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INNLEDNING
Denne manualen er et meget viktig element. Oppbevar den alltid på
maskinen.
Manualens formål er illustrere, for eieren, brukere, operatører, utleiefirma og
vedkommende som leier maskinen, viktige forholdsregler og operasjonelle
prosedyrer for sikker og riktig drift av maskinen basert på tilsiktet utnyttelse.
Grunnet kontinuerlig forbedring av produktene, forbeholder firmaet
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L, seg retten til å endre tekniske
spesifikasjoner på maskinen ut forvarsel.
For oppdatert informasjon, kontakt
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tlf. 0039071.7819090 Faks 0039071.7819355

.

For:

ADVARSEL
DETTE PRODUKTET MÅ VÆRE
SAMSVARE MED ALLE PROSEDYRER
ANGÅENDE SIKKERHET ANGITT I DE
TEKNISKE INFORMASJONSBLADENE.
FOR INFORMASJON OM EVENTUELLE
TEKNISKE INFORMASJONSBLADER
ANGÅENDE SIKKERHET PÅ BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.
PRODUKTER SOM BRUKES, KONTAKT
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L., ELLER DIN LOKALE
AUTORISERTE BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. REPRESENTANT.

VIKTIG
FARE- OG TERMINOLOGISYMBOLER
Dette faresymbolet er nødvendig for å rette oppmerksomheten
mot potensielle farer som kan forårsake personskader. For å
unngå mulige alvorlige skader eller dødsulykker, operere i
samsvar med alle sikkerhetsanvisningene som følger dette
symbolet
ANGIR UMIDDELBAR FARESITUASJON, SOM DERSOM
DEN IKKE UNNGÅS KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE
PERSONSKADER ELLER TIL OG MED DØDSULYKKER.
DETTE KLISTREMERKET HARRØD BAKGRUNN.

FARE

VÆR OPPMERKSOM

ADVARSEL

ANGIR EN MULIG FARESITUASJON, SOM DERSOM DEN
IKKE UNNGÅS KAN FORÅRSAKE PERSONSKADER AV
MODERAT OMFANG. I TILLEGG KAN DET BRUKES TIL Å
ANGI USIKRE PROSEDYRER. DETTE KLISTREMERKET
HAR GUL BAKGRUNN.
ANGIR EN MULIG FARESITUASJON, SOM DERSOM DEN
IKKE UNNGÅS KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE
PERSONSKADER ELLER TIL OG MED DØDSULYKKER.
DETTE KLISTREMERKET HAR BLÅ, HVIT ELLER ORANSJE
BAKGRUNN.

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. SENDER REGELMESSIG
TEKNISKE INFORMASJONSBLAD
ANGÅENDE SIKKERHET TIL DEN
REGISTRERTE EIEREN AV MASKINEN.
KONTAKT BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L FOR Å PÅSE AT
INFORMASJONEN RELATERT TIL
NÅVÆRENDE EIER ER OPPDATERT OG
NØYAKTIG.

VIKTIG
EVENTUELLE ULYKKER SOM OPPSTÅR
UNDER BRUK AV BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. PRODUKTER, SOM
KAN HA FORÅRSAKET PERSONSKADER
ELLER DØD FOR PERSONELL ELLER
BETYDELIG SKADER PÅ EIENDOM
ELLER PÅ SELVE BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. PRODUKTENE, SKAL
RAPPORTERES UMIDDELBART TIL
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L.

•
•

Varsling om ulykke
Publikasjoner knyttet til sikkerheten
på produktet
•
Oppdatering
av
informasjonen
relatert til nåværende eier
•
Spørsmål knyttet til sikkerheten på
produktet
•
Informasjon angående samsvar med
standarder og forskrifter
•
Spørsmål knyttet til spesiell bruk av
produktet
•
Spørsmål knyttet til endringer på
produktet
KONTAKT:
BRAVIISOL
Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tlf. +39071.7819090
Faks +39071.7819355
Referanseforskrifter :
2006/42/EC
2014/30/CE
Dynamiske og statiske tester utført av:

TUV ITALIA (0948)

Gruppo TUV SUD
Via Carducci 125, Pal.23
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italia
Dokument:

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

05/07/2019
25/05/2020
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DEL 1.
SIKKERHETSANVISNINGER
1.1 GENERELLE INFORMASJON
This section illustrates the precautions necessary for the correct and safe use and
maintenance of the machine. To guarantee the correct use of the machine, it is
indispensable to establish a daily routine procedure based on the directions furnished in this manual.
In addition, to guarantee the safe operation of the machine, it is necessary that a
qualified person establish a maintenance program based on the information provided in this manual and in those for repair procedures and maintenance. Said
program is to be followed scrupulously.
The owner, users, operators, firms offering leasing and those subjects receiving
leasing of the machine must not accept the responsibility for its function before
having read this manual and completed training in the operational procedures,
under the supervision of a qualified, expert operator.
For further information in regard to safety, training, inspection, maintenance, application and operation, contact Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.

ADVARSEL
MANGLENDE OVERHOLDELSE AV SIKKERHETSREGLENE ANGITT I
DENNE MANUALEN KAN FORÅRSAKE SKADE PÅ MASKINEN, EIENDOM
OG ALVORLIGE ELLER DØDELIGE PERSONSKADER PÅ PERSONER

1.2 INNLEDENDE PROSEDYRER

Maskininspeksjon

•
•
•

ADVARSEL
EVENTUELLE ENDRINGER ELLER MODIFIKASJONER PÅ
ARBEIDSPLATTFORMEN KAN KUN UTFØRES ETTER
SKRIFTLIG GODKJENNING FRA PRODUSENTEN.

