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INLEIDING 

Deze handleiding is uiterst belangrijk. Bewaar deze altijd aan boord van de 
machine. 
  
Het doel van deze handleiding is om de eigenaar, de gebruikers, de 
bestuurders, de bedrijven die leasing aanbieden en degenen die de machine 
leasen, te informeren over de essentiële voorzorgsmaatregelen en werkwijzen 
voor een veilig en correct gebruik van de machine op basis van het verwachte 
gebruik. 
Wegens de voortdurende verbeteringen die aan de producten worden 
aangebracht, behoudt de firma BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. 
zich het recht voor om de technische veiligheidsinformatie van deze machine 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Neem voor bijgewerkte informatie contact op met 

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

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 

 

SYMBOLEN VOOR GEVAAR EN TERMINOLOGIE 
 
Dit gevaarsymbool is nodig om de aandacht te vestigen op 
mogelijke gevaren die letsels kunnen veroorzaken.  Leef alle 
veiligheidsvoorschriften na die achter dit symbool staan, om 
mogelijke ernstige letsels of dodelijke ongevallen te 
voorkomen  
  
WIJST OP EEN ONMIDDELLIJKE GEVAARLIJKE SITUATIE, 
DIE ERNSTIGE LETSELS OF ZELFS DODELIJKE 
ONGEVALLEN KAN VEROORZAKEN, ALS ZIJ NIET 
WORDT VERMEDEN. DEZE ZELFKLEVER HEEFT EEN 
RODE ACHTERGROND. 
  
WIJST OP EEN MOGELIJKE GEVAARLIJKE SITUATIE, DIE 
LETSELS VAN MIDDELMATIGE AARD KAN 
VEROORZAKEN, ALS ZIJ NIET WORDT VERMEDEN.  HET 
KAN OOK WORDEN GEBRUIKT OM TE WIJZEN OP 
ONVEILIGE PROCEDURES.  DEZE ZELFKLEVER HEEFT 
EEN GELE ACHTERGROND. 
  
WIJST OP EEN MOGELIJKE GEVAARLIJKE SITUATIE, DIE 
ERNSTIGE LETSELS OF ZELFS DODELIJKE ONGEVALLEN 
KAN VEROORZAKEN, ALS ZIJ NIET WORDT VERMEDEN.  
DEZE ZELFKLEVER HEEFT EEN BLAUWE, WITTE OF 
ORANJE ACHTERGROND.  

 
 
 

 
DIT PRODUCT MOET VOLDOEN AAN ALLE 
VEILIGHEIDSPROCEDURES DIE IN DE TECHNI-
SCHE VEILIGHEIDSINFORMATIE STAAN VER-
MELD. 
NEEM CONTACT OP MET BRAVIISOL DIVISIO-
NE MECCANICA S.R.L., OF MET UW PLAATSE-
LIJKE GEAUTORISEERDE BRAVIISOL DIVISIO-
NE MECCANICA S.R.L. VERTEGENWOORDI-
GER, VOOR INFORMATIE OVER EVENTUELE 
TECHNISCHE VEILIGHEIDSINFORMATIE BE-
TREFFENDE DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIK-
TE PRODUCTEN VAN BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L.. 

 
 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ZAL DE TECHNISCHE VEILIGHEID-
SINFORMATIE AAN DE GEREGISTREER-
DE EIGENAAR VAN DE MACHINE BEZOR-
GEN. 
NEEM CONTACT OP MET BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L OM ER 
ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE INFORMA-
TIE OVER DE HUIDIGE EIGENAAR BI-
JGEWERKT EN JUIST IS. 

 
 
 

 
EVENTUELE ONGEVALLEN DIE TIJDENS 
HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN VAN 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. GEBEUREN, EN DIE LETSELS OF 
DE DOOD VAN PERSONEEL OF ANDERE 
ERNSTIGE SCHADE AAN EIGENDOMMEN 
OF AAN DE PRODUCTEN VAN BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. ZELF 
VEROORZAKEN, MOETEN ONMIDDEL-
LIJK AAN BRAVIISOL DIVISIONE MECCA-
NICA S.R.L. WORDEN GEMELD.  

Voor 

  

• Melding van ongevallen  

• Publicaties met betrekking tot de 
veiligheid van het product 

• Bijwerken van de informatie met 
betrekking tot de huidige eigenaar 

• Vragen met betrekking tot de veiligheid 

van het product 

• Informatie over de naleving van normen 
en voorschriften 

• Vragen met betrekking tot speciale 
toepassingen van het product 

• Vragen met betrekking tot aanpassingen 
aan het product 

CONTACT:  
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

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

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Referentievoorschriften: 

2006/42/EC 
2014/30/CE 

 
Dynamische en statische tests uitgevoerd door: 

 
TUV ITALIA (0948) 

Gruppo TUV SUD 
Via Carducci 125, Pal.23 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Italië  

 
Document:  

 
TUV IT 0948 19 MAC 0155 B 
TŰV IT 0948 20 MAC 0185 B 

 
Datum:  

 
05/07/2019 
25/05/2020 

 
 

GEVAAR 

OPGELET 

WAARSCHUWING  

BELANGRIJK  

BELANGRIJK  
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HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  

1.1 ALGEMENE INFORMATIE 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor een correct en veilig 
gebruik en onderhoud van de machine. Om een correct gebruik van de machine te garande-
ren, is het absoluut noodzakelijk om een dagelijkse werkwijze te volgen, gebaseerd op de 
aanwijzingen in deze handleiding. 
Om de veilige werking van de machine te garanderen, is het bovendien noodzakelijk dat een 
bevoegd persoon een onderhoudsprogramma opstelt op basis van de informatie in deze 
handleiding en in de handleiding voor reparatieprocedures en onderhoud.  Dit programma 
moet nauwgezet worden opgevolgd.  
De eigenaar, de gebruikers, de bestuurders, de bedrijven die leasing aanbieden en degenen 
die de machine leasen, mogen de verantwoordelijkheid voor de werking van de machine niet 
aanvaarden vooraleer zij deze handleiding hebben gelezen en een opleiding in de bestu-
ringsprocedures hebben gevolgd, onder toezicht van een bevoegd en deskundig bestuurder. 
Voor verdere informatie met betrekking tot veiligheid, opleiding, inspectie, onderhoud, toe-
passing en besturing, kan u contact opnemen met Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.  
 
 

 
 
HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE IN DEZE 
HANDLEIDING VERMELDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN KAN SCHADE 
AAN DE MACHINE, AAN EIGENDOMMEN EN ERNSTIG OF DODELIJK 
LETSEL AAN PERSONEN VEROORZAKEN  
1.2 INLEIDENDE PROCEDURES  
 
Opleiding en inzicht van de bestuurder  
 

•  Voordat u de machine gebruikt, moet u de 

handleiding grondig lezen. 

•  Gebruik de machine alleen nadat u een opleiding door bevoegd personeel 
hebt gevolgd. 

•  Het gebruik van de machine is alleen toegestaan voor bevoegd en 
opgeleid personeel, dat de aanduidingen GEVAAR, WAARSCHUWING 
en OPGELET en de besturingsvoorschriften van de machine die in de 
handleiding te vinden zijn, zorgvuldig gelezen en volledig begrepen heeft. 

•  Gebruik de machine voor toepassingen die vallen onder degene die door 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. zijn voorzien. 

•  Al het besturend personeel moet vertrouwd raken met de commando's, de 
bedieningsorganen en de noodfuncties van de machine die in de 
handleiding staan vermeld. 

•  Lees zorgvuldig alle voorschriften van het bedrijf en de geldende 

plaatselijke en federale voorschriften met betrekking tot het gebruik van 
de machine en leef ze na.  

INSPECTIE VAN DE MACHINE  
 

• Gebruik de machine pas nadat u de controles en verificaties voor de 
functionele inspectie hebt uitgevoerd. Raadpleeg hoofdstuk 2 van 
deze handleiding voor verdere aanwijzingen. 

• Activeer de machine pas nadat u alle service- en onderhoudsprocedures 
hebt uitgevoerd die aangegeven worden in de voorschriften van de 
procedure- en onderhoudshandleiding. 

• Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen correct functioneren. Eventuele 

aanpassingen aan deze beveiligingen vormen een overtreding van 

de veiligheidsvoorschriften. 

 

 
 
 
EVENTUELE AANPASSINGEN OF WIJZIGINGEN AAN DE MA-
CHINE MOGEN UITSLUITEND MET SCHRIFTELIJKE TOESTEM-
MING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD. 
 

•  Gebruik de machine nooit wanneer de symbolen of 
zelfklevende stickers met de veiligheidsvoorschriften of -
instructies onleesbaar zijn of ontbreken. 

•  Vermijd het ophopen van puin op de vloer van het platform.  

Vermijd dat modder, olie, vet of andere soortgelijke 

glibberige stoffen in contact komen met schoenen of met de 

vloer van het platform. 

Inspectie van de werkplek 

•  Vooraleer de machine te gebruiken, moet de bestuurder alle 

nodige voorzorgsmaatregelen nemen om elk gevaar op de 
werkplek te vermijden.  

•  Activeer het platform niet op vrachtwagens, laadvloeren van 

opleggers, spoorwegwagons, boten op het water, steigers of 
soortgelijke constructies of voertuigen, waarvoor BRAVIISOL 
D.M. SRL de bediening niet schriftelijk heeft goedgekeurd.  

•  De machine mag worden bestuurd bij temperaturen tussen -

20 en 40° C (tussen 0 en 104° F). Raadpleeg BRAVIISOL 

D.M. SRL voor waarden betreffende het gebruik van de 

machine bij temperaturen die niet in het aangegeven bereik 

liggen. 

WAARSCHUWING  
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1.3 BESTURING 
 
Algemene informatie  
 

•  Gebruik de machine uitsluitend voor het vervoer van 
personeel voor de handmatige behandeling van banden. 

•  Bestuur geen defecte machine. Schakel de machine uit als 
er een storing optreedt. 

•  Zet de schakelaars of besturingshendels niet plotseling van 
de ene in de andere stand terwijl u de neutrale stand 
overslaat. Breng de schakelaar altijd in de neutrale stand 
voordat u hem in de stand voor de volgende functie zet. 
Voer de commando's uit met een langzame en gelijkmatige 
druk. 

•  Laat het personeel de machine alleen in geval van nood 
vanaf de grond ontgrendelen of activeren, als er zich 
personen op het platform bevinden.  

•  Zorg ervoor dat elektrische gereedschappen goed worden 
opgeborgen en vermijd dat ze aan hun voedingskabels 
blijven hangen in het werkterrein van het platform. 

•  Laat de mand volledig zakken en schakel de machine uit 

voordat u deze onbeheerd achterlaat. Verwijder de sleutel 
om ongeoorloofd gebruik van de machine te voorkomen. 

•  Het vervoer van passagiers met de machine is verboden. 

•  Tijdens het gebruik mag alleen de bestuurder op de machine 
aanwezig zijn. 

•  De batterijvloeistof is zeer corrosief.  Zorg ervoor dat de 
vloeistof niet in contact komt met de huid of de kleding. 

•  Laad de batterijen op in een goed geventileerde ruimte. 

HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

1.4 GEVAAR VOOR VALLEN 
 
 

•  Controleer of alle veiligheidsrelingen en hekjes op de juiste 
positie zijn vastgemaakt voordat u de machine in gebruik 
neemt.  

•  Plaats beide voeten stevig op de vloer van het platform. 

•  Plaats geen ladders, dozen, opstapjes, planken of andere 
soortgelijke voorwerpen op de vloer van het platform 
waardoor de actieradius ervan wordt vergroot. 

•  Gebruik de hoogwerker niet om op het platform te klimmen, 
noch om ervan af te klimmen. 

•  Wees zeer oplettend bij het betreden en verlaten van het 
platform. Zorg ervoor dat de hoogwerker volledig gezakt is. 
Wanneer u het platform betreedt of verlaat, doet u dit met 
het gezicht naar de machine toe.  

•  De besturing, bediening en veiligheidssensoren zijn zo 
ontworpen dat de bestuurder altijd "vier contactpunten" met 
de machine moet houden: beide handen en beide voeten 
MOETEN voortdurend in contact met de machine zijn 
wanneer deze in werking is. 

•  Houd altijd "drie contactpunten" met de machine, zodat 
beide handen en één voet of beide voeten en één hand 
voortdurend in contact zijn met de machine wanneer u deze 
betreedt of verlaat. 

•  Indien de autoriteiten ter plaatse of andere voorschriften 

verankering met een leeflijn voorschrijven, is het aan te 

bevelen het verankeringspunt op deze machine te 

gebruiken als bevestigingspunt voor een veiligheidsgordel. 

