÁRAMÚ TÁPELLÁTÁS
ZAJ AZ KEZELŐÁLLOMÁSON AZ EN 12053
szabvány szerint
(mérési hiba = 5 dB)
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Kétkezes arányos
Csúszásmentes tömör gumi
Standard
749 lb/340 kg
286,6 lb/130 kg
220,4 lb/100 kg

A gép szélessége
Munkaplatform padlómagassága
(teljesen leeresztett munkaplatform)
Munkaplatform magassága
(teljesen kitolt munkaplatform)
Gép bruttó tömege
(üres jármű)

17,55 ft/535 cm

17Ft/520 cm

5,25 ft/160 cm
7,34 ft/224 cm
2,65 ft/80,8 cm
1,18 ft/36 cm
10,99 ft/335 cm
1740 lb/790 kg

Foglalkoztatottak:
(személyek, akik a munkaplatformon tartózkodhatnak)
Csak beltéri használatra

1

N 04, 6V 245Ah@20hr
24 V c.c.
110 V AC 60 Hz/220 V AC 50
75 dB (A)
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5. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ÉS KEZELŐI
KARBANTARTÁS
5.2 A gép alkatrészeinek tömege

5.3 A KEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT KARBANTARTÁS
5.3.1 Hidraulikaolaj-feltöltés

ALKATRÉSZ

TÖMEG

Akkumulátorok

66.13 lb db/1db 30kg - 264,55 lb
összesen/összesen 120 kg

Kiegészítő információk
A fenti táblázatban megadottak szerint a munkaplatformon az EN 12053 szabvány szerint mért egyenértékű folyamatos A-súlyozott hangnyomásszint 75,1
dB(A).

A rezgés összértéke, amelynek a kézi karos rendszer ki van téve, nem
haladja meg a 2,5 m/s2 értéket. A súlyozott gyorsulás legnagyobb négyzetes középértéke, amelynek a teljes test ki van téve, nem haladja
meg a 0,2 m/s2 értéket, és a K bizonytalansági érték 0,05 m/s2.
A fent említett EN 13059 szabvány nem alkalmazható „a kezet és a
kart” ért rezgések mérésére; tényszerűen kimutatták, hogy a relatív érték általában kisebb, mint 2,5 m/s2.
A beültetett aktív vagy nem aktív orvostechnikai eszközökkel rendelkező
személyek nem lehetnek kitéve káros elektromágneses sugárzásnak. A következő
táblázat az elektromos mező maximális
intenzitásának határértékeit a targonca
által kibocsátott elektromágneses
sugárzáshoz viszonyítva mutatja. Az EN
12895 szabvány szerint kibocsátott elektromágneses zavar maximális határértékei 10 m távolságban.
A sorozatszám elhelyezkedése
A gép azonosítása érdekében a gépen található egy címke, amelyre a sorozatszámot
gravírozták. A címke a gép fedélzetén, az oszlop jobb vagy bal
oldalán található.

Frekvencia
[MHz]

Az elektromos
mező intenzitása
[dBµV/m]

30-75

34

75-400

34 - 45

400-1000
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A hidraulikaolaj szintjét leengedett kosárral álló gépen, a fedél alatt található kémlelőablakban kell ellenőrizni.
Szükség esetén töltse fel a következők szerint:

•
•

•
•

Csavarja le a hidraulikaolaj-betöltő kupakot.
Töltse fel 22-es viszkozitási indexszel rendelkező ásványolajjal (nagyon hideg, azaz 20 °C alatti hőmérséklettel rendelkező éghajlaton alacsonyabb, kb. -45 °C-os fagyáspontú
ásványolaj használata javasolt)
Az ellenőrzőablakon keresztül ellenőrizze és
hagyja jóvá az olajszintet. Szükség esetén
töltse fel újra.

Jól húzza meg a betöltőkupakot.

Figyelem - Szennyezésveszély
Ne ürítse az olajat a környezetbe.
5.3.2 Az akkumulátor ellenőrzése és karbantartása
MIELŐTT BÁRMILYEN MŰVELETET HAJTANA VÉGRE AZ AKKUMULÁTOROKON, csatlakoztassa le az elülső burkolat alatt található
főcsatlakozót.