•
•

Operatøropplæring og forståelse

•

Før bruk av maskinen, les manualen
nøye.
Bruk maskinen kun etter å ha gjennomført opplæring av autorisert
personell.
Bruk av maskinen er kun tillatt for autorisert og kvalifisert personell, som
har lest og forstått i sin helhet alle anvisninger for FARE, ADVARSEL og
VÆR OPPMERKSOM, så vel som bruksanvisningene for maskinen i
denne manualen.
Bruk maskinen for bruksområder blant de som er forventet av
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L..
Alt driftspersonell må gjøre seg kjent med kommandoer, kontroller og
nødfunksjoner på maskinen spesifisert i manualen.
Les nøye og følg alle firmaregler og lokale og statlig forskrifter som
gjelder i forhold til drift av maskinen.

•
•

•
•
•
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Bruk maskinen kun etter å ha utført funksjonell inspeksjon
og kontroller. For ytterligere anvisninger, se Del 2 i denne
manualen.
Aktivere maskinen kun etter å ha utført alle service- og
vedlikeholdsprosedyrer angitt i kravenespesifisert i
prosedyre- og vedlikeholds manualen.
Påse at alle sikkerhetsanordninger fungerer på korrekt måte.
Eventuelle endringer på disse anordningene utgjør en
overtredelse av sikkerhetsforskriftene.

Ikke kjør maskiner der skilt eller klistremerker som angir
sikkerhetsforskrifter eller anvisninger er uleselig eller
mangler.
Unngå ansamlinger av smuss på plattformgulvet. Unngå at
gjørme, olje, fett eller andre glatte stoffer kommer i kontakt
med fottøy eller plattform gulvet.

Inspeksjon av arbeidsplass
•
•

•

Før bruk av maskinen, må operatøren ta nødvendige
forholdsregler for å unngå farer på arbeidsplassen.
Ikke aktivere plattformen på lastebiler, semi-trailer lasteplan,
jernbanevogner, båter på vann, stillas eller lignende
konstruksjoner eller kjøretøy, som BRAVIISOL D.M. SRL
ikke har godkjent drift skriftlig.
Maskinen kan betjenes på temperaturer mellom -20 og 0° C
(mellom 0 og 104° F). Kontakt BRAVIISOL D.M. SRL for
verdier knyttet til drift av maskinen på temperaturer som
ikke er angitt i angitt spekter.
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DEL 1.
SIKKERHETSANVISNINGER
1.3 DRIFT
Generell informasjon

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bruk maskinen kun til transport av personell med respektive
verktøy og utstyr for manuell håndtering av lagerartikler.
Ikke betjene ødelagt maskin. Dersom feilfunksjon
oppstår,slå av maskinen.
Ikke skift brytere eller kontrollspaker plutselig fraen posisjon
til neste ved å passere gjennom fristilling.Bring alltid bryterne
til fristilling før det skiftes til posisjonen som svarer til den
neste funksjonen. Betjenekommandoene ved hjelp av et
langsomt og jevnt trykk.
Dersom det er personer på plattformen, tillatt personell å
frigjøre eller aktivere maskinen fra bakken kun i en nødssituasjon.
Påse at elektrisk utstyr legges bort på riktig måte for å unngå
at de blir hengende etter strømledningene i plattformens
arbeidsområde.
Før maskinen forlates ubevoktet, senk kurven kurven helt og
skru av maskinen. Fjern nøkkelen for å forhindre uautorisert
bruk av maskinen.
Transport av passasjerer på maskinen er forbudt.
Under drift er det kun tillatt for operatør å befinne seg på
maskinen.
Batterivæsken er svært etsende. Påse at den ikke kommer i
kontakt med hud eller bekledning.
Lade batteriene i et godt ventilert område.
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1.4 FARE FOR FALL
• Før maskinen brukes, påse at alle sikkerhets-rekkverk og
porter er festet i riktig stilling.

• Hold begge føttene godt plantet på gulvet i plattformen.
• Ikke sett stiger, bokser, avsatser, plater eller andre liknende
•
•
•

•

•

artikler på plattformgulvet for å øke aksjonsradiusen til
maskinen.
Ikke bruk løfteenheten til å klatre hverken opp eller ned på
plattformen.
Vær meget oppmerksom ved på- og avstigning fra plattformen. Påse at løfteenheten er helt senket. Når man stiger
på eller av fra plattformen,gjør dette vendt mot maskinen.
Betjening av kommandoer, kontroller og sikkerhetssensorer, er designet på en slik måte at operatøren alltid på
holde "fire kontaktpunkter" med maskinen: Begge hender
og føtter MÅ VÆRE i kontinuerlig kontakt med maskinen
under drift.
Hold alltid “tre kontaktpunkter ” med maskinen, på en slik
måte at begge hender og en fot eller begge føtter og en
hånd er i kontinuerlig kontakt med maskinen ved på- og
avstigning.
hvis forankring med tau kreves av stedets myndigheter eller
andre andre forskrifter, anbefales det at forankringspunktet
på denne maskinen brukes som festepunkt for sikkerhetsbelte. Ikke bruk dette punktet til å løfte, forankre, sikre
eller støtte plattformen eller andre apparater eller materiale.
Tau-forankring brukes til frakt-fastspenning, kun innenfor plattformens grenser. Det er en fallstoppeinnretning. Slik bruk kan føre til død eller alvorlig
skade.
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DEL 1.
SIKKERHETSANVISNINGER
1.5 FARE FOR ELEKTRISK STØT