Gebruik dit punt niet om het platform of een ander apparaat 

of materiaal op te tillen, te verankeren, vast te zetten of te 

ondersteunen. Het verankeringspunt van de leeflijn 

wordt alleen gebruikt voor het beveiligen van de 

verplaatsing, binnen de grenzen van het platform. Het 

is geen valbeveiligingsmiddel. Gebruik als zodanig kan 

leiden tot de dood of ernstig letsel. 
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1.5 GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE 

HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

De machine is niet elektrisch geïsoleerd.  
Bewaar een afstand van minstens 3 meter (10 voet) tussen elk deel van de ma-
chine en de inzittende en een elektrische leiding of een elektrisch apparaat met 
een elektrische lading van minstens 50.000 Volt.  
Voor elke verhoging van 30.000 volt of minder is het noodzakelijk 0,3 m (1 voet) 
toe te voegen. 
De minimale veilige werkafstand kan worden verkleind indien ter voorkoming 
van aanraking isolerende afschermingen aanwezig zijn, als deze afschermingen 
zijn afgestemd op de spanning van de te beschermen elektrische leidingen.  
De afschermingen mogen geen deel uitmaken van de machine of ermee ver-
bonden zijn.  
De minimale operationele veiligheidsafstand mag worden verkleind binnen de 
operationele afmetingen die door de isolerende afschermingen worden 
aangegeven. Deze afstand moet worden bepaald door een bevoegd persoon, 
met inachtneming van de plaatselijke, federale en bedrijfsvoorschriften be-
treffende het verrichten van werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanning-
sapparatuur.  

1.6 GEVAAR VOOR KANTELEN 
 
 
 
 
 

•  Vooraleer met de machine te rijden, moet de gebruiker 
vertrouwd raken met de ondergrond van het werkterrein. 
Overschrijd tijdens het rijden de toegestane hellingen of de 
dwarshellingen niet. 

•  Breng het platform niet omhoog en rijd niet met de machine 

met het platform omhoog op een helling of op een 
onregelmatige of zachte ondergrond.  

•  Controleer de maximale draagwaarden van vloeren, 
bruggen, vrachtwagens of andere oppervlakken, voordat u 
daarop gaat rijden. 

•  Overschrijd de maximale belasting van het opgetilde 
platform niet  

•  Verdeel de banden alleen over het liftcompartiment en doe 
dit zonder 

 plotseling te laden en te lossen 

•  Blijf met het chassis van de machine op minstens 0,6 m 
afstand van gaten, oneffenheden, hellingen, obstakels, puin, 
verborgen gaten en andere potentiële gevaren die zich op 
de begane grond kunnen bevinden.  

•  Probeer de machine niet als een kraan te gebruiken. Maak 
de machine niet vast aan een andere aangrenzende 
constructie.  

•  Breng het platform niet omhoog bij wind of rukwinden 

•  Vergroot het platform niet met uitbreidingen aan het bordes 
of met niet toegestane aanvullingen. Als de aan de wind 
blootgestelde oppervlakte van de machine groter wordt, 
vermindert de stabiliteit.  

•  Als de hoogwerker of het platform zo vast komt te zitten dat 
een of meer wielen van de grond komen, is het noodzakelijk 
dat de bestuurder van het platform naar beneden klimt 
voordat men probeert de machine los te maken.  Gebruik 
een kraan, een vorkheftruck of andere geschikte apparatuur 
om de machine te stabiliseren en het personeel van het 
platform te laten afdalen. 

•  Het is ten strengste verboden om het platform te betreden 

en te verlaten wanneer het omhoog staat 

SPANNINGSBEREIK 
(VAN FASE TOT FASE)  

MINIMALE OPERA-
TIONELE VEILIGHEIDSAF-

STANDEN m (voet) 

Van 0 tot 50 kV 3 (10) 

Van meer dan 50 kV tot 200 kV 5 (15) 

Van meer dan 200 kV tot 350 kV 6 (20) 

Van meer dan 350 kV tot 500 kV 8 (25) 

Van meer dan 500 kV tot 750 kV 11 (35) 

Van meer dan 750 kV tot 1000 kV 14 (45) 

OPMERKING: Deze minimale operationele veiligheidsafstanden moeten 
worden toegepast, behalve in gevallen waarin de plaatselijke, federale of 

bedrijfsvoorschriften strenger zijn.  
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1.7 GEVAAR VOOR VERPLETTERING EN BOTSING  
 

•  Al het personeel, bestuurders of grondpersoneel, moet de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting dragen die vereist is door de geldende voorschriften of 
door de risicoanalyse die op de werkplek is uitgevoerd. 

•  Wanneer de machine wordt gebruikt of het platform omhoog of omlaag wordt 

gebracht, moet u erop letten dat u de afstanden boven, onder en aan 

weerszijden van het platform zelf nauwkeurig in de gaten houdt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leun niet over de leuningen van het platform wanneer de machine in werking 
is. 

•  Wanneer u de machine bestuurt op plaatsen met beperkt zicht, laat dan een 
aangewezen persoon vooroplopen om eventueel gevaar aan te geven. 

•  Houd tijdens het rijden niet-operationeel personeel altijd op een afstand van 
ten minste 1,8 meter (6 voet) van de machine. 

•  Pas de rijsnelheid aan vooroplopen de hand van de volgende 
omstandigheden: toestand van de ondergrond of het vloeroppervlak, verkeer, 
zicht, helling, plaats van ander personeel en alle andere factoren die gevaar 
voor aanrijding of lichamelijk letsel kunnen opleveren. 

•  Houd rekening met de remafstanden, onafhankelijk van de snelheid van de 
machine. 

•  Rijd niet met hoge snelheid in besloten, krappe of nauwe ruimtes of in 
achteruit. 

•  Let altijd zeer goed op om te voorkomen dat eventuele obstakels tegen de 
bedieningscommando's of de persoon op het platform botsen of dat zij deze 
hinderen. 

•  Zorg ervoor dat de bestuurders van andere machines die zich op een hoogte 
of op de begane grond bevinden, op de hoogte zijn van de aanwezigheid van 
de machine. Schakel de elektrische stroom naar verhoogde kranen uit. 

•  Waarschuw het andere personeel om niet onder de hoogwerker te werken, te 
staan of te gaan. Baken de vloer of de grond af met passende 

afschermingen, indien nodig.  

HOOFDSTUK 1.  
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

1.8 OPTILLEN EN TRANSPORT 
 
Algemene informatie  
 

•  Tijdens het optillen en transporteren mag het personeel niet op het 
platform staan. 

  

•  Duw of sleep de machine uitsluitend in geval van nood, storing, 

stroomonderbreking of om de machine te laden of te lossen en 
ALTIJD nadat de motorrem ontgrendeld is, volgens de aanwijzingen 
die u in deze handleiding vindt.  

  

•  Zorg ervoor dat het platform volledig neergelaten en leeg is, voordat 
u het optilt of transporteert.  

  

•  Plaats tijdens het heffen van de machine met behulp van een 

vorkheftruck de vorken uitsluitend op de daarvoor bestemde 
plaatsen van de machine zelf.  Voer het optillen uit met behulp van 
een vorkheftruck met een voldoende draagvermogen.  Raadpleeg 
de tabel met technische specificaties in hoofdstuk 5 - Technische 
specificaties van de machine, voor de gewichten van de machine. 

  

•  Raadpleeg hoofdstuk 3 - Werking van de machine, in deze 

handleiding, voor informatie over het optillen. 
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HOOFDSTUK 2.  
VOORBEREIDING EN INSPECTIE 

2.1 OPLEIDING VAN HET PERSONNEEL 
  
De machine is een apparaat voor het vervoer van personeel voor het 
handmatig verzamelen van banden. 
Daarom mag het uitsluitend gebruikt en onderhouden worden door 
opgeleid en bevoegd personeel. 
Het gebruik van de machine is niet toegestaan door personen die 
onder invloed van alcohol of drugs zijn, of die onderhevig zijn aan 
aanvallen van epilepsie, hoogtevrees of verlies van lichamelijke 
controle. 
 De opleiding van de bestuurder bestaat uit het volgende: 

1.  Gebruik en grenzen van de commando's vanaf het platform, vanaf de 

begane grond en de noodcommando's, en ook van de veiligheidssystemen. 

2.  Signalisatie van commando's en bediening, instructies en 

waarschuwingen die op de machine zijn aangebracht. 

3.  Voorschriften bepaald door de werkgever en door de overheid. 

4.  Gebruik van het goedgekeurde valbeveiligingsmiddel, indien nodig. 

5.  Voldoende kennis van de mechanische werking van de machine om een 

echte of potentiële storing of defect te kunnen herkennen.  

6.  Veilige methoden voor het gebruik van de machine bij confrontatie met 

bovengrondse hindernissen, ander materieel of obstakels in beweging, 
putten, kuilen en hellingen.  

7.  Methodes voor het vermijden van gevaren veroorzaakt door 

onbeschermde elektrische geleiders. 

8.  Vereisten voor een bepaalde taak of een bepaalde toepassing van de 

machine. 
 

Opleiding onder toezicht 
De opleiding moet gegeven worden onder toezicht van een bevoegd 
persoon, op een open plaats, vrij van obstakels.  De opleiding moet 
worden voortgezet totdat de leerling in staat is de machine veilig te 
gebruiken. 
 
Verantwoordelijkheid van de bestuurder 
De bestuurder moet worden geïnformeerd over diens 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de machine uit te schakelen 
in geval van storingen of defecten of bij aanwezigheid van andere 
onveilige omstandigheden; dit geldt zowel voor de machine als voor de 
werkplek. 
 
OPMERKING: De fabrikant of de verkoper moet bevoegd personeel ter 
beschikking stellen voor opleidingen, zowel op het ogenblik van de 
levering van de eerste eenheden als later, op verzoek van de 
eindgebruiker of het door hem aangewezen personeel. 

2.2 VOORBEREIDING INSPECTIE EN ONDERHOUD  
  
BRAVIISOL geeft informatie met betrekking tot de inspectie van de 
machine, aangegeven in de onderstaande tabel 2.3 op bladzijde 14. 
Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor verdere informatie betreffende 
de machine. De regelmaat van inspecties en onderhoudsprocedures moet 
verhoogd worden naargelang de noodzaak: wanneer de machine gebruikt 
wordt onder ongunstige omgevingsomstandigheden, met een grotere 
frequentie of voor moeilijke of bijzonder veeleisende werkzaamheden. 
  
2.3 INSPECTIES VOORAFGAAND AAN INGEBRUIKNAME 
De inspectie voorafgaand aan het gebruik bestaat uit de volgende 
handelingen: 
  
1. Reiniging – Verifieer en controleer op eventuele lekken (olie, 
hydraulische vloeistof of batterijzuur) of op vreemde voorwerpen op een van 
de oppervlakken. Waarschuw het onderhoudspersoneel bij eventuele 
zichtbare lekken. 
  
2. Symbolen en zelfklevende stickers – Controleer en verifieer of ze 
allemaal zuiver en leesbaar zijn.  
Controleer of er geen symbool of zelfklever ontbreekt.  
Zorg ervoor dat elk symbool of elke zelfklever die niet leesbaar is, wordt 
schoongemaakt of vervangen. (Zie "Aanbrengen van de zelfklevende 
stickers" in hoofdstuk 3). 
  
3. Bedienings- en veiligheidshandleiding – zorg ervoor dat de deze 
handleidingen zich in het weerbestendig compartiment bevinden (Afb. 2.A):  
  
4. Schema van de volledige dagelijkse inspectie – (Zie hoofdstuk 2.4). 
  
5. Batterij – Opladen indien nodig (Zie hoofdstuk 3.5). 
  
6. Hydraulische olie – Het peil van de hydraulische olie in de tank kan 
variëren naargelang de temperatuur van de olie.  Daardoor is het mogelijk 
dat, in een koude machine, het oliepeil niet het FULL-merkteken van het 
oliepeilkijkglas bereikt.   
Breng het plateau enkele malen omhoog en omlaag om een nauwkeuriger 
aflezing van het peil in het oliepeilkijkglas te krijgen   
Controleer het peil wanneer de hydraulische olie opgewarmd is; het peil 
moet gelijk aan of dicht bij het merkteken FULL liggen. 

• VUL NIET VERDER DAN HET FULL-MERKTEKEN. 

• VUL de olie ALTIJD BIJ als het peil onder het ADD-merkteken staat. 
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OPMERKING:  
Controleer het peil van de hydraulische olie 

wanneer de korf van de machine neergelaten is, 

aan de hand van het kijkglas dat zich onder de kap 

bevindt. Vul, indien nodig, bij met een minerale olie 

met een viscositeitsindex van 22 (voor 

klimaatomstandigheden met zeer koude 

temperaturen, d.w.z. beneden -20°C, wordt 

het gebruik van minerale olie met een lager 

vriespunt, ongeveer -45°C, aanbevolen).  

 

Opgelet verontreinigingsgevaar  

De olie niet in het milieu lozen.  
 