Az akkumulátorcsatlakozók ellenőrzése
Ha a gépen található akkumulátorcsatlakozók
ellenőrzése során oxidációt vagy szennyeződések felhalmozódását tapasztalja, járjon el az alábbiak szerint:

• Húzza ki a terminálcsatlakozókat, és tisztítsa meg vízzel
megnedvesített ruhával a csatlakozókat. Ha az oxidációs réteg

különösen vastag, kefével távolítsa el a felső réteget, és tisztítsa
meg vízzel megnedvesített ruhával a csatlakozókat.
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5. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ÉS
KEZELŐI KARBANTARTÁS
•
•

•

Alaposan szárítsa meg a terminál
csatlakozóit
Helyezze vissza a csatlakozókat a
helyükre, fokozottan ügyelve arra, hogy a
pozitív/negatív pólusok a helyükön legyenek, majd alaposan húzza meg őket.
Kenje be a csatlakozókat elektronikai
érintkezőkhöz készült védő kenőanyaggal
(például olajalapú gyógyszertári vazelinnel).

6. FEJEZET
ELLENŐRZÉSI ÉS JAVÍTÁSI NAPLÓ
ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK INDÍTÁS ELŐTT
ELLENŐRZŐLISTA
MODELL

______________________

SOROZATSZÁM _______________________
GYÁRTÁS ÉVE

______________________

Tisztítás – Ellenőrizze és vizsgálja meg, hogy nincs-e a
gépen valamilyen szivárgás (olaj, hidraulikafolyadék vagy
akkumulátorsav), illetve, hogy vannak-e idegen tárgyak
bármelyik felületen.

Az akkumulátorvíz ellenőrzése
Jelzések és öntapadó címkék
Ellenőrizze, hogy mindegyik tiszta és olvasható.
Ellenőrizze, hogy nem hiányoznak-e a jelzések vagy a
címkék.
Gondoskodjon arról, hogy minden olvashatatlan jelzést és
címkét megtisztítsanak vagy kicseréljenek.

Az akkumulátor vízszintjét 4 munkanaponként vagy minden egyes akkumulátortöltés UTÁN ellenőrizni kell.
A szint ellenőrzése az akkumulátorfedelek felemelésével lehetséges.
A vízszintnek mindig legalább 5 mm-rel a belső elem lemezei felett kell
lennie. Szükség esetén töltse fel a megfelelő szintig demineralizált vízzel.

Használati és biztonsági kézikönyvek – győződjön meg
róla, hogy az időjárásálló tartóban benne legyenek az
alábbi kézikönyvek:
Használati és biztonsági kézikönyv

Tekintettel arra, hogy a víz egy része a feltöltés során elpárolog, a víz
szintjét 30 percnyi munka után újra ellenőrizni kell.

Napi ellenőrzés

Végezze a munkáját 30 percig, majd ismételje meg az akkumulátor ellenőrzését és feltöltését, amíg a víz szintje megfelelő nem lesz.

Akkumulátor – töltés szükség szerint

A gép tisztítása
Mivel a gép por jelenlétében dolgozik, naponta vagy szükség esetén meg
kell tisztítani.
A tisztításért felelős személynek el kell olvasnia és értenie kell a jelen kézikönyvben (1. fejezet) található biztonsági előírásokat.
Minden tisztítási művelet előtt kapcsolja ki a kulcsos kapcsolót.
A tisztítást vízzel enyhén megnedvesített ruhával végezze.
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Hidraulikaolaj - ellenőrizze a szintjét
Funkcionális ellenőrzés – 2.6 pont

DÁTUM

_____________

AZ ELLENŐRZÉST VÉGEZTE

----------------------------
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NAPI ELLENŐRZÉS
ELLENŐRZŐLISTA
MODELL______________

SOROZATSZÁM______________

GYÁRTÁS ÉVE_________
Győződjön meg arról, hogy az összes kézikönyv a gépen található időjárásálló tartóban van.
Győződjön meg arról, hogy a munkaplatform sorozatszámát tartalmazó
címke, valamint az összes öntapadó biztonsági matrica a helyén van,
tökéletesen sértetlen és olvasható.

Dátum:
Sorozatszám:
Modell:
Az utolsó ellenőrzés dátuma:
Az üzembe helyezés dátuma
MATRICA

Kereskedő:
Cím:
Város/megye/irányítószám:
Telefonszám:
Kapcsolattartó neve:
ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

Ellenőrizze a gépet és győződjön meg arról, hogy nincsenek rajta rendellenességek, hibák, hegesztési repedések, meghibásodások vagy
sérülések, vagy illetéktelen módosítások, ahhoz az állapothoz képest, ahogy
a gyártótól átvételre került.