1.6 FARE FOR VELT

Maskinen er ikke elektrisk isolert.
Hold en avstand på minst 3 meter (10 fot) mellom en hvilken som helst del av
maskinen og dens fører og en elektrisk strømkabel eller del av utstyr som
vurderes å ha en spenning på opp mot 50 000 Volt. .
Det er nødvendig å legge til 0.3 meter (1 fot) for hver ytterligere økning som er
lik eller mindre enn 30,000 Volt Det er mulig å redusere minimum sikker
driftsavstand ved nærvær av av isolerende barrierer for forhindring av kontakter,
hvis disse barrierene er blitt justert til spenningen på de elektriske linjene de er
satt for å beskytte.
Barrierene skal ikke være en del av maskinenog de kan heller ikke være koblet
til den.
Minimum operativ sikkerhetsavstand kan reduseres innenfor de operative mål
som er angitt av de isolerende barrierene. Denne avstanden skal fastsettes av
en kvalifisert person underlagt bedriftens, lokale og statlige forskrifter
vedrørende gjennomføring av arbeidsoperasjoner i nærheten av høyspenningsutstyr.

•

•
•
•
•
•

SPENNINGSVERDIOMRÅDE
(FRA FASE TIL FASE)

MINIMUM OPERATIVE
SIKKERHETSAVSTANDER
m (ft)

Fra 0 til 50 kV

3 (10)

Fra over 50 kV til 200 kV

5 (15)

Fra over 200 kV til 350 kV

6 (20)

Fra over 350 kV til 500 kV

8 (25)

Fra over 500 kV til 750 kV

11 (35)

Fra over 750 kV til 1000 kV

14 (45)

•
•
•
•

•

Før maskinen kjøres, må brukeren gjøre seg kjent med overflateområde på arbeidsplassen. Ved kjøring av kjøretøyet,
ikke overskride de tillatte hellingene eller de tverrgående
hellingene.
Ikke hev plattformen eller kjør maskinen med plattformen
hevet i en helling eller på en uregelmessig eller myk overflate.
Før det kjøres på gulv, broer, lastebiler eller andre overflater,
sjekk de maksimale belastningsverdiene på disse.
Maksimum belastning på hevet plattform skal ikke overskrides. Fordel lasten jevnt over lasterommet og og på plattformen.
Distribuer hjulene for kun løfteenheten på en slik måte at
belastningen skjer gradvis
Hold chassiset på maskinen på en minimumsavstand på 0.6
meter (2 fot) fra hull, ujevne områder, nedstigninger, hindringer, avfall, skjulte hull og andre potensielle farer som kan
finnes på bakkenivå.
Ikke forsøk å bruke maskinen som en kran. Ikke fest eller
bind maskinen til andre tilstøtende konstruksjoner.
Ikke hev plattformen i tilstand med vind eller vindkast
Ikke øk størrelsen på plattformen med forlengelser av av
avsatsen eller uautoriserte tilføyelser. Hvis maskinområdet
som utsettes for vind øker, reduseres dens stabilitet.
Hvis løfteenheten eller plattformen setter seg fast på en slik
måte at ett eller flere hjul ikke berører bakken, er det
nødvendig at operatøren klatrer ned fra plattformen før
maskinen forsøkes frigjort. For å stabilisere maskinen og la
personell stige ned fra plattformen, bruk en kran, en gaffeltruck eller annet egnet utstyr.
Det er strengt forbudt å gå inn og ut av plattformen nården er
hevet

MERKNAD: Minimum operative sikkerhetsavstander skal anvendes bortsett fra i tilfeller der bedriftens, lokale eller statlige forskrifter er enda mer
restriktive.
8
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DEL 1.
SIKKERHETSANVISNINGER
1.7 FARE FOR KNUSING OG SLAG

1.8 LØFTING OG TRANSPORT

•

Generell informasjon

•

Alt personell, enten det er operativt eller på bakken, skal bruke personlig verneutstyr påkrevet av gjeldende forskrifter eller av risikoanalyse utført på arbeidsplassen.
Når maskinen brukes eller plattformen heves eller senkes, sørg for å
overholde avstander over, under og på begge sider av selve plattformen.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Når maskinen er i drift, skal man ikke lene seg ut fra plattformens
rekkverk.
Når maskinen kjøres i områder med begrenset sikt, skal en tilordnet
person gå foran for å indikere eventuelle farer.
Ved kjøring, skal ikke-operativt personell holde en avstand på minst
1.8 meter (6 fot) fra maskinen.
Justere kjørehastigheten etter følgende forhold: bakken eller gulvets
overflatetilstand, trafikk, sikt, helling, plassering av annet personell og
andre faktorer som kan utgjøre fare for kollisjon eller personskader.
Bremseavstanden skal tas i betraktning uavhengig av hastigheten på
maskinen.
Ikke kjør med høy hastighet i begrensede, trange eller smale områder
eller i revers.
Utvise stor forsiktighet for å unngå at eventuelle hindringer kolliderer
med de operative kommandoer eller personen på plattformen eller at
de forstyrrer denne.
Sørg for at operatørene av andre løftende maskiner eller andre
maskiner på bakkenivå er informert vedrørende tilstedeværelsen av
maskinen. Koble fra strømmen til løftekraner/elevasjonsplattformer .
Råd annet personell til å ikke arbeide, stå eller ferdes under hevet
plattform. Avgrense gulvet eller bakken med egnede barrierer, etter
behov
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•