 
TABLE 2.3 

2.4 VOLLEDIGE DAGELIJKSE INSPECTIE 
 
 
 
 
OM MOGELIJKE LETSELS TE VOORKOMEN, MOET U ERVOOR ZORGEN 
DAT DE ELEKTRISCHE VOEDING VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD IS 
TIJDENS DE INSPECTIE.  GEBRUIK DE MACHINE NIET VOORDAT ALLE 
STORINGEN VERHOLPEN ZIJN. 
 
 
 
 
 
VERWAARLOOS DE VISUELE CONTROLE VAN HET ONDERSTE GEDEEL-
TE VAN HET BASISFRAME NIET.  
CONTROLEER EN VERIFIEER OF ER GEEN VREEMDE VOORWERPEN OF 
PUIN AANWEZIG ZIJN DIE ERNSTIGE SCHADE AAN DE MACHINE KUN-
NEN TOEBRENGEN.  
De bestuurder mag de verantwoordelijkheid voor de bediening van de machine 
pas aanvaarden nadat deze handleiding in al haar onderdelen gelezen en 
begrepen is en er een eerste proefrit met het voertuig gemaakt is onder toezicht 
van een bevoegd deskundige bestuurder.  
Alleen geautoriseerd personeel en bevoegde bestuurders mogen deze machine 
bedienen.  Deze handleiding en de bijbehorende bijlagen moeten beschouwd 
worden als een integraal onderdeel van deze machine en moeten te allen tijde 
bij de machine blijven. 
  
  
 
De fabrikant, BRAVIISOL D.M. SRL, heeft geen directe controle over het 
gebruik van de machine.  Het gebruik van de machine volgens de 
veiligheidsvoorschriften is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. 
  
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om vóór elk gebruik een 
grondige inspectie van de machine uit te voeren.  
  
Het doel van de volledige dagelijkse inspectie is na te gaan en te verifiëren of de 
machine in orde is, de afwezigheid van anomalieën, storingen of defecten vast 
te stellen en te bepalen of er routine-onderhoud nodig is.  Indien 
beschadigingen of niet toegestane wijzigingen aan de machine, ten opzichte 
van hoe zij werd afgeleverd, worden geconstateerd, moet de machine 
onmiddellijk als zodanig worden gelabeld en mag zij NIET GEBRUIKT worden.  
 
 

TYPE FREQUENTIE HOOFDVERANT
WOORDELIJKH
EID 

BEVOEGD 
VOOR DE 
SERVICE 

REFERENTIE 

INSPECTIE        
VOOR 
INGEBRUIKNA
ME 

Bij aanvang van 
elke werkdag, of 
anders bij elke 
verandering van 
bestuurder. 

Gebruiker of 
bestuurder 

Gebruiker of 
bestuurder 

Bedienings- en 
veiligheidshandleiding 

REGELMATIGE 
INSPECTIE 

Met een tussentijd 
van 3 maanden of 
150 uur, al naar 
gelang de 
omstandigheden, 
of als de machine 
langer dan 3 
maanden niet 
gebruikt is of als zij 
tweedehands 
gekocht is. 

Eigenaar, 
concessiehouder 
of gebruiker. 

BRAVI Bevoegd 
technicus 

Service- en 
onderhoudshandleidin
g en desbetreffende 
inspectieformulieren 

JAARLIJKSE 
INSPECTIE 

Jaarlijks, binnen 13 
maanden na de 
laatste inspectie 

Eigenaar, 
concessiehouder 
of gebruiker. 

BRAVI Bevoegd 
technicus 

Service- en 
onderhoudshandleidin
g en desbetreffende 
inspectieformulieren 

WAARSCHUWING  

WAARSCHUWING  

WAARSCHUWING  

14 15 

HOOFDSTUK 2.  
VOORBEREIDING EN INSPECTIE 



 

 

2.5 VOOR ELK GEBRUIK  
 

•  Zorg ervoor dat alle handleidingen zich in het weerbestendig 
compartiment bevinden. 

•  Zorg ervoor dat het label met het serienummer van het platform 

en alle zelfklevende veiligheidsstickers op hun plaats zitten, en 
dat ze allemaal perfect geïntegreerd en leesbaar zijn. 

•  Inspecteer de machine op de afwezigheid van anomalieën, 

lasscheuren, defecten of storingen, of van beschadigingen of 
ongeoorloofde aanpassingen aan de machine, ten opzichte van 
hoe ze door de fabrikant werd afgeleverd.  

•  Controleer en verifieer de korf, de reling van het platform, 
controleer of het instaphek goed werkt en of het volledig en 
automatisch sluit.  

•  Controleer het waterpeil in de batterijen en kijk of er geen lekken 
zijn. De batterijkabels moeten correct op de polen aangesloten 
zijn. Ze mogen niet door corrosie aangetast zijn. 

•  Controleer en verifieer door te testen of alle veiligheids- en 
persoonlijke beschermingsmiddelen goed werken. 

•  Controleer en verifieer dat zowel de tractie- als de zwenkwielen 
geen beschadigingen, slijtageplekken of diepe insnijdingen 
vertonen.  Controleer en verifieer of er geen puin aan of rond de 
wielen vastzit. 

•  Inspecteer de hydraulische, elektrische en mechanische 

onderdelen visueel.  Controleer voor elk onderdeel of alle 
stukken aanwezig zijn, niet loszitten en stevig op hun 
respectieve plaats bevestigd zijn, en of er geen zichtbare lekken, 
tekenen van overmatige slijtage of beschadigde plekken zijn. 

•  Controleer en verifieer of er geen losgeraakte draden of kabels 

zijn die aan de onderkant van het voertuig hangen. 

•  Controleer en verifieer de goede werking van de 
sleutelschakelaar in de korf. 

•  Controleer en verifieer de werking van de noodstopknoppen: 
zowel die op het bedieningspaneel in de korf als die op het 
commandopaneel van het chassis. 

•  Controleer en verifieer, door te testen, de goede werking van de 

noodhendel voor handmatig omlaag brengen. 

2.6 FUNCTIONELE VERIFICATIES  

 
Voer aan het einde van de "volledige inspectie" een functionele verificatie van 
alle systemen uit op een plaats die vrij is van hindernissen op grote hoogte of 
op grondniveau.  
Raadpleeg hoofdstuk 3 van deze handleiding voor verdere aanwijzingen 

betreffende de besturing. 

 
 
SCHAKEL DE MACHINE ONMIDDELLIJK UIT ALS ZE NIET NAAR 
BEHOREN WERKT. BRENG HET PERSONEEL DAT INSTAAT VOOR HET 
ONDERHOUD OP DE HOOGTE VAN HET PROBLEEM. GEBRUIK DE 
MACHINE NIET VOORDAT ZE GESCHIKT VERKLAARD IS VOOR VEILIG 
GEBRUIK. 
  
Functionele verificatie-elementen  

1.  Voer de volgende handelingen uit vanaf het commandopaneel op de 

grond, zonder belasting op het platform: 

a.  Activeer de grondcommando’s: het omhoog brengen en laten zakken 

van het platform. 

b.  Zorg ervoor dat alle functies van de machine zijn uitgeschakeld 

wanneer de noodstopknop geactiveerd (ingedrukt) wordt. 
  Controleer en verifieer de goede werking van de noodhendel voor 

handmatig omlaag brengen.  

2.  Voer de volgende handelingen uit vanaf het commandopaneel op het 

platform. 

a.  Breng het platform verscheidene keren omhoog en omlaag van 0,61 

tot 0,92 meter (van 2 tot 3 voet). Controleer en verifieer dat het 
omhoog en omlaag brengen van het platform op een regelmatige 
manier gebeurt. Controleer  en verifieer dat bij het omhoog brengen 
van de korf het rijden automatisch geactiveerd wordt in langzame 
veiligheidssnelheid. 

b.  Activeer alle functies en controleer en verifieer de goede werking van 

alle eindschakelaars, de algemene noodschakelaars en de 
activeringsschakelaars. 

c.  Remmen van het voertuig - Rijd het voertuig op een helling (waarbij de 

nominale werkingscapaciteit op een helling niet overschreden mag 

worden) en stop vervolgens, om er zeker van te zijn dat de remmen op 

een helling zullen houden. 

WAARSCHUWING  
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HOOFDSTUK 3.  
BESTURING VAN DE MACHINE 

3.1 
DE FABRIKANT HEEFT GEEN ENKELE DIRECTE CONTROLE OVER 
DE TOEPASSING OF DE BESTURING VAN DE MACHINE.  
DE GEBRUIKER EN DE BESTUURDER WORDEN GEACHT DE JUISTE 
VEILIGHEIDSPROCEDURES TE VOLGEN. 
Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie voor het begrijpen van de 
operationele commandofuncties. 
  
3.2 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 

  
Dit is een elektrisch, zelfrijdend voertuig, en het is uitgerust met een 
platform, gemonteerd op een stijgmechanisme, dat bediend wordt door een 
speciale enkele hydraulische cilinder met gesynchroniseerde werking.  
Het doel van de machine is toegang te verschaffen tot hoger gelegen 
plaatsen, om daar handmatig banden te verzamelen, die op het 
liftcompartiment worden gelegd. 
  
Het hoofdcommandopaneel bevindt zich op het platform. 
Vanaf het commandopaneel op het platform kan de bestuurder het voertuig 
voortbewegen, het platform omhoog of omlaag brengen. De machine is 
uitgerust met een elektrisch bediend bandenliftcompartiment die wordt 
bediend door twee gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de zijkant van 
de machine. Hiermee kan de bestuurder bandenliftcompartiment, dat alleen 
voor banden is bestemd, omhoog en omlaag brengen zonder zijn of haar 
plaats te verlaten.  
  
De machine heeft achteraan twee aandrijfwielen en vooraan twee 
zwenkwielen. 
Wanneer de machine in onderhoud is of wanneer functionele commando’s 
worden uitgevoerd, of in geval van nood, wanneer de bestuurder op het 
platform niet in staat is het te laten zakken, moet het programmeerbare 
bedieningspaneel op de grond worden gebruikt.  

3.  Alarmgrens helling: met het platform volledig neergelaten, rijdt u met het 

voertuig op een helling van meer dan 1,5° in elke richting (waarbij de nominale 
werkingscapaciteit op een helling niet overschreden mag worden). Het alarm 
van het voertuig zal een status van hellingsgraad aangeven bij een poging om 
het platform omhoog te brengen. 

4.  Reductielimiet van de transmissiesnelheid: Als het platform meer dan 0,4 m 

(1,5 - 2 voet) omhoog wordt gebracht, wordt de transmissiesnelheid met 1/4 
verminderd ten opzichte van de transmissiesnelheid voor het omlaag brengen 
van het platform. 

5.  Limiet voor het openen van het instaphek van het platform: Het instaphek 

is uitgerust met veren op de beide zijvleugels, die het instaphek automatisch 
sluiten zodra ze losgelaten worden. Het instaphek is ook uitgerust met 
microschakelaars op de beide vleugels, die het rijden, omhoog of omlaag 
bewegen verhinderen wanneer het instaphek niet goed gesloten is. 

6.  Sensor op linker/rechter handgreep en voetschakelaar - De machine werkt 

(ze beweegt omhoog en omlaag) uitsluitend als de bestuurder zijn/haar hand 
op de linker en rechter handgreep houdt (afb. A) en met beide hielen op de 
voetschakelaars drukt die op het platform geplaatst zijn (afb. B). Deze 
veiligheidspositie moet gedurende alle handelingen met de machine 
gehandhaafd blijven. 

7.  Zorg ervoor dat alle functies van de machine zijn uitgeschakeld wanneer de 

noodstopknop geactiveerd (ingedrukt) wordt.  
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3.3 FUNCTIE VAN DE MACHINE 
  
Inleidende handelingen 
  
Voordat de machine in werking wordt gesteld met behulp van de 
commando's op het bedieningspaneel op de grond of dat op het platform, 
moet aan de volgende voorwaarden voor commando's worden voldaan. 
  

•  De batterijspanning moet voldoende zijn voor de werking.  Het 
alarm voor "batterij leeg" hoeft niet noodzakelijk aanwezig te zijn, 
noch op het commandopaneel op de grond, noch op de indicator 
van de batterijstatus die zich aan de zijkant van het voertuig 
bevindt. 

  

•  De sleutelschakelaar op het commandopaneel van de korf moet 
ofwel op de modus grondbesturing, ofwel op de modus 
platformbesturing staan. 

  
  

•  De noodstopknoppen op het commandopaneel van het platform en 
op het commandopaneel op de grond, moeten in de RESET-stand 
staan (uitgetrokken). 

  

•  Het Lcd-scherm waarop de stand van de machine op het 

commandopaneel op de grond zichtbaar is, moet bij het 
inschakelen van de machine normale bedieningsomstandigheden 
aangeven. 