Olvashatóság

Talajszinti modulfunkciók

Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a kosár és a munkaplatform
korlátjának állapota megfelelő, a kapu megfelelően működik, illetve teljesen
és automatikusan záródik.

A teherbírás jelölése egyértelmű

Csatlakozók

Helyes pozíció

Kábelek

Mennyiség

A botkormány működik

Ellenőrizze a víz szintjét az akkumulátorokban, és győződjön meg arról,
hogy nincs szivárgás. A kábeleket helyesen kell csatlakoztatni a
csatlakozókhoz. Nem lehet a felületükön korrózió.
Ellenőrizze és teszteléssel bizonyosodjon meg arról, hogy az összes biztonsági és egyéni védőeszköz megfelelően működik.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a vonókerekeken és a görgőkön
nincsenek sérülések, kopásnyomok vagy mély vágások. Ellenőrizze és
győződjön meg arról, hogy a kerekekre és a gumiabroncsikra tapadva vagy
azok körül nincs törmelék.
Ellenőrizze szemrevételezéssel a hidraulikus, elektromos és mechanikus
alkatrészeket. Minden egyes alkatrész esetében győződjön meg arról, hogy
minden részük megvan, nem lazult meg és a megfelelő helyzetben, szilárdan van rögzítve, valamint, hogy az alkatrészeken szivárgásra utaló jelek,
túlzott kopás jelei vagy sérült területek nem láthatók.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy nincsenek meglazult, és a jármű
alsó részről lógó vezetékek vagy kábelek.
Ellenőrizze található kulcsos kapcsoló helyes működését a
munkaplatformon.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a vészleállító gombok működnek:
a következőkön helyeken találhatók:
a gép oldalán lévő vezérlőpanelen és a karosszérián lévő
vezérlőpanelen.
Ellenőrizze és teszteléssel bizonyosodjon meg arról, hogy a mechanikus
Vészleeresztő rendszer működik.

DÁTUM

________________
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ÉVES ELLENŐRZÉS
ELLENŐRZŐLISTA

AZ ELLENŐRZÉST VÉGEZTE

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

MUNKAPLATFORM-SÍNEK

Spirálkábel

A kapu megfelelően záródik

Akkumulátorok integritása

Az utasítások időjárásálló tartója a
gépen található

Az akkumulátorok megfelelően
működnek

Az utasítások benne vannak a
tartóban

Az akkumulátortöltő működnek

Megfelelő hegesztés – nincs jele
sem korróziónak, sem sérülésnek

KAROSSZÉRIA
A csavarok feszesek

Toronyszerkezet

A karosszéria hegesztése
megfelelő – nincs jele sem
korróziónak, sem sérülésnek

Emelő mozgás és sebesség

Hajtótengely rögzítve

Zaj az emelés/eresztés közben

Elülső elforduló kerekek
rögzítve

EMELŐRENDSZER

Spirálkábel megy át a fém csövön

GUMIABRONCS ESZKÖZ
A csavarok feszesek
VÉSZLEÁLLÍTÓ
Kapcsolja le az összes áramkört

Láncfeszítő
Lánc
Mechanikus alkatrészek
Elektronikai alkatrészek
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7. FEJEZET HIBAKÓDOK
7.1 LUI MINI T.L. - TLP