Under løfting og transport, er det forbudt for personell å stå på plattformen.
Skyv eller slep, maskinen kun i nødssituasjoner, feilfunksjon,
strømbrudd eller for å laste eller losse den og ALLTID etter å ha låst
opp motor-brems, i henhold til anvisningene i denne manualene.
Før løfting eller transport, påse at plattformen er fullstendig senket
og er tom.
Under løfting av maskinen med gaffeltruck, anordne gaflene kun i
samsvar med de egnede delene av selve maskinen. Utføre løftingen med en gaffeltruck med tilstrekkelig lasteevne. For
maskinvektene, se i den tekniske spesifikasjonstabellen i del 5 Tekniske spesifikasjoner for maskinen.
For informasjon om løfting, se del 3 - Maskindrift, i denne manualen.
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DEL 2.
FORBEREDELSE OG INSPEKSJON
2.1 OPPLÆRING AV PERSONELL

2.2 FORBEREDELSE INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

Denne maskinen er en transportenhet med fører for manuell lagerplukking av dekk
Den skal derfor kun brukes og vedlikeholdes av opplært og kvalifisert
personell.
Bruk av maskinen er ikke tillatt for personer påvirket av alkohol, eller
rusmidler eller som er utsatt for anfall av epilepsi, svimmelhet eller tap
av fysisk kontroll.

BRAVIISOL gir informasjon knyttet til maskininspeksjon, angitt i følgende
tabell 2.3 på side 14.
Se lokale forskrifter for mer informasjon om maskinen.
Hyppigheten av inspeksjoner og vedlikeholdsprosedyrer må økes ut fra
behov: når maskinen brukes under ugunstige miljøforhold, hyppigete eller
for vanskelig eller til spesielt krevende arbeider.

Operatøropplæring skal inkludere følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Bruk og begrensninger av kommandoene fra plattformen, fra
bakken og nødkommandoer så vel som sikkerhetssystemer.
Kommando- og kontrollskilting, instruksjoner og advarsler festet til maskinen.
Forskrift definert av arbeidsgiver og av statlig regulering.
Bruk av godkjent anti-fallvern, når det trengs.
Tilstrekkelig kunnskap om mekanisk funksjon av maskinen å
gjenkjenne en faktisk eller potensiell funksjonsfeil eller svikt
Sikre metoder for bruk av maskinen når det støtes på meget
førhøyede hindringer, eller annet utstyr eller hindringer i
bevegelse, humper, hull og skrå hellinger.
Metoder for unngåelse av farer fra ubeskyttede elektriske ledere.
Krav til et bestemt arbeide eller en bestemt anvendelse av
maskinen.

Opplæringstilsyn
Opplæring skal gis under tilsyn av kvalifisert person, i et åpent område,
fritt for hindringer. Dette må pågå helt til lærlingen er i stand til å bruke
maskinen på en sikker måte.
Operatøransvar
Operatøren må instrueres om ansvar og myndighet til å slå av maskinen i tilfelle funksjonssvikt eller når det foreligger andre usikre forhold, i
tilknytning til både maskinen og arbeidsplassen.

MERKNAD:
Produsenten eller distributøren må tilgjengeliggjøre
kvalifisert personell for opplæring både ved levering av de første
enhetene og etterpå, dersom dette ønskes av sluttbrukeren eller anvist
personell.
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2.3 FORBEREDENDE INSPEKSJONER FØR OPPSTART

Inspeksjon før bruk inkluderer følgende operasjoner:
1. Rengjøring– Kontroller og se etter eventuelle lekkasjer (olje, hydraulikkolje eller batterisyre) eller for fremmedlegemer på overflatene. Varsle vedlikeholdspersonell om synlige lekkasjer.
2. Skilter og klistremerker – Sjekk at disse er rene og lesbare.
Sjekk at ingen skilter eller klistremerker mangler.
Påse at skilter eller klistremerker som ikke er lesbare rengjøres eller skiftes
ut. (Se "Anvendelse av klistremerker" i Del 3).

2.A

3. Bruks- og sikkerhetsmanualer – påse at følgende manualer finnes i
det værbestandig rommet (BILDE 2.A):
Bruks- og sikkerhetsmanual, EMI sikkerhetsmanual (kun for ANSI/CSA
spesifikasjoner) og ANSI ansvarsmanual (kun for ANSI/CSA spesifikasjoner).
4. Oversikt over komplett daglig inspeksjon – (Se Del 2.4).
5. Batteri – Lade etter behov (Se Del 3.5).
6. Hydraulikkolje – Nivået på hydraulikkoljen i tanken kan variere i henhold
til temperaturen på oljen. Når maskinen er kald vil oljenivået muligens ikke
vises riktig. Hev og senk løfteplatformen flere ganger for å kunne avlese
oljenivået mer persist.
Når hydraulikkoljen er varmet opp vil nivået vises riktigere, og bør ligge på
et nivå nær eller på “Full”-merket .
•
FYLL IKKE OVER FULL-MERKET.
•
ETTERFYLL ALLTID olje hvis nivået er under merket - ADD.
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DEL 2.
FORBEREDELSE OG INSPEKSJON
MERKNAD:
Sjekk nivået på hydraulikkoljen med maskin
som har kurven senket, fra seglasset som finnes
under dekselet. Hvis det er nødvendig, etterfylle
med en mineralolje med en viskositetsindeks på 22
(for klimatiske forhold med svært kalde temperaturer, det vil si, under -20 ° C, anefales bruk av
mineralolje med et lavere frysepunkt, ca 45 ° C.