  

• De machine werkt (ze beweegt en gaat naar omhoog en omlaag) 
uitsluitend als de bestuurder zijn/haar hand op de linker en rechter 
handgreep met sensor houdt en met beide hielen op de 
voetschakelaars op het platform drukt. Deze veiligheidspositie 
moet tijdens het gebruik altijd gehandhaafd blijven.  (Afb. A en B 
hoofdstuk 2.6)  

 

1.  Commandopaneel op de grond (hoofdstuk 3.7) 
2.  Noodhendel voor het handmatig omlaag brengen (hoofdstuk 3.8)  
3.  Wisselstroomvoeding voor batterijlader met LED voor laadstatus (hoofdstuk 

3.6) 
4.  Voetschakelaar platform (2 schakelaars, één voor elke voet) - (hoofdstuk 3.6) 
5.  Instaphek van platform 
6.  Commandopaneel platform (hoofdstuk 3.6) 
7.  Bandenliftcompartiment 
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3.4 VOORKAP 
  
Verwijdering 
  
1. Til de voorkap op ten opzichte van het achterste gedeelte (kolom), 
zodat de bumper vrij komt op het basisframe. Schuif de voorkap naar 
voren terwijl u deze optilt zodat de voorkap volledig loskomt van het 
voertuig. 
 
Installatie 
1. Plaats de voorkap op de betreffende bumper op het bovendeel van 
het frame en schuif de kap naar achteren.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
VOORKOM DE VERPLAATSING VAN PERSONEEL OP DE 

VOORKAP OF IN HET BANDENLIFTCOMPARTIMENT. 

3.5 OPLADEN VAN DE BATTERIJ 

  
Waarschuwingslampje voor lage batterijspanning 
  
De commandopanelen op het platform en op de grond hebben een 
aanduiding voor lage batterijspanning. 

  
Procedure voor het opladen van de batterij 
Deze machine is uitgerust met een batterijlader met een wisselstroom 
ingang/gelijkstroom uitgang.  De batterijlader stopt automatisch met het 
opladen van de batterijen wanneer ze volledig opgeladen zijn. 
OPMERKING: Wanneer de batterijlader op een wisselstroom stopcontact 
aangesloten is, wordt de transmissie van het platformvoertuig uitgeschakeld. 
  
  
  
  
  
  
 
LOODZUUR BATTERIJEN KUNNEN BIJ NORMAAL GEBRUIK 
EXPLOSIEF WATERSTOFGAS PRODUCEREN.  HOUD DE BATTERIJEN 
OP EEN VEILIGE AFSTAND VAN VONKVORMING, OPEN VUUR OF 
AANGESTOKEN SIGARETTEN.  ZORG VOOR VOLDOENDE 
VENTILATIE IN DE RUIMTE TIJDENS HET OPLADEN VAN DE 
BATTERIJEN.  LAAD GEEN BEVROREN BATTERIJEN OP.  LEES 
AANDACHTIG DE VOORZORGSMAATREGELEN DIE DE FABRIKANT 
VAN DE BATTERIJEN OPGEEFT BETREFFENDE DE AANBEVOLEN 
OPLAADSNELHEID EN DE MOGELIJKHEID VAN HET VERWIJDEREN 
VAN DE CELKAPPEN TIJDENS HET OPLADEN. 
  
  
  
 
  

1. Parkeer het voertuig op een goed geventileerde plaats in de buurt van een 

stopcontact met wisselstroom. 

2. Gebruik altijd een geaard stopcontact.  Sluit de batterijlader aan op een 

correct geïnstalleerd stopcontact met aarding volgens alle geldende 
plaatselijke voorschriften.  Het geaarde stopcontact is noodzakelijk om het 
risico van elektrische schokken te verminderen - gebruik geen geaarde 
adapters en pas de stekker niet aan.  Als een verlengsnoer gebruikt 
wordt, vermijd dan te grote spanningsval door het gebruiken van een 3-
draads type 12 AWG.  

OPGELET 
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Afdekkap 

1a 
1b 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De leds voor de laadstatus van de batterijen bevinden zich bij de 
ingang voor wisselstroom op het chassis. 

1.  Bij de eerste aansluiting begint de led van de batterijlader 

automatisch enkele seconden te knipperen en een korte led-test 
wordt uitgevoerd, vervolgens begint het opladen. 

  
 2. Wanneer de laatste GROENE led gaat branden, zijn de 

batterijen opgeladen. Vanaf nu kan de batterijlader van het 
stroomnet worden losgekoppeld. (Neem de stekker vast en trek 
hem uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer, zodat het niet 
wordt beschadigd).  

  
  
  
  
  
  
OPMERKING: Wanneer de laatste groene led brandt, wordt de 

batterijlader automatisch uitgeschakeld  

A - INGANG GELIJKSTROOM VOOR DE 
BATTERIJLADER  
  
B - LAADSTATUS VAN DE BATTERIJLADER  

B A 
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3.6 BEDIENING VAN HET COMMANDOPANEEL OP HET PLATFORM  

  
3.6.1 LUI MINI T.L. - TLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Noodstopknop 
2. Gashendel 
3. Batterijmeter 
4. Knop platform omhoog  
5. Knop platform omlaag  
6. Hoorn 
7. Dodemanssensor rechterhand 
8. Knop omhoog bandenliftcompartiment  
9. Knop omlaag bandenliftcompartiment 
10. Inrolknop bandenlift 
11. Uitrolknop bandenlift 
12. Dodemanssensor linkerhand 
13. Tuimelschakelaar stuurinrichting 
14. Sleutelschakelaar voor keuze 
15. Voetschakelaars 
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Algemene informatie 
  
Voordat de machine in werking wordt gesteld met de commando's op het 
bedieningspaneel op de grond of dat op het platform, moet aan de volgende 
voorwaarden voor commando's worden voldaan: 

•  Commandopaneel op het platform: de sleutelschakelaar moet op de  
 stand platformcommando of grondcommando staan. 

•  Commandopaneel op de grond - Commandopaneel op het platform: 

de noodstopknoppen moeten in de RESET-stand staan 
(STROOMVOEDING AANGESLOTEN) 

  
Sleutelschakelaar platform/uitschakelen/grond 
  

•  Centrale stand "0":  
Draai in deze stand om de machine na gebruik uit te zetten. 

•  Stand “1”: de batterijmeter van het platform gaat branden 

 In deze stand kan de machine bediend worden vanaf het  
 commandopaneel op het platform.  

•  Stand “2”: de batterijmeter van het platform geeft Gnd weer 
 In deze stand kan de machine bediend worden vanaf het  
 commandopaneel op de grond.  
  
Noodstopknop platform 
  
Bij het indrukken stoppen alle operationele fasen van de machine 
onmiddellijk. 
Resetten stelt de machine NIET in werking, maar schakelt de apparaten voor 
commando opnieuw in. 
OPMERKING:  
Om de machine te kunnen manoeuvreren is het nodig dat de 
noodstopknoppen van het commandopaneel op de grond en op het platform 
in de RESET-stand worden gezet. 
  
Dodemanssensor linker- en rechterhand  
De linker- en rechterhand moeten op de handgrepen geplaatst worden, voor 
de sensor, om te zorgen voor de activering van de functies rijden/heffen/dalen 
van de machine. 
  
OPMERKING: Vergeet niet om, behalve de linker- en de rechtersensor, ook 
de beide voetschakelaars te activeren, zodat alle functies van de machine 
ingeschakeld kunnen worden: rijden/heffen/dalen.  

Gashendel  
 
Neem de handgreep in de rechterhand en  

     
BEWEEG de handgreep VOORWAARTS 
(achterkant van de  
hand in de tegenovergestelde richting van de 
bestuurder)  
om het voertuig 
VOORWAARTS te 
bewegen. Als u de 
handgreep loslaat, stopt 
de machine 

AUTOMATISCH. 
 

  
  

  
BEWEEG de handgreep ACHTERWAARTS 
(achterkant van de hand in de richting van de 
bestuurder) om het voertuig ACHTERWAARTS  
te bewegen. Als u de handgreep loslaat, stopt de 
machine AUTOMATISCH.  
  

.  
  
  
  
  

  
  

  
  
 
  

De besturing van het platform is uitsluitend voorbehouden aan personeel dat 
vooraf opgeleid en geautoriseerd is en dat de veiligheidsvoorschriften van deze 
handleiding grondig gelezen en begrepen heeft. 
RIJ ALLEEN OP EEN GELIJKMATIG, STEVIG EN HORIZONTAAL OPPERVLAK 

dat schoon is, vrij van gaten en van een geschikte structuur, dat het gewicht van 

de machine kan dragen en het gewicht van wat het voertuig kan vervoeren. (Zie 

hoofdstuk 5 Technische specificaties van de machine) 

OPGELET 
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VOORWAARTS  

ACHTERWAARTS  



 

 

Tuimelschakelaar stuurinrichting  
  
De stuurinrichting is zo ontworpen dat deze gemakkelijk met de linkerhand kan 
worden ingeschakeld.  
  
Duw de linkse stuurschakelaar naar rechts of links en houd de schakelaar in 
deze stand zolang u de gekozen richting wenst te behouden. 
Vergeet niet dat u beide voetschakelaars en de sensoren van de linker- en 
rechterhand moet activeren om de functies heffen/zakken/rijden in te schakelen. 
De machine om zijn as laten draaien is alleen toegestaan door de 
tuimelschakelaar van de stuurinrichting naar links of rechts te bewegen. 
Gebruik zowel de tuimelschakelaar als de gashendel om de machine in de 
gewenste richting te laten rijden. 
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 

1. Duw de keuzeschakelaar naar rechts en houd hem vast, om de richting naar 
rechts in te schakelen. Laat de keuzeschakelaar los als u alleen 
achteruit en vooruit wilt rijden.  
a. Door de gashendel in VOORWAARTSE VERSNELLING te zetten, 

zal de machine vooruitgaan, naar rechtsdraaiend (de voorkant 
van het voertuig naar rechts van de bestuurder)          
  

a. Door de gashendel in ACHTERWAARTSE VERSNELLING te zetten, 

zal de machine achteruitgaan, naar rechtsdraaiend (de voorkant 
van het voertuig naar rechts van de bestuurder)   

  

2. Duw de keuzeschakelaar naar links en houd hem vast, om de 

richting naar links in te schakelen. Laat de keuzeschakelaar los 
als u alleen achteruit en vooruit wilt rijden.  
a. Door de gashendel in VOORWAARTSE VERSNELLING te 

zetten, zal de machine vooruitgaan, naar links draaiend 
(de voorkant van het voertuig naar links van de 
bestuurder)         

a. a. Door de gashendel in ACHTERWAARTSE 

VERSNELLING te zetten, zal de machine achteruitgaan, 
naar links draaiend (de voorkant van het voertuig naar 
links van de bestuurder)  

Knop voor akoestische signaalinrichting 
  
Wanneer de machine is ingeschakeld, wordt de hoorn geactiveerd door op 
deze knop te drukken. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knoppen voor het omhoog en omlaag brengen van het platform  
  
  
De bestuurder mag om geen enkele reden boven op de reling van de korf 
klimmen, of ladders of andere dingen in de korf plaatsen, om zo grotere 
werkhoogtes te bereiken. Bovendien mag hij of zij nooit over de reling van 
de platformkorf heen leunen of zich daarbuiten uitstrekken.  
  
Voordat u de machine inschakelt, moet u controleren of: 

•  het platform werd geplaatst op een schone vloer, vrij van gaten, 
waterpas en bestaande uit een geschikte structuur,   

•  Zonder bovengrondse hindernissen in de zone waar gewerkt moet 
worden.  

Druk op de hijsknop (Knop 4) en houd hem ingedrukt om het elektrisch 
omhoog brengen van platformkorf te activeren. Als u de knop loslaat, stopt 
de beweging automatisch. 
  
Druk op de daalknop (Knop 5) en houd hem ingedrukt om het elektrisch 
omlaag brengen van platformkorf te activeren. Als u de knop loslaat, stopt 
de beweging automatisch.  
 

 
 
 
 

OPGELET 
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Besturingspaneel korf  
  
Bij het inschakelen en tijdens de besturing toont het scherm van de 
batterijmeter de huidige bedrijfsstatus van de machine. De volgende 
informatie wordt meegedeeld: 
  
1) BCI staat voor de batterijlading uitgedrukt in percentage 
2) RODE stip wanneer het platform omhoog staat 
  
Als er een fout optreedt, wordt er een foutcode van de fout op het 
scherm getoond 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hellingalarm 
  
LUI MINI T.L. - TLP BEVAT EEN HELLINGALARM.  
ALS DIT ALARM WORDT GEACTIVEERD, GAAT ER EEN 
AKOESTISCH SIGNAAL AF EN IS HET NIET MOGELIJK OM 
HET PLATFORM OMHOOG TE BRENGEN EN/OF TE RIJDEN. 
HET HELLINGSALARM BLIJFT VAN KRACHT ZOLANG HET 
PLATFORM NIET VOLLEDIG NEERGELATEN IS EN DE 
SCHUINSTAND WEGGEWERKT IS.  