LEÍRÁS
HIBA: HIBÁS P/N
NINCS KALIBRÁLVA
MAGASSÁG NINCS KALIBRÁLVA
FUNKCIÓK ZÁROLVA - NINCS KALIBRÁLVA
FUNKCIÓK ZÁROLVA - TESZT ÜZEMMÓD KIVÁLASZTVA
FUNKCIÓK ZÁROLVA - KÁTYÚ
FUNKCIÓK ZÁROLVA - KARVÉDŐ
FUNKCIÓK ZÁROLVA - TÚLTERHELVE
FUNKCIÓK ZÁROLVA - TERHELÉS NEM ELEGENDŐ
FUNKCIÓK ZÁROLVA - TÚL MAGAS
FUNKCIÓK ZÁROLVA - FERDE
FUNKCIÓK ZÁROLVA - KÜLSŐ KIKAPCSOLÁS
MEGHAJTÁS ZÁROLVA - NEM LEHET KORMÁNYOZNI
ELLENŐRIZZE A BEMENETI KAPCSOLÓK FÖLDELÉSÉT
ELLENŐRIZZE A HAJTÁS/EMELÉS VÁLASZTÓ KAPCSOLÓT
ELLENŐRIZZE A JOYSTICKET
OLDJA KI A KIOLDÓSZERKEZETET
OLDJA KI A TALAJSZINTI KAPCSOLÓKAT
OLDJA KI A FORGÓKAPCSOLÓKAT
OLDJA KI A JOYSTICK KAPCSOLÓKAT
KIKAPCSOLÁS - ELLENŐRIZZE AZ EMS KAPCSOLÓKAT
HIBA: FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ SZELEP - ELLENŐRIZZE A P9
VEZETÉKEZÉST
HIBA: HIBÁS BELSŐ BIZTONSÁGI KIMENET
MEGHAJTÁS BLOKKOLVA - FÉKEZÉS
MOTOR TÚLTERHELÉSE
HIBA: KONDENZÁTORBANK FESZÜLTSÉGE TÚL MAGAS - ELLENŐRIZZE A VEZETÉK FOLYTONOSSÁGÁT
HIBA: SZELEP VISSZAJELZÉS MAGAS - ELLENŐRIZZE A SZELEP
BEKÖTÉSÉT
FUNKCIÓK ZÁROLVA - AKKUMULÁTOR
HIBA: HIBÁS BELSŐ 12 V
HIBA: HIBÁS 5V-OS JOYSTICK-ELLÁTÁS - ELLENŐRIZZE A P15-12
VEZETÉKEZÉST
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HIBAKÓD
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
3,2
3,4
3,4
3,4
3,3
3,2
4,4
4,3
4,5

LEÍRÁS

HIBAKÓD

HIBA: HIBÁS BELSŐ 5V

4,2

HIBA: HIBÁS DÖLÉSÉRZÉKELŐ

4,2

HIBA: HIBÁS BELSŐ MUNKAHENGER

4,2

FUNKCIÓK ZÁROLVA - TÚL MELEG

4,2

HIBA: AKKUMULÁTORFESZÜLTSÉG TÚL ALACSONY

4,4

HIBA: AKKUMULÁTORFESZÜLTSÉG TÚL MAGAS

4,4

HIBA: ELLENŐRIZZE AZ EMELŐ KAPCSOLÓT

6,3

HIBA: CAN BUS

6,6

HIBA: MOTOR RÖVIDZÁRLAT EMELÉS

7,2

HIBA: MOTOR RÖVIDZÁRLAT LEENGEDÉS

7,3

HIBA: B MOTOR RÖVIDZÁRLAT EMELÉS

7,4

HIBA: B MOTOR RÖVIDZÁRLAT LEENGEDÉS

7,6

HIBA: MOTORCSATLAKOZÁS RÖVIDZÁRLAT
HIBA: KONDENZÁTORBANK FESZÜLTSÉGE TÚL ALACSONY - ELLENŐRIZZE A CSAPOK KÁBELEZÉSÉT

7,5

MEGHAJTÁS ZÁROLVA - ELLENŐRIZZE A MEZŐÁRAMOT

7,7

B+ PROBLÉMA

9,9

FÉKEK MANUÁLISAN KIOLDVA

8,2

A LEGÁLTALÁNOSABB
HIBÁK
ALACSONY TÖLTÉSŰ AKKUMULÁTOR
LEMERÜLT AKKUMULÁTOR
AKKUMULÁTOR TÖLTÉS
ALATT
FÉKEK manuálisan kioldva
Kioldás hiba
Lábkapcsoló hiba
Hajtó joystick hiba
Kormányzó joystick hiba
TÚLTERHELÉS
BILLENÉS
EMELŐKAPCSOLÓ

7,7

HIBAKÓD
ALACSONY TÖLTÉSŰ AKKUMULÁTOR esetén a BCI VILLOG
CAN KIJELZŐN BAT VILLOG
`2-3 VILLOG
`8-2 VILLOG
`2-4 VILLOG
`2-5 VILLOG
`2-6 VILLOG
`2-7 VILLOG
`2-8 VILLOG
FELEMELT ÁLLAPOTBAN `2-9 VILLOG
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`6.3 VILLOG