2.4 KOMPLETT DAGLIG INSPEKSJON

ADVARSEL
FOR Å FORHINDRE MULIGE SKADER, PÅSE AT ELEKTRISK STRØMFORSYNING PÅ MASKINEN ER SLÅTT AV UNDER INSPEKSJON. IKKE BRUK
MASKINEN FØR ALLE FUNKSJONSFEIL ER BLITT REPARERT.

ADVARSEL

Advarsel forurensningsfare
Ikke kast oljen i miljøet.

IKKE FORSØM VISUELL INSPEKSJON AV DEN NEDRE DELEN AV UNDERSTELLET.
SJEKK AT DET IKKE FINNES FREMMEDLEGEMER ELLER AVFALL SOM
KAN FORÅRSAKE OMFATTENDE SKADE PÅ MASKINEN.

TABELL 2.3

TYPE

HYPPIGHET

HOVEDANSVAR

KVALIFISERING
FOR SERVICE

REFERANSE

Bruker eller operatør

Bruker eller operatør

Veiledning for Bruk og
Sikkerhet

Med en intervall på Eier, forhandler
3 måneder eller
eller bruker.
150 timer,
avhengig av omstendighetene,
eller hvis maskinen
ikke er blitt brukt
på over 3 måneder
eller hvis den er
blitt kjøpt brukt.

BRAVI kvalifisert
mekaniker

Service- og vedlikeholds manual og
tilhørende inspeksjons-skjema

Årlig, innen 13
Eier, forhandler
måneder fra forrige eller bruker
inspeksjon

BRAVI kvalifisert
mekaniker

FORBEREDEN Før hver arbeidsDE
dag eller ved hvert
INSPEKSJON skifte av operatør.
FOR OPPSTART
HYPPIG
INSPEKSJON

ÅRLIG
INSPEKSJON
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Operatøren skal ikke påta seg ansvar for drift av maskinen før denne manualen
er blitt lest og forstått i sin helhet og en testkjøring av kjøretøyet er blitt utført
under tilsyn av kvalifisert ekspert-operatør.
Kun autorisert personell og kvalifiserte operatører kan betjene denne maskinen.
Denne manualen og dens vedlegg skal anses som en integrert del av denne
maskinen og må følge maskinen til enhver tid.

ADVARSEL
Produsenten, , BRAVIISOL D.M. SRL, har ingen direkte kontroll over anvendelsen av maskinen. Anvendelse av maskinen i henhold til sikkerhetsforskrifter er
sluttbrukers ansvar.

Service- og vedlikeholds manual og
tilhørende inspeksjons-skjema

Det er operatørens ansvar å utføre en grundig inspeksjon av maskinen før hver
bruk.
Formålet med den komplette daglige inspeksjonen er å sjekke og verifisere at
maskinen er i stand, å fastslå fravær av anomalier, feil eller funksjonsfeil og
avgjøre om rutinemessig vedlikehold er nødvendig.
Hvis skader eller uautoriserte endringer på maskinen, i forhold til hvordan den
ble levert, blir funnet, merke det umiddelbart som sådan og IKKE BRUK DEN.
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2.5 FØR HVER BRUK

2.6 FUNKSJONSKONTROLL

•

På slutten av den "komplette inspeksjonen", gjennomføre en funksjonskontroll
av alle systemer i et område som er fritt for super-forhøyede eller bakkenivå
hindringer.
For ytterligere informasjon om drift, konsultere Del 3 i manualen.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Påse at alle manualer ligger i sin værbestandige manualboks på
maskinen.
Påse at merket med serienummeret på plattformen så vel som
sikkerhets-klistremerker er på sin rettmessige plass og at disse
er intakte og lesbare.
Inspisere maskinen for å fravær av anomalier, sveisesprekker,
feil eller funksjonsfeil eller skader eller uautoriserte endringer på
maskinen, i forhold til hvordan den hvordan den ble levert av
produsenten.
Sjekk og kontroller kurven, plattform-rekkverkene, sjekk at inngangsporten fungerer skikkelig og den lukkes fullstendig og
automatisk.
Sjekk vannivået i batteriene og påse at det ikke finnes lekkasjer.
Batterikabelen må kobles riktig til terminalene. Det må ikke
være noen korrosjon på dem.
Sjekk og kontroller ved testing at alle sikkerhets- og personlig
verneanordninger fungerer skikkelig.
Kontroller at ingen av hjulene er skadet, er slitt eller har dype
kutt. Kontroller at ikke noe løsmateriale sitter fast på eller rundt
hjulene. .
Inspisere visuelt hydrauliske-, elektriske-, og mekaniske komponenter. For hver komponent påse at alle dens deler er til stede,
ikke er løsnet men festet godt i deres respektive posisjoner og at
det ikke finnes synlige lekkasjer, tegn på overdreven slitasje eller
skadede områder.
Sjekk og kontroller at det ikke er noen ledninger eller kabler som
har løsnet og som henger ned på undersiden av kjøretøyet.
Sjekk og kontroller korrekt drift av nøkkelbryteren i kurven.
Sjekk og kontroller driften av nødstoppknappene: de som finnes
på kommandopanel i kurven og den på chassisets kontrollpanel.
Sjekk og kontroll, ved testing, korrekt drift av den manuelle nedstignings-nødspaken.
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ADVARSEL
DERSOM MASKINEN IKKE FUNGERER PÅ KORREKT MÅTE, SLÅ DEN
AV UMIDDELBART. VARSLE PERSONELLET SOM ER TILDELT
VEDLIKEHOLD AV PROBLEMET. IKKE BRUK MASKINEN FØR DEN HAR
BLITT ERKLÆRT EGNET FOR SIKKER DRIFT.
Funksjonelle kontrollelementer
1.