Voetschakelaars 
  
PLAATS DE VOET NIET OP DE VOETSCHAKELAARS VOORDAT U 
DE SLEUTELSCHAKELAAR VAN "0" NAAR "1" OF "2" HEBT 
GEDRAAID 
WANNEER TIJDENS HET OPSTARTEN VAN HET VOERTUIG 
ANDERE COMMANDO'S DAN DE SLEUTELSCHAKELAAR IN-/
UITSCHAKELEN OF HET RESETTEN VAN DE 
NOODSTOPSCHAKELAARS GEACTIVEERD WORDEN, ZAL ER EEN 
FOUT WORDEN WEERGEGEVEN.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
In de korf bevinden zich twee voetschakelaars, die met de hielen worden 
geactiveerd, en die een stabiele positionering van de bestuurder 
garanderen zonder zijn/haar comfort te beperken.  
Als een voet van één van de twee schakelaars wordt gehaald, worden 
alle functies van de machine, heffen, dalen en draaien, onmiddellijk 
uitgeschakeld. 
  
OPMERKING: Vergeet niet om, naast de beide voetschakelaars, ook de 
sensoren voor de linker- en rechterhand te activeren, (hoofdstuk 3.6), 
om zo alle functies van de machine in te schakelen: rijden/heffen/dalen.  
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Knoppen omhoog/omlaag bandenliftcompartiment  
 
 
 
 
Verdeel de banden alleen over het liftcompartiment en doe dit zonder plotseling 
te laden en te lossen. Plaats de eerste band in contact met zowel de laadplank 
als de zijgeleiders van de rol. Leg de andere banden, indien nodig, op elkaar en 
zorg ervoor dat ze de zijgeleiders van de rol raken. 
Het maximumaantal banden dat geladen kan worden hangt af van de maat en 
van het gewicht van de band. LAAD OF LOS GEEN ANDERE VOORWERPEN 
DAN BANDEN. DE BANDENMATEN DIE KUNNEN WORDEN GELADEN 
HEBBEN EEN MINIMALE DIAMETER VAN 55 cm EN EEN MAXIMALE VAN 
76 cm.   

Deze knoppen werken alleen als de hielen van bestuurder op de voetschakelaars 
in het platform staan. 
  
Houd de knop voor het omhoog brengen van het bandenliftcompartiment (knop 

8) ingedrukt om het elektrisch omhoog brengen van het bandenliftcompartiment 

in te schakelen. Hierbij zal het bandenliftcompartiment vanuit een verticale stand 

naar een horizontale stand draaien. Als u de knop loslaat, stopt de beweging 

automatisch. 

 
 

8 
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Rolknoppen bandenliftcompartiment  
 
Deze knoppen werken alleen als de hielen van bestuurder op de voetschakelaars 
in het platform staan. 
  
Houd de inrolknop van de bandenlift (knop 10) ingedrukt om het elektrische 
inrollen van de band in de richting van de bestuurder in te schakelen om zo 
banden uit het compartiment te kunnen verzamelen. Als u de knop loslaat, stopt 
de beweging automatisch.  
 
 

10 

 
Houd de knop voor het omlaag brengen van het bandenliftcompartiment (knop 9) 

ingedrukt om het elektrisch omlaag brengen van het bandenliftcompartiment in te 

schakelen. Hierbij zal het bandenliftcompartiment vanuit een horizontale stand 

naar een verticale stand draaien. Als u de knop loslaat, stopt de beweging 

automatisch. 

 
 

9 
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Microschakelaars bandenliftcompartiment  
  
Het bandenliftcompartiment is uitgerust met twee eindschakelaars, één in het 
onderste gedeelte en één in het bovenste gedeelte van het apparaat, die het in- 
en uitrollen van de laadplank stoppen zodra ze gesloten worden. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
De bestuurder moet alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om elk gevaar 

tijdens het laden en of lossen van de banden te vermijden. 

OPGELET 

 
 
Houd de uitrolknop van de bandenlift (knop 10) ingedrukt om het elektrische 

uitrollen van de band weg van de bestuurder in te schakelen om zo banden in het 

compartiment te kunnen verzamelen. Als u de knop loslaat, stopt de beweging 

automatisch. 
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3.7 COMMANDOPANEEL OP DE GROND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het paneel bevindt zich onder de kap, in een verwijderbare uitschuifbare 
lade, en bestaat uit de volgende onderdelen; 
  
1. Noodstopknop 
2. Knop korf omhoog 
3. Knop korf omlaag 
4. Multifunctionele knoppengroep  
5. Lcd-scherm  
6. Batterijmeter 

 

4 

2 

3 

1 
5-6 

Noodstopknop 
  
Bij het indrukken stoppen alle operationele fasen van de machine 
onmiddellijk. 
Resetten stelt de machine NIET in werking, maar schakelt de apparaten 
voor commando opnieuw in. 
  
Scherm 
  
Dit is het belangrijkste beeldschermsysteem van de machine: 

•  Het geeft nuttige informatie over de status van het systeem weer  

•  Het geeft diagnostische informatie over eventuele anomalieën of 
storingen in het systeem. 

  
Multifunctionele knoppengroep: 
  
De pijltjestoetsen zijn alle alleen ingeschakeld als de sleutelschakelaar in 
de stand Grondcommando staat. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•  De ESC-toets wordt gebruikt voor het programmeren van de 

elektronische hardware en MAG alleen door een 
gespecialiseerde BRAVI-technicus worden gebruikt. 

  

•  Door de pijltjestoets omhoog in te drukken en ingedrukt te houden, 
wordt de korf omhoog gebracht. LAAT LOS OM HET OMHOOG 
BRENGEN VAN DE KORF TE ONDERBREKEN. 

• Door de pijltjestoets omlaag in te drukken en ingedrukt te houden, 
wordt de korf omlaag gebracht.  
LAAT LOS OM HET OMLAAG BRENGEN VAN DE KORF TE 
STOPPEN.  
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•  Beide knoppen, linker- en rechterpijltje TEGELIJKERTIJD 
ingedrukt houden activeert de ontgrendeling van de remmen. 

  
De remmen kunnen ontgrendeld worden wanneer het platform handmatig 
moet worden verplaatst door het te duwen. 
Om de remmen handmatig te kunnen ontgrendelen, moet de machine OP 
DE STAND GRONDCOMMANDO STAAN en moet de korf volledig 
neergelaten zijn. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
OPMERKING: als de batterij van de machine volledig leeg is, is het niet 
mogelijk de remmen handmatig te ontgrendelen. 
   
  
  
  
ONTGRENDEL DE REMMEN ALLEEN HANDMATIG ALS DE 
MACHINE OP EEN HORIZONTAAL OPPERVLAK STAAT EN 
VOLLEDIG VERGRENDELD IS. 
De bestuurder MOET er zeker van zijn dat er geen personen of 

obstakels aan de gevarenzone zijn blootgesteld. 

OPGELET 

Besturingspaneel grond  
  
Bij het inschakelen en tijdens de werking geeft het lcd-scherm op de 
bedieningsmodule op de grond de huidige werkingsstatus van de machine 
weer. De volgende informatie wordt meegedeeld: 
  
1) Uren staan voor de werkuren van de machine 
2) BCI staat voor de batterijlading uitgedrukt in percentage 
  
Als er een fout optreedt, wordt er een korte omschrijving van de fout op het 

scherm getoond 
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3.9 CONFIGURATIE VAN HET PLATFORM  
  
Maximum laadvermogen van het platform  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A - LAADVERMOGEN BESTURINGSBAK         286 pond/ 130 kg 
  
B - BANDENLIFTCOMPARTIMENT     220 pond/ 100 kg 
  
      
  
3.10 PARKEREN VAN HET VOERTUIG 
  

a.  Rijd het voertuig naar een goed beschutte en geventileerde plaats. 

b.  Zorg ervoor dat het platform volledig neergelaten en leeg is en draai de 

sleutelschakelaar op “0”.  

c.  verwijder de sleutel, indien nodig, van het platform, om te voorkomen dat 

onbevoegden het voertuig gebruiken. 
  
OPMERKING: Laad indien nodig de batterijen op ter voorbereiding op de 

volgende werkdag (Zie hoofdstuk 3.5) 

3.8 NOODHENDEL VOOR HET HANDMATIG OMLAAG 
BRENGEN 
  
  
 GEVAAR VOOR VERPLETTERING  
Tijdens de volgende handelingen en nadat alle procedures 
voor de noodafdaling zijn uitgevoerd, moet de bestuurder zeer 
goed opletten bij het verlaten van de omgeving en er voor 
zorgen dat er zich geen andere personen, dieren of dingen 
binnen het bereik van de beweging bevinden of kunnen komen 
over een afstand van ten minste 2 meter (6,56 voet), en vooral 
dat er zich geen andere obstakels bevinden boven op de 
kunststoffen kap en de ruimte die speciaal bestemd is voor de 
plaatsing van de korf in zijn afdalingsfase. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Met de noodhendel voor handmatig omlaag brengen kan het 
personeel op de grond het platform laten zakken, als de bestuurder 
van het platform daartoe niet in staat is nadat het omhoog is 
gebracht. 
De noodhendel wordt aangegeven met een zelfklevende sticker. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Om het platform handmatig te laten zakken, volstaat het aan de 
hendel te trekken. Op die manier zal de korf heel langzaam 
beginnen te zakken. 
  
LAAT de hendel LOS om het omlaag brengen van het platform te 
stoppen.  

OPGELET 
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3.11 TRANSPORTPROCEDURES HIJSEN EN VASTBINDEN 
   
Algemene informatie 
  
De LUI MINI T.L. - TLP. kan naar de werkplek worden vervoerd op één 
van de hieronder beschreven manieren: 

•  Het voertuig rijden en de verplaatsing voltooien op de 
basiswielen, voor zover de te berijden oppervlakte dat toelaat. 

  

•  Het voertuig verplaatsen met een vorkheftruck, waarbij de vorken 
op de aangegeven punten geplaatst worden, in de bodem van het 
frame.  

  
Vervoer op een vorkheftruck 
  
Plaats de vorken van de heftruck op de aangegeven plaatsen op het 
voertuig.  Zo kan de machine naar de werkplek worden vervoerd of met 
een standaard vorkheftruck naar 
een hoger niveau worden 
gebracht. 
  
  
  
OPMERKING:  
De vorkheftruck moet in staat zijn 
het brutogewicht van de machine 
te dragen.  Zie de operationele technische specificaties van de machine, 
aan het begin van dit hoofdstuk. 
  
Transportvoertuig - vastmaken met banden  
  
Plaatse de machine uitgeschakeld op het transportvoertuig in positie 
voor het vastbinden (remmen vast), volg de aangegeven aanwijzingen 
voor het vastbinden tijdens het transport. 
  
INDIEN BIJ HET VASTBINDEN VAN HET VOERTUIG TE VEEL 
KRACHT WORDT UITGEOEFEND (BELASTING OP DE WIELEN), 
KUNNEN ONDERDELEN VAN DE ACHTERSTE AANDRIJFWIELEN 
OF VAN DE VOORSTE ZWENKWIELSTELLEN WORDEN 
BESCHADIGD. 
 
Bind de machine vast op het transportvoertuig met geschikte 
spanbanden. Laat ze door de relingen van de korf lopen en vermijd de 
deurtjes van het instaphek.  

3.12 DE MACHINE OP CORRECTE WIJZE OP EEN PALLET 
PLAATSEN 
  
Om de machine veilig te 

kunnen verplaatsen, moet 

ze correct op een pallet 

worden geplaatst en 

omwikkeld worden met 

kunststoffen banden, zoals 

op de foto. Breng ook een 

geschikte hoeveelheid 

noppenfolie onder de 

riemen aan, om 

beschadiging van de 

coating en de zijkanten te 

voorkomen. 

 
3.13 POSITIES VAN DE ZELFKLEVENDE STICKERS 
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HOOFDSTUK 4.  
NOODPROCEDURES 

4.1 NOODFUNCTIES  
  
Bestuurder is niet in staat de machine te bedienen 
  
TOESTAND WAARIN DE BESTUURDER VAN HET PLATFORM 
GEÏMMOBILISEERD IS, GEKNELD ZIT OF NIET IN STAAT IS DE 
MACHINE IN TE SCHAKELEN OF TE BESTUREN. 
  

1.  Ander personeel mag de machine alleen in geval van noodzaak 

vanaf het commandopaneel op de grond bedienen. 
  

2.  De platformcommando's mogen alleen gebruikt worden door 

bevoegd personeel dat op het platform zelf aanwezig is.  
STOP HET WERK MET DE MACHINE ALS DE 
BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE COMMANDO'S NIET 
GOED WERKEN. 