8. FEJEZET MŰSZAKI MELLÉKLETEK
8.1 HIDRAULIKUS RAJZ LUI MINI T.L. - TLP

6

6

1 Olajtartály
2 Elektromos szivattyú
3 Kioldószelep (terhelhetőség)
4 Blokkoló mágnesszelep
5 Egyutas szelep
6 dugasz
7 Áramlásszabályozó szelep
8 Egyszeres működésű teleszkópos
henger
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8. FEJEZET MŰSZAKI MELLÉKLETEK
8.2 KAPCSOLÁSI RAJZ LUI MINI T.L. - TLP

PP10-7-HEZ
MUNKAPLATFORM VEZÉRLÉS

P12-1 B+ELLÁTÁS FÖLDELT ÜZEMMÓD
P12-2 AKKUMULÁTORTÖLTŐ KIKAPCSOLÁSA
P12-6 BERREGŐ

P12-9 EMELŐKAPCSOLÓ

P15-1 B+ELLÁTÁS MUNKAPLATFORM ÜZEMMÓD
P15-7 KÜRT

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

P12-8 B+ELLÁTÁS

P15-10 LED VILLOGÓ FÉNYEK

TS 100 TALAJSZINTI VEZÉRLÉS

POLCMODUL ENGEDÉLYEZÉSE P9-1
MÁGNESSZELEP P9-2
ELEKTROMOS FÉKEK P9-3
SZIVATTYÚCSATLAKOZÓ P9-4
HAJTÁSCSATLAKOZÓ P9-5
H DOBOZ P3-1
L DOBOZ P3-2

PP-HEZ 10-8
MUNKAPLATFORM VEZÉRLÉS

B- POLCMODULHOZ
B+ POLCMODULHOZ
PP-HEZ 10-9
MUNKAPLATFORM VEZÉRLÉS
PP10-10-HEZ
MUNKAPLATFORM VEZÉRLÉS

P4-1 B+ELLÁTÁS
P 4-2

TALAJSZINTI PANEL

P4-3
P4-4 TALAJSZINT
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8. FEJEZET MŰSZAKI MELLÉKLETEK
8.2 KAPCSOLÁSI RAJZ LUI MINI T.L. - TLP

PP10-3 ANALÓG FOJTÓSZELEP

LÁBKAPCSOLÓK PP 12-1
KÉZÉRZÉKELŐK PP12-3

PP10-4 ANALÓG KORMÁNYZÁS
PP10-5 5V ANALÓGHOZ

MUNKAPLATFORM VEZÉRLÉS
PP10-6 NEG ANALÓGHOZ
B+ KAPCSOLÓ ELLÁTÁS PP12-6

PI5-1-től

PP10-7 B+ ELLÁTÁS BE

B- tól

PP10-8 B- ELLÁTÁS BE

P3-1-től

KOSÁR FEL PP12-7
KOSÁR LE PP12-8

P3-2-től

KAPU MIKROKAPCSOLÓ PP12-10

B+ GUMIABRONCSEMELŐ ESZKÖZHÖZ
B- GUMIABRONCSEMELŐ ESZKÖZHÖZ

POLCMODUL

K3-TÓL

TS 100 B-TŐL
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8. FEJEZET MŰSZAKI MELLÉKLETEK
8.2 KAPCSOLÁSI RAJZ LUI MINI T.L. - TLP

GUMIABRONCSEMELŐ ESZKÖZ

B+ POLCMODULTÓL
B- POLCMODULTÓL
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8. FEJEZET MŰSZAKI MELLÉKLETEK
8.2 KAPCSOLÁSI RAJZ LUI MINI T.L. - TLP

68

sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KÓD
A1
A2
A3
D1
D2
D3
D4
F1
F2
H1
H2
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
Y1
Y2
Y3
Y4
M1
M2
M3
M4
M5
R1
R2
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S21
S22