Fra bakke-kommandopanelet, uten belastning på plattformen, gjennomfør følgende operasjoner:
a.
b.

c.
2.

Betjen bakkekommandoene: heving og senking av plattformen.
Påse at alle maskinfunksjonene er blitt deaktivert når nød
stoppknappen er aktivert (trykket inn).
Sjekk og kontroller korrekt funksjon av manuell nedstigningsnødspak.

Fra plattform kommandopanel, gjennomføre følgende operasjoner:
a.

b.
c.

Hev og senk plattformen fra 0.61 til 0.92 meter (fra 2 til 3 ft)
gjentatte ganger. Sjekk og kontroller at heving og senking av
plattformen foregår på en vanlig måte. Sjekk og kontroller at
heving og senking av kurven kjøring vated in automatic slow
safety speed
Aktivere alle funksjoner og sjekk og kontroller korrekt drift av
alle endebrytere, generelle nød brytere og aktiveringsbrytere.
Bremser på kjøretøy - Kjør maskinen på en helning (uten å
overskride dens nominelle driftskapasitet på stigningen) og
stopp den deretter, for å sørge for at bremsene vil holdes inne i
en skråning.
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BETJENING AV MASKINEN

3.

3.1

4.
5.

6.

7.

Helningsalarm grense: med plattformen helt nedsenket, kjør
maskinen på en helning større enn 1.5° i en hvilken som helst retning
(uten å overskride dens nominelle driftskapasitet på en stigning).
Alarmen på kjøretøyet vil angi en helningstilstand ved forsøk på å heve plattformen.
Transmission speed reduction limit: Hvis plattformen heves for mer
enn 0.4 m (1.5 - 2 ft), reduseres transmisjonshastigheten med ¼ sammenlignet med transmisjonshastigheten for senking av plattformen
Plattform-port åpningsgrense: Inngangsporten er utstyrt med fjærer
på begge sider av vingene som automatisk lukk porten så snart de er
frigjort.
Venstre/høyre håndtak og fotbryter-sensor- Maskinen opererer
(den beveger seg og den heves) kun dersom operatøren holder
hånden hvilende på venstre og høyre håndtak (bilde A) og begge
hælene trykkende på fotbryterne på plattformen (bilde B). Denne sikkerhetsstillingen som skal opprettholdes gjennom alle operasjonene til
maskinen
Påse at alle maskinfunksjonene er blitt deaktivert deaktivert når nødstoppknappen er aktivert (trykket inn).

PRODUSENTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROLL PÅ ANVENDELSE
ELLER BETJENING AV MASKINEN.
BRUKER OG OPERATØR SKAL FØLGE KORREKTE SIKKERHETSPROSEDYRER.
Denne delen inneholder informasjon som er nødvendig for forståelsen av
de operative kommandofunksjonene.
3.2 BESKRIVELSE AV MASKINEN
Denne maskinen er et elektrisk, selvdrevent kjøretøy med en plattform
montert på en avstivet hevemekanisme. Denne aktiveres av en spesielt
tilpassed enslig hydraulisk sylinder med en synkronisert effekt.
Hensikten med maskinen er å gi tilgang til områder over bakkenivå, for manuell plukking av dekk, som blir plassert på løfteenheten .
Styrepanelet finner man på platformen.
Fra plattformens styrepanel kan man kjøre/drifte enheten, løfte plattformen
opp og ned. Maskinen er utstyrt med en elektrisk heis som styres av to
knapper med enkel tilgang på siden av maskinen. Med disse kan man heve
og senke heisenheten, som er reservert kun for dekk, uten at man må forlate førerplassen .
Maskinen har to drivhjul bak og to støpte metallhjul foran. Når maskinen
skal vedlikeholdes eller funksjonstestes må man benytte seg av det programmerbare bakkepanelet. Dette må også benyttes i nødstilfeller og/eller
dersom føreren ikke er i stand til å senke plattformen .

pic.A
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pic.B
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3.3 MASKINFUNKSJON
Forberedende operasjoner

5

Før aktivering av maskinen gjennom bruk av kommandoene på
bakkestasjon-panelet eller de på plattformen, er det nødvendig å
tilfredsstille følgende kommando forhold.

•

Batterispenningen må være tilstrekkelig for drift. Alarmen for utladet batteri trenger ikke nødvendigvis å være til stede hverken på
bakke kommandopanelet eller på batteristatus-indikatoren plassert
på siden av kjøretøyet.