  

3.  De uitrusting voor recuperatie mag gebruikt worden om de 

inzittende van het platform af te laten dalen. Er kunnen kranen 
of vorkheftrucks gebruikt worden om de beweging van de 
machine te stabiliseren. 

  
  
Platform vergrendeld in opgerichte stand 
Als het platform is vergrendeld of vast is komen te zitten in verhoogde 
constructies of uitrusting, moet u de personen aan boord naar een 
veilige plaats overbrengen voordat u de machine verplaatst.  

HOOFDSTUK 5.  
ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

EN ONDERHOUD DOOR DE BESTUURDER 
5.1 INLEIDING 
  
Dit hoofdstuk van de handleiding geeft nadere informatie die nodig 
is voor de bestuurder, zodat hij of zij zich kan toeleggen op de 
goede werking van het apparaat en het betreffende onderhoud. 
Onderhoudswerkzaamheden en -procedures moeten worden 
uitgevoerd door bevoegd personeel: 
- dat de veiligheidsvoorschriften voorin deze handleiding gelezen en 
perfect begrepen heeft (Zie DEEL 2) 
- dat over persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikt en deze 
gebruikt wanneer dat nodig is.  
- met de machine in een energieneutrale toestand 
(sleutelschakelaar op nul en hoofdstekker onder de voorklep 
losgekoppeld). 
  
  
  
  
  
  
  
  
Elke procedure die niet hieronder vermeld staat, moet beschouwd 
worden als buitengewoon onderhoud.  Reparaties, wijzigingen en 
buitengewoon onderhoud mogen niet worden uitgevoerd zonder 
voorafgaand overleg met de fabrikant, die al naar gelang het geval 
schriftelijk toestemming zal geven om verder te gaan of zal 
voorstellen een van zijn eigen servicetechnici in te schakelen. Deze 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen omdat foutieve of onjuiste 
procedures abnormale werkingsvoorwaarden, schade aan het 
platform en risico's voor het personeel kunnen veroorzaken. Alle 
verantwoordelijkheid, met betrekking tot dergelijke handelingen, 
wordt daarom afgewezen. Controleer en verifieer het gehele 
systeem volgens de opstartprocedures, voordat u de machine weer 
in gebruik neemt.  Het niet in acht nemen van deze 
voorzorgsmaatregelen kan letsel aan personen en schade aan de 
machine veroorzaken. 
 
In dit hoofdstuk bevat het gedeelte met betrekking tot het 
onderhoud informatie die alleen bedoeld is om de bestuurder van 
de machine te helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse 
onderhoudsprocedures.  Dit gedeelte vervangt dus niet het meer 
diepgaande preventieve onderhouds- en inspectieprogramma dat in 
de onderhouds- en procedurehandleiding staat en dat uitsluitend 
voor gespecialiseerde technici bestemd is.  
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RECHNISCHE SPECIFICATIES LUI MINI T.L. - 
TLP  

  

Maximumsnelheid 3.1 mph - 5 Km/h 

Draaicirkel (intern) ZERO 

Maximaal haalbare helling T.L.           
(MET PLATFORM VOLLEDIG NEERGELATEN)  

2° 

Maximaal haalbare helling T.L.         
(MET PLATFORM VOLLEDIG NEERGELATEN)  

1.5° 

Cyclusprestaties van het platform Omhoog brengen 18 sec  

Omlaag brengen 14 sec  
Aandrijfsysteem Tweehandig proportioneel  

Banden Antislip massief rubber  

Elektronische hellingcontrole Standard 

Wielbelasting  749 pond/340 kg 

LAADVERMOGENS    

BESTURINGSCOMPARTIMENT  286,6 pond/130 kg  

LAADVERMOGEN BANDENLIFT  220,4 pond/100 kg 

STROOMVOEDING   

Batterijen N 04, 6V 245Ah@20hr 

STROOMVOEDING 24 V gelijkstroom  

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

GELUID AAN HET BESTURINGSSTATION 
OVEREENKOMSTIG EN 12053                                            
(Onzekerheidswaarde = 5 dB)  

 75 dB (A) 

Werkhoogte 17,55 voet/535 cm  

Machinehoogte met bandenlift in bovenste 
positie 
(Platform volledig uitgeschoven)  

17 voet/520 cm  

Machinehoogte met bandenlift in laagste 
positie                                                    
(Platform volledig neergelaten)  

5.25 voet/160 cm  

Machinelengte met bandenlift in laagste positie  
 

7.34 voet/224 cm  

Machinebreedte  2,65 voet/80,8 cm  
Vloerhoogte platform 
(Platform volledig neergelaten)  

1,18 voet/36 cm  

Vloerhoogte platform                                                   
(Platform volledig uitgeschoven)  

10,99 voet/ 335 cm  

Brutogewicht van de machine 
(voertuig leeg)  

1740 pond/790 kg  

INZITTENDEN                                                            
(Aantal personen toegelaten op het 
platform)  

1 

Alleen voor gebruik binnen   
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5.3 ONDERHOUD DAT DOOR DE BESTUURDER MOET WORDEN  
UITGEVOERD 
  
5.1 Bijvullen hydraulische olie  
  
Het peil van de hydraulische olie moet worden gecontroleerd wanneer 
de korf van de machine neergelaten is, aan de hand van het kijkglas 
dat zich onder de kap bevindt. 
Vul bij als volgt, indien nodig: 
  

•  Schroef de vuldop van de hydraulische olie 
los. 

•  Vul bij met een minerale olie met een 

viscositeitsindex van 22 (voor 
klimaatomstandigheden met zeer koude 
temperaturen, d.w.z. beneden -20°C, wordt 
het gebruik van minerale olie met een lager 
vriespunt, ongeveer -45°C, aanbevolen). 

•  Controleer en verifieer het oliepeil aan de hand van 
het daarvoor bestemde kijkglas. Vul opnieuw bij 
indien nodig. 

•  Draai de vuldop goed vast. 
  
Opgelet - verontreinigingsgevaar 
De olie niet in het milieu lozen. 
  
5.3.2 Inspectie van de batterij en onderhoudsprocedures  
  
VOORDAT U ENIGE PROCEDURES AAN DE BATTERIJEN 
UITVOERT, moet u de hoofdstekker onder het voordeksel 
loskoppelen. 
  
  
 
  
Inspectie van de batterijpolen  
Als bij de inspectie van de batterijpolen van de 
machine oxidatie of vuilafzetting wordt vastgesteld, 
gaat u als volgt te werk: 

  

• Koppel de aansluitingen los en maak ze schoon met een vochtige 
doek. Als de oxidatielaag bijzonder dik is, borstelt u de bovenste 
laag eraf en maakt u de polen schoon met een vochtige doek.  

5.2 Gewicht van de machineonderdelen 

Aanvullende informatie  
  
Zoals in de bovenstaande grafiek is aangegeven, is het equivalente continue A-
gewogen geluidsdrukniveau op het werkplatform gelijk aan 75,1 dB(A), 
gedetecteerd overeenkomstig de norm EN 12053. 
  
De totale trillingswaarde waaraan het hand-armsysteem wordt blootgesteld, 
bedraagt niet meer dan 2,5 m/s2. De hoogste kwadratisch gemiddelde waarde 
van de gewogen versnelling waaraan het volledige lichaam wordt blootgesteld, 
bedraagt niet meer dan 0,2 m/s2 en de onzekerheidswaarde K bedraagt 0,05 m/
s2.   
De bovengenoemde norm EN 13059 is niet van toepassing op de meting van 
"hand- en arm"-trillingen; er is namelijk aangetoond dat de relatieve waarde 
over het algemeen minder dan 2,5 m/s2 bedraagt. 
  
Personen met actieve of niet-actieve 
medische implantaten mogen niet aan 
schadelijke elektromagnetische straling 
worden blootgesteld. Onderstaande tabel 
geeft de grenswaarden aan van de 
maximale intensiteit van het elektrische 
veld ten opzichte van de 
elektromagnetische straling die door het 
industriële transportvoertuig wordt 
uitgezonden. Maximale grenswaarden 
voor elektromagnetische storingen, 
uitgezonden overeenkomstig EN 12895 op een 
afstand van 10m. 
  
Locatie van de serienummers 
  
Om de machine te kunnen identificeren is zij 
voorzien van een plaatje waarop 
het serienummer gegraveerd is. 
Het plaatje bevindt zich op de 
machine, aan de rechter- of 
linkerkant van de kolom.  
 

ONDERDEEL GEWICHT 

Batterijen 
66,13 pond elk/30 kg 1stuk - 

264,55 pond totaal/120 kg totaal 
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HOOFDSTUK 5.  
ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES 
EN ONDERHOUD DOOR DE BESTUURDER  

Frequentie 
[MHz] 

Intensiteit van 
het elektrisch 
veld [dBµV/m] 

Van 30 tot 75 34 

Van 75 tot 400 34 - 45 

Van 400 tot 
1000 

45 



 

 

 

•  Maak de aansluitingen goed droog. 

•  Breng de aansluitingen weer op hun plaats 
aan, let daarbij goed op de juiste 
aansluiting van de positieve/negatieve 
pool, en draai ze daarna goed vast. 

•  Smeer de aansluitpolen in met een 
beschermend smeermiddel voor 
elektrische contacten (zoals een 
smeermiddel op basis van farmaceutische 
vaseline-olie). 

  
  
  
Inspectie van het waterpeil van de batterij  
  
Het waterpeil van de batterij moet om de 4 werkdagen of NA elke 
herlading van de batterij worden gecontroleerd. 
Het peil kan worden gecontroleerd door de batterijdeksels op te tillen. 
  
Het waterpeil moet altijd ten minste 5 mm boven de interne elementplaten 
staan.  Vul het peil, indien nodig, bij met gedemineraliseerd water.  
  
Aangezien een deel van het water tijdens het opladen verdampt, is het 
noodzakelijk het peil na 30 minuten werk opnieuw te controleren. 
  
Verricht het werk gedurende 30 minuten, en herhaal dan de procedure 
voor het controleren en bijvullen van de batterij tot het juiste peil bereikt is. 

  
Reiniging van de machine 
  
Aangezien de machine in een stofrijke omgeving wordt gebruikt, moet ze 
dagelijks of telkens wanneer dat nodig is, worden gereinigd. 
De persoon die verantwoordelijk is voor de reiniging moet de 
veiligheidsvoorschriften in deze handleiding gelezen en goed begrepen 
hebben (hoofdstuk 1). 
Schakel de sleutelschakelaar uit voor elke reiniging. 
Gebruik een licht met water bevochtigde doek om de reiniging uit te 

voeren. 

INSPECTIES VOORAFGAAND AAN INGEBRUIKNAME 
CONTROLELIJST  

  
MODEL______________________    
  
SERIENUMMER______________ 
  
BOUWJAAR_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM    INSPECTIE UITGEVOERD DOOR  

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

 Reiniging – Verifieer en controleer op eventuele lekken 
(olie, hydraulische vloeistof of batterijzuur) of op vreemde 
voorwerpen op een van de oppervlakken. 
  

 Symbolen en zelfklevende stickers 
Controleer en verifieer of deze allemaal schoon en 
leesbaar zijn. 
Controleer of er geen symbool of zelfklever ontbreekt. 
Zorg ervoor dat elk symbool of elke zelfklever die niet 
leesbaar is, wordt schoongemaakt of vervangen. 

 Bedienings- en veiligheidshandleidingen – zorg ervoor 
dat de deze handleidingen zich in het weerbestendig 
compartiment bevinden: 
Bedienings- en veiligheidshandleiding 

 Dagelijkse inspectie 

 Batterij – Laden indien nodig 

 Hydraulische olie - peil controleren 

 Functionele inspectie – hoofdstuk 2.6 

HOOFDSTUK 6.  
LOGBOEK VOOR INSPECTIE EN REPARATIE  
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HOOFDSTUK 5.  
ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES 
EN ONDERHOUD DOOR DE BESTUURDER  



 

 

 
DAGELIJKSE INSPECTIE  

CONTROLELIJST  
  

MODEL______________________   SERIENUMMER______________ 
  
FABRICAGEJAAR_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM      INSPECTIE UITGEVOERD DOOR   

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

 Zorg ervoor dat alle handleidingen zich in het weerbestendig compartiment 
bevinden. 

  Zorg ervoor dat het label met het serienummer van het platform 
zelfklevende veiligheidsstickers op hun plaats zitten, perfect geïntegreerd en 
leesbaar. 

  Inspecteer de machine op de afwezigheid van anomalieën, fouten, 
lasscheuren, defecten of storingen, of van beschadigingen of ongeoorloofde 
aanpassingen aan de machine, ten opzichte van hoe ze door de fabrikant 
werd afgeleverd. 

 Controleer en verifieer de korf, de reling van het platform, controleer of het 
instaphek goed werkt en of het volledig en automatisch sluit. 

 Controleer het waterpeil in de batterijen en kijk of er geen lekken zijn. De 
kabels moeten correct op de polen aangesloten zijn. Ze mogen niet door 
corrosie aangetast zijn. 