LEÍRÁS
TS 100 TALAJSZINTI VEZÉRLÉS
VONTATÓHAJTÁS BLDC
SIGNET AKKUMULÁTORTÖLTŐ
DIÓDA 1N4007
DIÓDA 1N4007
TRILOGY ELSŐ FÉNYSZÓRÓ
TRILÓGIA HÁTSÓ STROBOSZKÓPOS FÉNY
ITALWEBER BIZTOSÍTÉK 1409100 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
OMEGA BIZTOSÍTÉK CF520310 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
10200013 MARCO KÜLRT VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
ECX28100B TEXELCO BERREGŐ VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
RAVIOLI HAJTÁSCSATLAKOZÓ E TL10P2 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
RAVIOLI SZIVATTYÚKONTAKTOR E TL10P2 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
40.61.9.024.000 VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ KERESŐRELÉ
40.52.9.024.000 VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ KERESŐRELÉ
40.52.9.024.000 VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ KERESŐRELÉ
40.52.9.024.000 VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ KERESŐRELÉ
40.52.9.024.000 VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ KERESŐRELÉ
AMER ELEKTRONIKUS MOTORFÉK
AMER ELEKTRONIKUS MOTORFÉK
MÁGNESSZELEP AHC 24VDC I8W
MOTOR TELJESÍTMÉNY ELEKTROMOS MOTORFÉK
MP80 AMER MOTOR
MP80 AMER MOTOR
11.212.212 MAHLE MOTORSZIVATTYÚ
MAP08020H007200 SIBONI MOTOR
PENTA 5X30 24V 100W B14/56 MOTOR TELJESÍTMÉNY MOTOR
FTC L2S TECNORD JOYSTICKKORMÁNY
HES ANNASANA JOYSTICK GÁZPEDÁL
020E01 + 020PTAR NEW ELFIN VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
020E01 + 020PTAR NEW ELFIN VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
020E10 + 020SCO0 NEW ELFIN VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
PIZZATO MIKRÓKAPCSOLÓ MKV1 1D15 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
JR 101 IEC ALJZAT
HERGA LÁBKAPCSOLÓ 6240-AFAA-ZA00
HERGA LÁBKAPCSOLÓ 6240-AFAA-ZA00
SICK KÉZÉRZÉKELŐ GTB6-P4211 VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ
SICK KÉZÉRZÉKELŐ GTB6-P4211 VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ
BULGIN NYOMÓGOMB MP0031
BULGIN NYOMÓGOMB MP0031
ASITA MIKRÓKAPCSOLÓ VMN15S05D0 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
ASITA MIKRÓKAPCSOLÓ VMN15S05D0 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
ASITA MIKRÓKAPCSOLÓ VMN15S05D0 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
ASITA MIKRÓKAPCSOLÓ VMN15S05D0 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
BULGIN NYOMÓGOMB MP0031
BULGIN NYOMÓGOMB MP0031
020PIV+020E10+020E01 NEW ELFIN NYOMÓGOMB
020PIV+020E10+020E01 NEW ELFIN NYOMÓGOMB
ASITA MIKRÓKAPCSOLÓ VMN15S05D0 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
ASITA MIKRÓKAPCSOLÓ VMN15S05D0 VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ
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8. FEJEZET MŰSZAKI MELLÉKLETEK
8.2 KAPCSOLÁSI RAJZ LUI MINI T.L. - TLP
TS100 PIN
PCAN-1
PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8

LEÍRÁS
CAN1H
CAN1L
Árnyékoló
RS232 B+ ellátás
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 TALAJSZINT
PWM magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
PWM magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
Magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
Magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
Magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
Magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
Magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Magas oldali kimenet (B+, ha aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet/alacsony oldali sw
kapcsoló bemenet/alacsony oldali sw
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldal sw. 1.7A min.
Analóg bemenet
B+ táp

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

kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Analóg bemenet
Analóg bemenet
Analóg bemenet
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldal sw. 1.7A min.
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldal sw. 1.7A min.
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
Alacsony oldal sw. 1.7A min.
kapcsoló bemenet (B+=aktív)
5 V (alacsony áramerősség, csak
érzékelőkhöz)
Analóg bemenet
Analóg bemenet
0 V (alacsony áramerősség, csak
érzékelőkhöz)

P15-13
P15-14
P15-15
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INPUT
CAN KIJELZŐMODULHOZ (Plat)
CAN KIJELZŐMODULHOZ (Plat)

DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTHOZ
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTHOZ
Speed One tálcavezérlő
Lefelé menő szelep
Fék
Szivattyúcsatlakozó
Hajtáscsatlakozó
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Talajszint kiválasztó/táp
Akkumulátor lekapcsolása

CAN TÁROLÓ
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9

P10-10
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4

Rendelkezésre áll
N/C
Berregő

P12-5
P12-6

B+ ellátás érzékelőkhöz/
kapcsolókhoz
Emelőkapcsoló

P12-8

P12-7

P12-9
P12-10

Munkaplatform üzemmód

P12-11
P12-12

LEÍRÁS
ana 1
ana 2
5 V analóghoz
negatív
analóghoz
B+ ellátás be
B- ellátás be
AH
DOBOZBAN
AZ L
DOBOZBAN
digitális bemenet 1
digitális bemenet 2
digitális bemenet 3
digitális bemenet 4
ki 3
Sw. B+ ellátás
digitális bemenet 5
digitális bemenet 6
digitális bemenet 7
digitális bemenet 8
digitális bemenet 9
digitális bemenet 10