•

Nøkkelbryteren på kurvens kommandostasjon-panel må stilles
enten på bakkekommando-modus eller plattformkommandomodus.

•

Nødstoppknappene, på kommandopanelet til plattformen og på
bakke kommandopanelet må være i RESET-posisjon (forlenget
utover).

•

LCD-skjermen på bakkepanelet vil kunne vise maskinens status,
og må indikere normale driftsvilkår når maskinen skrus på .

•

Maskinen fungerer, kjører og løfter, kun om føreren har begge
hender på håndtakene og begge hæler trykker ned på plattformens fotbrytere. Denne sikkerheten skal overholdes til enhver
tid under bruk. (Bilde A og B, avsnitt 2.6 )

7

4

1-2-3

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

Bakke kommandopanel (Del 3.7)
Manuell nedstignings-nødspak (Del 3.8)
AC (vekselstrøm) strømforsyning for batterilader og lade status-LED
(Del 3.6)
Plattform fotbryter (2 brytere, en for hver fot) - (Del 3.6)
boot Plattform inngangsport
Plattform kommandopanel (Del 3.6)
Dekkløfteenheten
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3.4 FREMRE LØFTERIGG

3.5 BATTERILADING

Fjerning

Lav batterispenning alarm-varsellys

1. Løft riggen fra den bakre delen slik at støtdemperen på grunnrammen frigjøres. La så riggen gli forover mens den løftes for fullstendig å
frigjøre den fra kjøretøyet .

På plattformens styrepanel finnes indikatorer for lav batterispenning

Installasjon

Denne maskinen er utstyrt med en batterilader med AC (vekselstrøm) elektrisk strøm inngang/DC (likestrøm) elektrisk strømutgang. Batteriladeren
stopper lading av batteriene automatisk når de er fulladet. .

1. Plasser plattformen på sin tilhørende støtfanger på den øvre delen
av rammen og la den skli bakover.

1a

1b
Løfterigg

Prosedyre for batterilading

MERKNAD: Når batteriladeren er koblet til et vekselstrømuttak, er plattform
kjøretøytransmisjon deaktivert. .

BLYBATTERIER KAN GENERERE EKSPLOSIV HYDROGENGASS UNDER NORMAL DRIFT. HOLD GNISTER, ÅPNE FLAMMER ELLER
TENTE SIGARETTER PÅ SIKKER AVSTAND FRA BATTERIENE.
UNDER BATTERILADING SKAL DET SØRGES FOR TILSTREKKELIG
VENTILASJON I OMRÅDET. IKKE LAD OPP ET FROSSET BATTERI.
STUDER NØYE FORHOLDSREGLENE SPESIFISERT AV BATTERIPRODUSENTEN ANGÅENDE ANBEFALT LADEHASTIGHET, SÅ VEL
SOM MULIGHETEN FOR FJERNING AV CELLE-HETTE UNDER LADING.

VÆR OPPMERKSOM
HINDRE FRAKT AV PERSONELL PÅ DEN FREMRE LØFTERIGGEN ELLER I DEKKLØFTEREN .
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1.

Parker kjøretøyet i et godt ventilert område i nærheten av et vekselstrøm vegguttak. .

2.

Bruk alltid jordet vekselstrøm uttak. Koble batteriladeren til et korrekt
installert vekselstrøm uttak med jordforbindelse i henhold til alle lokale gjeldende forskrifter. Jordet uttak er nødvendig for å redusere
risikoen for elektriske støt - ikke bruk jordet adapter og ikke modifiser
støpselet. Hvis skjøtledning brukes, unngå overdrevne fall i spenning
ved å bruke 3 ledning 12 AWG type.

23

DEL 3.
BETJENING AV MASKINEN
3.6 BETJENING AV PLATTFORM KOMMANDOKONSOLL
3.6.1 LUI MINI T.L.

A

10

B

7
12

A - VEKSELSTRØM STRØMINNGANG TIL BATTERILADER
B - LADESTATUS VARSEL-LAMPE FOR BATTERILADER

8
4
9

Ladestatus varsellampene er plassert i nærheten av vekselstrøminngangen på batteriladeren, på chassiset.
1.
Ved første lading, vil batterilader LED automatisk begynne å
blinke i noen sekunder og utfører en kort LED test, deretter
begynner ladingen.
2. Når den siste grønne LED-lampen lyser opp, da er batteriene
ferdigladet. Nå kan man koble laderen fra strømnettet. Grip støpselet og dra det ut av stikkontakten. Ikke dra i ledningen da dette kan
skade den .

NOTE: When the last green LED is on the battery charger is
switched off automatically

24

11

6

5

13

2

14
1. Nødstoppknapp
2. Regulatorhåndtak
3. Batterimåler
4. Knapp for heving av plattform
5. Knapp for senking av plattform
6. Signalhorn-knapp
7. Høyre hånd dødmannssensor
8. Dekkløfteenhetens løfteknapp
9. Dekkløfteenhetens senkeknapp
10. Dekkløfterens Rull Inn Knapp
11. Dekkløfterens Rull Ut Knapp
12. Venstre hånd dødmannssensor
13. Vippebryter for styring
14. Nøkkelbryter-velger
15. Fotbrytere

3
1

15
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Generell informasjon
Før aktivering av maskinen gjennom bruk av kommandoene på bakken eller
de på plattformen, er det nødvendig å tilfredsstille følgende kommandoforhold:
•
Plattform-kommandopanel : nøkkelbryteren må stilles i plattformkommando-modus eller bakkekommando-modus.
•
Bakke kommandostasjon -Plattform kommandostasjon: nødstoppknappene må være i RESET-stilling (STRØMFORSYNING
TILKOBLET).
Nøkkelbryter plattform/ slå av/bakke

•
•
•

Posisjon “0” :
Vri til denne posisjonen for å skru maskinen av etter bruk .
Posisjon “1”: Plattformens batterimåler vil lyse opp
I denne posisjonen kan maskinen aktiveres fra plattformens
styrestasjon .
Posisjon “2”: Platformens batterimåler vil vise Gnd
I denne posisjonen kan maskinen aktiveres fra styrestasjonen på
bakkenivå .