 Controleer en verifieer door te testen of alle veiligheids- en persoonlijke 
beschermingsmiddelen goed werken. 

 Controleer en verifieer dat de tractie- en de zwenkwielen geen 
beschadigingen, slijtageplekken of diepe insnijdingen vertonen. Controleer 
en verifieer of er geen puin aan of rond de banden en wielen zit. 

 Inspecteer de hydraulische, elektrische en mechanische onderdelen visueel.  
Controleer voor elk onderdeel of alle stukken aanwezig zijn, niet loszitten en 
stevig op hun respectieve plaats bevestigd zijn, en of er geen zichtbare 
lekken, tekenen van overmatige slijtage of beschadigde plekken zijn. 

 Controleer en verifieer of er geen losgeraakte draden of kabels zijn die aan 
de onderkant van het voertuig hangen. 

 Controleer en verifieer de goede werking van de sleutelschakelaar op het 
platform. 

 Controleer en verifieer de werking van de noodstopknoppen: op het 
commandopaneel aan de zijkant van de machine en op het 
commandopaneel op het chassis. 

 Controleer en verifieer, door te testen, de goede werking van het 
noodsysteem voor mechanisch omlaag brengen. 
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Datum: 
Serienummer: 
Model: 
Datum laatste inspectie: 
Datum ingebruikneming: 

Verdeler: 
Adres: 
Stad/Staat/Postcode: 
Telefoon: 
Naam contactpersoon: 

DECAL 

Leesbaarheid  

Laadvermogen duidelijk 
aangegeven 

 

Correct positie  

Hoeveelheid  

RELINGEN VAN HET PLATFORM 

Instaphek sluit naar behoren  

Weerbestendig compartiment voor 
handleidingen aan boord van de 
machine 

 

Handleidingen in het compartiment  

Lasnaden in orde - geen tekenen 
van corrosie of beschadiging 

 

HEFSYSTEEM 

Structuur van de kolom  

Hefbeweging en snelheid  

Geluid tijdens omhoog/omlaag 
brengen 

 

Spiraalkabel die door de stalen 
buis loopt 

 

Bouten vast  

NOODSTOP  

Onderbreekt alle circuits  

ELEKTRISCHE ONDERDELEN 

Werking aardingsmodule  

Aansluitingen  

Draden  

Werking van de joysticks  

Spiraalkabel  

Goede staat van de batterijen  

Goede werking van de 
batterijen 

 

Goede werking van de 
batterijlader 

 

CHASSIS 

Bouten vast  

Lasnaden chassis in orde — 
geen tekenen van corrosie of 
beschadiging 

 

Aandrijfas vast  

Zwenkwielen vooraan vastgezet  

BANDENAPPARAAT   

Kettingspanner  

Ketting  

Mechanische onderdelen  

Elektrische onderdelen  

JAARLIJKSE INSPECTIE  
CONTROLELIJST 
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OMSCHRIJVING FOUTCODE  
FOUT: STORING PER NUMMER 1,1 

NIET GEKALIBREERD 1,1 

HOOGTE NIET GEKALIBREERD 1,1 

FUNCTIES VERGRENDELD - NIET GEKALIBREERD 1,1 

FUNCTIES VERGRENDELD - TESTMODUS GESELECTEERD 2,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - ONEFFENHEID 2,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - ARMBESCHERMER 2,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - OVERBELASTING 2,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - ONDERBELASTING 2,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - TE HOOG 2,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - GEKANTELD 2,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - EXTERNE UITSCHAKELING 2,2 

RIJDEN VERGRENDELD - KAN NIET STUREN 2,2 

CONTROLEER INGANGSSCHAKELAARS OP DE GROND 2,2 

CONTROLEER SLEUTELSCHAKELAAR RIJDEN/HEFFEN 2,2 

CONTROLEER JOYSTICK 2,2 

ONTGRENDEL TREKKER 2,2 

ONTGRENDEL GRONDSCHAKELAARS 2,2 

ONTGRENDEL DRAAISCHAKELAARS 2,2 

ONTGRENDEL JOYSTICKSCHAKELAARS 2,2 

UITSCHAKELING - CONTROLEER EMS-SCHAKELAARS 2,1 

FOUT: VENTIEL ONDER SPANNING - CONTROLEER BEDRADING P9 3,2 

FOUT: STORING INTERNE VEILIGHEIDSUITGANG 3,4 

RIJDEN VERGRENDELD - REMMEN 3,4 

OVERBELASTING MOTOR 3,4 

FOUT: SPANNING BANKKAP TE HOOG - CONTROLEER LIJNCONT 3,3 

FOUT: KLEP FEEDBACK HOOG - CONTROLEER KLEPBEDRADING 3,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - BATTERIJ 4,4 

FOUT: STORING INTERNE 12V 4,3 

FOUT: STORING 5V JOYSTICK STROOMTOEVOER - CONTROLEER 
P15-12 BEDRADING 4,5 

OMSCHRIJVING FOUTCODE  
FOUT: STORING INTERNE 5V 4,2 

FOUT: STORING KANTELSENSOR 4,2 

FOUT: STORING INTERNE LADING 4,2 

FUNCTIES VERGRENDELD - TE HEET 4,2 

FOUT: BATTERIJSPANNING TE LAAG 4,4 

FOUT: BATTERIJSPANNING TE HOOG 4,4 

FOUT: CONTROLEER HEFSCHAKELAAR 6,3 

FOUT: CAN-BUS 6,6 

FOUT: MOTOR A VERSNELLING HOOG 7,2 

FOUT: MOTOR A VERSNELLING LAAG 7,3 

FOUT: MOTOR B VERSNELLING HOOG 7,4 

FOUT: MOTOR B VERSNELLING LAAG 7,6 

FOUT: MOTORAANSLUITINGEN KORTGESLOTEN 7,5 

FOUT: SPANNING BANKKAP TE LAAG - CONTROLEER LIJNCONT 7,7 

RIJDEN VERGRENDELD - CONTROLEER VELDSTROOM 7,7 

B+ PROBLEEM 9,9 

REMMEN HANDMATIG ONTGRENDELD 8,2 

HOOFDSTUK 7. FOUTCODES 
7.1 LUI MINI T.L. - TLP 

MEEST VOORKOMENDE 
FOUTEN 

FOUTCODE 

LAGE BATTERIJ FLITSEN BCI bij LAGE BATTERIJ 

LEGE BATTERIJ FLITSEN BAT op CAN-SCHERM 

LADEN VAN DE BATTERIJ FLITSEN `2-3 

REMMEN handmatig 
ontgrendeld FLITSEN`8-2 

Fout trekker FLITSEN`2-4 

Fout voetschakelaar FLITSEN`2-5 

Fout aandrijfjoystick FLITSEN`2-6 

Fout stuurjoystick FLITSEN `2-7 

OVERBELASTING FLITSEN `2-8 

GEKANTELD 
FLITSEN `2-9 wanneer omhoog 
gebracht 

HEFSCHAKELAAR FLITSEN `6.3 



 

 

HOOFDSTUK 8 TECHNISCHE BIJLAGEN  
8.1 HYDRAULISCH SCHEMA LUI MINI T.L. - TLP 

6 6 
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1 Oliereservoir 
2 Elektrische pomp 
3 Ontgrendelingsklep (laadvermogen) 
4 Magneetventiel vergrendeling 
5 Eenrichtingsventiel 
6 stekker 
7 Doorstroomregelventiel 
8 Enkelwerkende telescoopcilinder  



 

 

HOOFDSTUK 8 TECHNISCHE BIJLAGEN  
8.2 AANSLUITSCHEMA LUI MINI T.L. - TLP 
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P12-1 B+VOEDING GRONDMODUS 
 
P12-2 UITSCHAKELING BATTERIJLADER 
 
P12-6 ZOOMER  
 
P12-8 B+VOEDING 
 
P12-9 HEFSCHAKELAAR 
 
 
P15-1 B+VOEDING PLATFORMMODUS 
 
P15-7 HOORN 
 
 
P15-10 LED FLITSLAMPJES 

TS 100 GRONDBESTURING  

INSCHAKELING LAADPLANKMODULE P9-1  
MAGNEETVENTIEL P9-2  

ELEKTRISCHE REMMEN P9-3  
POMPSCHAKELAAR P9-4  

AANDRIJFSCHAKELAAR P9-5 
CAN H P3-1  
CAN L P3-2  

GRONDPANEEL  

P4-1 B+VOEDING 

PLATFORMBESTURING  

B
A

T
T

E
R

IJ
L

A
D

E
R

 

PLATFORMBESTURING  

PLATFORMBESTURING  

PLATFORMBESTURING  

TOT B- LAADPLANKMODULE  

TOT B+ LAADPLANKMODULE  
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HOOFDSTUK 8 TECHNISCHE BIJLAGEN  
8.2 AANSLUITSCHEMA LUI MINI T.L. - TLP 

PP10-3 ANALOGE GASHENDEL 
 
PP10-4 ANALOGE STURING 
 
PP10-5 5V VOOR ANALOGE  

VOETSCHAKELAARS PP 12-1  
HANDSENSORS PP12-3  

PLATFORMBESTURING  

naar B+ BANDENLIFTAPPARAAT 

PP10-7 B+VOEDING IN  
 
PP10-8 B- VOEDING IN  

SCHAKELAAR B+ VOEDING PP12-6 

 

KORF OMHOOG PP12-7 

KORF OMLAAG PP12-8 

 

POORT MICROSCHAKELAAR PP12-10  

naar B- BANDENLIFTAPPARAAT  

LAADPLANKMODULE  

van K3  

van TS 100 B  

van PI5-1  

van B- 

van P3-1  

van P3-2  

PP10-6 5V NEG VOOR ANALOOG  
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HOOFDSTUK 8 TECHNISCHE BIJLAGEN  
8.2 AANSLUITSCHEMA LUI MINI T.L. - TLP 

BANDENLIFTAPPARAAT  

van B+ LAADPLANKMODULE 
 

van B- LAADPLANKMODULE  
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HOOFDSTUK 8 TECHNISCHE BIJLAGEN  
8.2 AANSLUITSCHEMA LUI MINI T.L. - TLP 

 no CODE OMSCHRIJVING 

1 A1 TS 100 GRONDBESTURING 

2 A2 TRACTIEAANDRIJVING BLDC 

3 A3 VERZEGELING BATTERIJLADER 

4 D1 DIODE 1N4007 

5 D2 DIODE 1N4007 

6 D3 TRILOGIE FLITSLICHT VOORAAN 

7 D4 TRILOGIE FLITSLICHT ACHTERAAN 

8 F1 ZEKERING ITALWEBER 1409100 OF GELIJKAARDIG 

9 F2 ZEKERING ITALWEBER CF520310 OF GELIJKAARDIG 

10 H1 10200013 MARCO HOORN OF GELIJKAARDIG 

11 H2 ECX28100B TEXELCO ZOOMER OF GELIJKAARDIG 

12 K1 RAVIOLI AANDRIJFSCHAKELAAR E TL10P2 OF GELIJKAARDIG 

13 K2 RAVIOLI POMPSCHAKELAAR E TL10P2 OF GELIJKAARDIG 

14 K3 FINDER RELAIS 40.61.9.024.000 OF GELIJKAARDIG 

15 K4 FINDER RELAIS 40.52.9.024.000 OF GELIJKAARDIG 

16 K5 FINDER RELAIS 40.52.9.024.000 OF GELIJKAARDIG 

17 K6 FINDER RELAIS 40.52.9.024.000 OF GELIJKAARDIG 

18 K7 FINDER RELAIS 40.52.9.024.000 OF GELIJKAARDIG 

19 Y1 AMER ELECTRISCHE MOTORREM 

20 Y2 AMER ELECTRISCHE MOTORREM 

21 Y3 MAGNEETVENTIEL AHC 24VDC I8W 

22 Y4 MOTORVOEDING ELEKTRISCHE MOTORREM 

23 M1 MP80 AMER MOTOR 

24 M2 MP80 AMER MOTOR 

25 M3 11.212.212 MAHLE MOTORPOMP 

26 M4 MAP08020H007200 SIBONI MOTOR 

27 M5 PENTA 5X30 24V 100W B14/56 MOTORVOEDING MOTOR 

28 R1 FTC L2S TECNORD STUURJOYSTICK 

29 R2 HES ANNASANA JOYSTICK GASHENDEL 

30 S1 020E01 + 020PTAR NEW ELFIN NOODSTOPKNOP 

31 S2 020E01 + 020PTAR NEW ELFIN NOODSTOPKNOP 

32 S3 020E10 + 020SCO0 NEW ELFIN NOODSTOPKNOP 

33 S4 PIZZATO MICROSSCHAKELAAR MKV1 1D15 OF GELIJKAARDIG 

34 S5 JR 101 IEC STOPCONTACT 

35 S6 HERGA VOETSCHAKELAAR 6240-AFAA-ZA00 

36 S7 HERGA VOETSCHAKELAAR 6240-AFAA-ZA00 

37 S8 SICK HANDSENSOR GTB6-P4211 OF GELIJKAARDIG 

38 S9 SICK HANDSENSOR GTB6-P4211 OF GELIJKAARDIG 

39 S10 BULGIN DRUKKNOP MP0031 

40 S11 BULGIN DRUKKNOP MP0031 

41 S12 PIZZATO MICROSSCHAKELAAR VMN15S05D0 OF GELIJKAARDIG 

42 S13 PIZZATO MICROSSCHAKELAAR VMN15S05D0 OF GELIJKAARDIG 

43 S14 PIZZATO MICROSSCHAKELAAR VMN15S05D0 OF GELIJKAARDIG 

44 S15 PIZZATO MICROSSCHAKELAAR VMN15S05D0 OF GELIJKAARDIG 

45 S16 BULGIN DRUKKNOP MP0031 

46 S17 BULGIN DRUKKNOP MP0031 

47 S18 020PIV+020E10+020E01 NEW ELFIN DRUKKNOP 

48 S19 020PIV+020E10+020E01 NEW ELFIN DRUKKNOP 

49 S21 PIZZATO MICROSSCHAKELAAR VMN15S05D0 OF GELIJKAARDIG 

50 S22 PIZZATO MICROSSCHAKELAAR VMN15S05D0 OF GELIJKAARDIG 



 