INPUT
Gyorsító
Kormányzás

P15-1-TŐL
B-TÓL
TS100 P3-1-TŐL

TS100 P3-2-TŐL
Lábkapcsoló

Indítókapcsoló
Rendelkezésre áll
Tálca engedélyezése
EMELÉS FEL

EMELÉS LE
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

Kürt

Talajszinti fény
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CE-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VIZSGÁLATI LAP

A
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314 600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN), OLASZORSZÁG

Vállalat:

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314 600
60022 CASTELFIDARDO (AN), OLASZORSZÁG

Tárgy:

KOMISSIÓZÓ GÉP
Modell:
LUIMINIT.L.
Sorozatszám:
MTL201XXXX
Gyártás éve
201X

TELJES FELELŐSSÉGGEL NYILATKOZIK, HOGY A TERMÉK:
KOMISSIÓZÓ GÉP
Modell
LUI MINI T.L.
Sorozatszám
MTL201XXXX
Gyártás éve
201X
AMELYRE EZ A NYILATKOZAT VONATKOZIK, AZ ALÁBBI SZABVÁNYOKNAK
MEGFELEL:

•
•

2006/42/EK irányelv (Gépekről szóló irányelv)
2014/30/EU irányelv és az azt követő módosítások és kiegészítések
(elektromágneses irányelv)

A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOK ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK KERÜLTEK ALKALMAZÁSRA:

•
•
•

EN ISO 3691-1:2015

EN ISO 3691-3:2016
EN 1175-1:1998+A1:2010

Castelfidardo, nn/hh/éééé

Jogi képviselő
BRAVI PIERINO

ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK:
•
OLAJNYOMÁS-RENDSZER ELLENŐRZÉSE
IGEN
•
ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLATA IGEN
•
TERHELÉSKORLÁTOZÓ MŰKÖDÉSI ELLENŐRZÉSE
IGEN
•
TERHELÉSVIZSGÁLAT NÉVLEGES KAPACITÁSSAL
IGEN

Castelfidardo, nn/hh/éééé

TESTER
BRAVI PIERINO

Bejelentett szervezet:
TUV ITALIA (0948)
EK-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY:
TUV ITA 0948 19 MAC 0155 B
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KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS - jótállási nyilatkozat
HA A JÓTÁLLÁS NEM SZEREPEL AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBEN, A GÉPRE
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSRA AZ ALÁBBI IRÁNYELVEK ÉRVÉNYESEK.
A gyártó BRAVIISOL SRL szavatolja, hogy az általa gyártott és értékesített berendezések minden új egysége a vállalat legújabb specifikációinak megfelelő.
Ezenkívül az oszlopra és a hidraulikus hengerre 10 év különleges jótállás vonatkozik. A gyártó az eredeti vásárlónak az anyaghibák és/vagy kivitelezési hibák
tekintetében normál használat és szervizelés esetén az eladás regisztrált dátumától, vagy ha nem regisztrálták, akkor a gyárból való elszállítástól számítva 3 év jótállást nyújt a berendezésre. Ez a jótállás nem vonatkozik az akkumulátor(ok)ra, amely
(ek)re a meghatározott vásárlási dátumtól számított 1 év garancia vonatkozik. A
jótállási időszakon belüli jótállási igények az adott hibás alkatrész javítására vagy
cseréjére korlátozódnak. A gyártó díjmentesen küld minden olyan alkatrészt, amelyről bebizonyosodik, hogy a kialakítása vagy kivitele hibás. A szükséges javítás
vagy csere elvégzését fedező munkadíjra és az ezzel kapcsolatos utazási
költségekre a meghatározott vásárlási dátumtól számított 1 év garancia vonatkozik,
a gyártó mindenkori átalányára alapján.
A jótállási igények KIZÁRÓLAG abban az esetben érvényesek, ha az adott hibás alkatrészt szállítási költségét előre fizetve szállítják a gyártónak, és a gyártó által végzett
vizsgálat során megállapítást nyer, hogy az anyag és/vagy a kivitelezés hibás. Továbbá,
a jótállási igények
KIZÁRÓLAG akkor fogadhatók el, ha a gyártó által kifejezetten megkövetelt összes információ (például a sorozatszám) megadásra kerül.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy kizárólagos megítélése alapján kicserélje, megjavítsa,
cserélje, vagy új, használt vagy felújított alkatrészt, szerelvényt, részegységet vagy
hegesztett elemet biztosítson.
EZ A JÓTÁLLÁSI SZABÁLYZAT NEM TERJED KI AZ ALÁBBIAK ÁLTAL OKOZOTT
KÁROKRA:
1.
2.
3.
4.