 

TS100 PIN OMSCHRIJVING INGANG 
PCAN-1 CAN1H NAAR CAN-SCHERMMODULE 

(Plat) 
PCAN-2 CAN1L NAAR CAN-SCHERMMODULE 

(Plat) 
PCAN-3 Schild   
PRS232-1 RS232 B+voeding   
PRS232-2 RS232 Rx naar DIAGNOSTISCH CENTRUM 
PRS232-3 RS232 Tx naar DIAGNOSTISCH CENTRUM 
PRS232-4 RS232 Gnd   
P9-1 PWM hoge zijde uitgang (B+ wanneer 

actief) 
Snelheidsregelaar voor één lade 

P9-2 PWM hoge zijde uitgang (B+ wanneer 
actief) 

Klep omlaag 

P9-3 Hoge zijde uitgang (B+ wanneer actief) Rem 
P9-4 Hoge zijde uitgang (B+ wanneer actief) Pompschakelaar 
P9-5 Hoge zijde uitgang (B+ wanneer actief) Aandrijfschakelaar 
P9-6 Hoge zijde uitgang (B+ wanneer actief) Beschikbaar 
P9-7 Hoge zijde uitgang (B+ wanneer actief) Beschikbaar 
P9-8 Schakelaar ingang (B+=actief)   
P9-9 Hoge zijde uitgang (B+ wanneer actief) Beschikbaar 
P12-1 schakelaar ingang (B+=actief) GND selectie/voeding 
P12-2 schakelaar ingang/lage zijde sch Uitschakeling batterij 
P12-3 schakelaar ingang/lage zijde sch   
P12-4 schakelaar ingang (B+=actief) Beschikbaar 
P12-5 schakelaar ingang (B+=actief) N/C 
P12-6 Lage zijde sch. 1,7A min. Zoomer 
P12-7 Analoge ingang   
P12-8 B+ voeding B+ voeding sensors/schakelaars 
P12-9 schakelaar ingang (B+=actief) Hefschakelaar 
P12-10 Analoge ingang   
P12-11 Analoge ingang   
P12-12 Analoge ingang   
P15-1 schakelaar ingang (B+=actief) Platformmodus 
P15-2 schakelaar ingang (B+=actief)   
P15-3 schakelaar ingang (B+=actief)   
P15-4 Lage zijde sch. 1,7A min. Beschikbaar 
P15-5 schakelaar ingang (B+=actief)   
P15-6 schakelaar ingang (B+=actief)   
P15-7 Lage zijde sch. 1,7A min. Hoorn 
P15-8 schakelaar ingang (B+=actief)   
P15-9 schakelaar ingang (B+=actief)   
P15-10 Lage zijde sch. 1,7A min.  GND Verlichting 
P15-11 schakelaar ingang (B+=actief)   
P15-12 5V (laagspanning, allen voor sensors)   
P15-13 Analoge ingang   
P15-14 Analoge ingang   
P15-15 0V (laagspanning, allen voor sensors)   

CAN-
STAAF  OMSCHRIJVING  INGANG  

P10-3 ana 1 Gaspedaal 
P10-4 ana 2 Stuur 
P10-5 5V voor ana   
P10-6 neg voor ana   
P10-7 B+ voeding in FROM P15-1 
P10-8 B- voeding in VAN B- 
P10-9 CAN H VAN P3-1 van TS100 
P10-10 CAN L VAN P3-2 van TS100 
P12-1 digitale ingang 1 Voetschakelaar 
P12-2 digitale ingang 2   
P12-3 digitale ingang 3 Trekschakelaar 
P12-4 digitale ingang 4 Beschikbaar 
P12-5 uit 3 Inschakelen lade 
P12-6 Sch. B+ voeding   
P12-7 digitale ingang 5 OMHOOG BRENGEN 
P12-8 digitale ingang 6 OMLAAG BRENGEN 
P12-9 digitale ingang 7 Beschikbaar 
P12-10 digitale ingang 8 Beschikbaar 
P12-11 digitale ingang 9 Beschikbaar 
P12-12 digitale ingang 10   
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HOOFDSTUK 8 TECHNISCHE BIJLAGEN  
8.2 AANSLUITSCHEMA LUI MINI T.L. - TLP 



 

 72 
73 

CE CONFORMITEITVERKLARING 
 
Wij:   
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO 
(AN) ITALIË 
 
VERKLAREN ONDER ONZE VOLLEDIGE 
VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT: 
 

TRANSPORTVOERTUIG VOOR ORDERPICKEN 
Model   LUI MINI T.L. 
Serienummer  MTL201XXXX 
Bouwjaar  201X 
 
WAAROP DEZE VERKLARING BETREKKING HEEFT, 
VOLDOENDE DE VOLGENDE NORMEN  
 

• Richtlijn 2006/42/CE (Machinerichtlijn) 

• Richtlijn 2014/30/EU en volgende wijzigingen en toevoegingen 
(Elektromagnetische richtlijn) 

 
DE VOLGENDE VOORSCHRIFTEN EN TECHNISCHE 
SPECIFICATIES WERDEN GEBRUIKT: 
 

• EN ISO 3691-1:2015  

• EN ISO 3691-3:2016  

• EN 1175-1:1998+A1:2010 
 
Castelfidardo, dd/mm/jjjj 
 

Wettelijk vertegenwoordiger  
BRAVI PIERINO 

Aangemelde instantie: 
TUV ITALIA (0948) 
CERTIFICAAT VAN EG-TYPEONDERZOEK: 
TUV ITA 0948 19 MAC 0155 B  



 

 

BEPERKTE GARANTIE—Garantieverklaring 
  
INDIEN DE GARANTIE NIET IN HET VERKOOPCONTRACT OPGENOMEN IS, GELDEN 
DE VOLGENDE RICHTLIJNEN VOOR DE GARANTIE OP DE MACHINE. 
  
De Fabrikant BRAVIISOL SRL garandeert dat alle nieuwe eenheden van de door 
BRAVIISOL geproduceerde en verkochte machines voldoen aan de recentste 
specificaties van het bedrijf. Bovendien beschikken de kolom en de hydraulische 
cilinder over een speciale garantie van 10 jaar. De fabrikant garandeert dat de 
uitrusting bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van materiaal- en/of 
fabricagefouten gedurende 3 jaar vanaf de datum van de geregistreerde verkoop of 
vanaf de datum waarop de eenheid de fabriek heeft verlaten indien de verkoop niet 
werd geregistreerd. Uitgesloten van deze garantie is de batterij(en), die 1 jaar garantie 
heeft vanaf de beschreven aankoopdatum. Garantieclaims binnen die garantieperiode 
zijn beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte onderdeel in kwestie. De 
fabrikant zal elk onderdeel waarvan wordt vastgesteld dat het een gebrekkig ontwerp 
of een gebrekkige constructie heeft, kosteloos opsturen. De werkuren om de 
noodzakelijke reparatie of vervanging uit te voeren en de daarmee gepaard gaande 
verplaatsingskosten hebben een garantie van 1 Jaar vanaf de beschreven 
aankoopdatum, op basis van het op dat moment geldende vaste tarief van de 
fabrikant.  
  
Garantieclaims zijn ALLEEN geldig op voorwaarde dat het defecte onderdeel in kwestie 
vooruitbetaald naar de fabrikant wordt verzonden en bij inspectie door de fabrikant defect 
blijkt te zijn in materiaal en/of vakmanschap. Bovendien kunnen garantieclaims  
ALLEEN worden aanvaard wanneer alle door de fabrikant specifiek vereiste informatie 
(zoals het serienummer) wordt verstrekt.  
  
  
De fabrikant behoudt zich het recht voor, op grond van zijn onbetwistbaar oordeel, een 
nieuw, gebruikt of gereviseerd onderdeel, assemblage, subassemblage of laswerk te 
vervangen, te repareren, om te ruilen of een nieuw, gebruikt of gereviseerd onderdeel, 
assemblage, subassemblage of laswerk te leveren. 
  
  
DEZE GARANTIEPOLIS DEKT GEEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR: 
 
1.  Transport 
2.  Verkeerd gebruik van het toestel, met inbegrip van gebruik buiten de door de fabrikant 

vastgestelde begrenzingen, belastingen en/of specificaties. 
3.  Natuurrampen (zoals overstroming, brand, wind en bliksem) 
4.  Het niet op de juiste wijze onderhouden en onderhouden van het toestel volgens de 

bedrijfshandleidingen of service bulletins van de fabrikant.  
  
  
BRAVIISOL AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR: 
  
1.  Elk onderdeel dat voor werkzaamheden aangevraagd is en waarmee geknoeid is. 
2.  Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan het toestel die zijn uitgevoerd zonder 

dat dit vooraf schriftelijk met de fabrikant is overeengekomen. 
3.  Arbeid aan verbruiksartikelen, zoals banden, batterijen 
4.  Alle indirecte incidentele, gevolg- of speciale schade (met inbegrip van maar niet 

beperkt tot verlies en winst, verlies van inkomsten, kapitaalkosten, kosten van 
vervangingsmateriaal, stilstand, onderzoekskosten, claims van derden, en letsel aan 
personen of eigendommen) gebaseerd op een claim van schending van garantie, 
contractbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, of welke 
wettelijke theorie dan ook.   

  
DE ELEKTRISCHE ONDERDELEN WORDEN DOOR DE GARANTIE GEDEKT ONDER 
DE VOLGENDE VOORWAARDEN 
De batterij is op de juiste manier aangesloten voor herlading, volgens de specificaties van 
deze handleiding en/of de elektrische tekening die door de fabrikant verstrekt is.  
 

PROCEDURE VAN DE WERKZAAMHEDEN DIE ONDER DE GARANTIE 
VALLEN: 
  
De fabrikant moet binnen 48 uur na de onregelmatigheid schriftelijk of per fax (niet 
alleen mondeling) en zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte worden gebracht van 
alle onder de garantie vallende claims.  
  
Garantieclaims moeten naar uw dichtstbijzijnde plaatselijke verdeler of rechtstreeks 
naar de fabrikant worden gestuurd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
De fabrikant zal schriftelijk of per fax de eventuele aanvaarding van de door de klant 
uitgevoerde gedekte werken bevestigen of zal begeleiding van zijn eigen technici 
voor uit te voeren werken verstrekken.  
  
Elk defect materiaal dat door de klant wordt vervangen (met toestemming van de 
fabrikant ) moet 120 dagen worden bewaard, zodat de fabrikant het defecte materiaal 
kan onderzoeken of verifiëren. Indien nodig worden defecte onderdelen naar de 
fabrikant teruggestuurd.  
  
Neem, indien nodig, foto's van het defecte onderdeel en van de omgeving waar de 
machine heeft gewerkt. Dit dient zowel om onaangename controverses te 
voorkomen als om de kwaliteit, de garantie en de veiligheid van onze machines te 
verbeteren. 
  
DEZE GARANTIEVERKLARING IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE 
GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. ALLE ANDERE GARANTIES, MET 
INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN VAN 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ 
UITGESLOTEN. Geen enkele werknemer, verdeler, verkoopvertegenwoordiger of 
andere persoon die beweert namens BRAVIISOL DM SRL op te treden, is 
gemachtigd om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen, of op enigerlei wijze 
namens de fabrikant enige aansprakelijkheid of verplichting op zich te nemen die 
verder gaat dan de verplichtingen van BRAVIISOL DM SRL uit hoofde van deze 
garantie.  
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