Szállítás
Az egység helytelen használata, beleértve a gyár által meghatározott határértékeken, terhelésen és/vagy specifikációkon kívüli működést.
Természeti katasztrófák (például árvíz, tűz, szél és villámcsapás).
Az egység vállalati kézikönyvek vagy gyári szervizközlemények szerinti megfelelő
szervizelésének és karbantartásának elmulasztása.

A BRAVIISOL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZŐKÉRT:
1.
2.
3.
4.

A JÓTÁLLÁS ÁLTAL FEDEZETT MUNKÁKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS:
A jótállási igényeket a rendellenességet követő 48 órán belül írásban vagy faxon
(nem csak szóban) és a lehető legrészletesebben kell jelenteni a gyártónak.
A garanciális igényeket a legközelebbi helyi forgalmazóhoz vagy közvetlenül a gyártóhoz kell továbbítani:

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314 600
60022 Castelfidardo (AN), Olaszország
Tel.: +39 071 7819090
Fax: +39 071 7819355
info@braviisol.com

A gyártó írásban vagy faxon visszaigazolja az ügyfél által elvégzett, a jótállással
érintett munkavégzés esetleges elfogadását, vagy saját technikusainak nyújt útmutatást az elvégzendő feladatokhoz.
Az ügyfél által kicserélt (a gyártó által engedélyezett) hibás anyagot vagy 120 napig
meg kell tartani, hogy a gyártó megvizsgálhassa vagy ellenőrizhesse a hibás anyagot. Szükség esetén a hibás alkatrészeket visszaküldik a gyártónak.
Szükség esetén készítsen fényképeket a hibás alkatrészről és arról a területről, ahol
a gépet működtették. Ez egyrészt a kellemetlen viták megelőzése, másrészt a gépek
minőségének, jótállásának és biztonságának javítása érdekében történik.
EZ A JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT KIZÁRÓLAGOS ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT
VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS HELYÉBE LÉP. MINDEN ILYEN EGYÉB
JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA
VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOKAT IS,
EZENNEL KIZÁRÁSRA KERÜL. Semmilyen alkalmazott, kereskedő, értékesítési
képviselő vagy más, a BRAVIISOL DM SRL nevében eljárni kívánó személy nem
jogosult a jelen jótállás feltételeinek módosítására, illetve a gyártó nevében semmilyen módon nem vállalhat olyan felelősséget vagy kötelezettséget, amely meghaladja
a BRAVIISOL DM SRL jelen jótállás szerinti kötelezettségeit.

Bármely olyan munkához kért alkatrészért, amelyet módosítottak.
Az egységen a gyártóval való előzetes írásbeli egyeztetés nélkül végrehajtott, nem
engedélyezett módosításokért vagy átalakításokért.
Fogyóeszközökkel, például gumiabroncsokkal, akkumulátorokkal kapcsolatos
munkadíj.
Bármilyen közvetett járulékos, következményes vagy különleges kár (beleértve, de
nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget, a bevételkiesést, a tőkeköltséget, a
helyettesítő berendezések költségeit, az állásidőt, a vizsgálati díjakat, harmadik
felek követeléseit, valamint a személy- vagy vagyonkárosodást), amely a jótállás
megszegésére, szerződésszegésre, gondatlanságra, szigorú felelősségre vonásra
vagy bármely jogi feltevésre alapozott követelésen alapul.

AZ ELEKTROMOS ALKATRÉSZEKRE A GARANCIA A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEK
MELLETT VONATKOZIK
Az akkumulátort megfelelően csatlakoztatták az újratöltéshez, a jelen kézikönyvben
szereplő előírásoknak és/vagy a gyártó által biztosított elektromos rajznak megfelelően.
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314 600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel.: +39 071 7819090
Fax: +39 071 7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Webhely:
www.bravi-platforms.com
Alkatrészek:
www.bravi-parts.com