Plattform Nødstoppknapp
Inntrykket, stopper den umiddelbart alle operative faser på maskinen.
Reset AKTIVERER IKKE maskinen, men aktiverer kommandoanordningene.
MERKNAD:
For å manøvrere maskinen er det nødvendig at nødstoppknappene på bakke
kommandostasjon og på plattformen må settes i RESET-posisjon.

Regulatorhåndtak
Grip håndtaket med høyre hånd og

VRI håndtaket FREMOVER (baksiden av hånden
i retning motsatt av operatøren) for å aktivere
bevegelse av kjøretøyet i FOROVERGIR. Slipp
av håndtaket vil AUTOMATISK stoppe maski- FOROVER
nen.

VRI håndtaket BAKOVER (baksiden av hånden i
retningen av operatøren) for å aktivere bevegelse
av kjøretøyet i BAKOVERGIR. Slipp av håndtaket
vil AUTOMATISK stoppe maskinen.

.

BAKOVER

Venstre og høyre hånd dødmannssensor
Venstre og høyre hånd må plasseres på håndtakene, foran sensoren for å
muliggjøre aktivering av funksjonene for kjørsel/heving/senking av maskinen.
MERKNAD: Husk å aktivere, i tillegg til venstre og høyre håndsensor, begge
fotbryterne, for å aktivere alle maskinfunksjoner: kjørsel/heving/senking.

VÆR OPPMERKSOM
Drift av plattformen er utelukkende begrenset til personell som tidligere har blitt
opplært og autorisert og som har lest nøye og forstått alle sikkerhetsanvisninger i denne manualen.
KJØR KUN PÅ EN GLATT, SOLID OG HORISONTAL FLATE som er ren, fri for
hull og som er av en egnet soliditet, i stand til å bære vekten av maskinen og
vekten at det kjøretøyet kan transportere. (se Del 5 Tekniske maskinspesifikasjoner)
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Akustisk signalknapp

Vippebryter for styring

Når maskinen er skrudd på vil et trykk på denne knappen aktivere hornet .

Styringen har blitt utformet slik at det enkelt kan gjøres med venstre
hånd.

VÆR OPPMERKSOM
Knapper for å heve/senke platformen

Trykk styrebryteren på venstre side mot høyre eller venstre og hold
den i den posisjonen så lenge du ønsker den retningen. Husk å aktivere begge fotbryterne og håndsensorene på både høyre og venstre
side for å aktivere maskinens heve-, senke- og kjørefunksjoner.
Styring av maskinen langs dens akse er kun tillatt ved å bruke
styrebryteren til venstre eller høyre.
Ved å bruke styrebryteren og gasshåndtaket aktiveres kjøring av
maskinen i ønsket retning .

Føreren må aldri, uansett grunn, klatre opp på kurvens gjerder, ei heller
plassere stiger eller andre ting der. Føreren må aldri lene seg ut eller
strekke seg utenfor kurvens gjerde for å oppnå bedre høyde eller
rekkevidde .
Før maskinen aktiveres må det kontrolleres at :
•
Plattformen er posisjonert på et flatt, velegnet, rent gulv uten hull og
myke punkt ,
•
Hvor det ikke er noen hindringer i arbeidssonen
Trykk og hold løfteknappen inne (Knapp 4) for å aktivere den elektriske
hevingen av kurvplattformen. Bevegelsen stopper når knappen slippes .

1.

44

Trykk og hold velgeren mothøyre, for å aktivere retning til
høyre. Slipp velgeren hvis kun bakover- og foroverbevegelse
ønskes.
a.
Ved aktivering av regulatorhåndtak i FOROVERGIR, vil
maskinen bevege seg fremover, svinger til høyre
(forsiden av kjøretøyet mot høyre for operatøren)
b.
Ved aktivering av regulatorhåndtak i BAKOVERGIR , vil
maskinen bevege seg bakover, svinger til høyre(forsiden
av kjøretøyet mot høyre for operatøren)
Trykk og hold velgeren motvenstre, for å aktivere retning til
venstre. Slipp velgeren hvis kun bakover- og foroverbevegelse
ønskes.
a.
Ved aktivering av regulatorhåndtak i FOROVERGIR, vil
maskinen bevege seg fremover, svinger til venstre
(forsiden av kjøretøyet mot venstre for operatøren)

55

b.

Trykk og hold senkeknappen inne (Knapp 5) for å senke kurvplattformen.
Bevegelsen stopper når knappen slippes

2.
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Aktivering av regulatorhåndtak i BAKOVERGIR , vil
maskinen bevege seg bakover, svinger til venstre
(forsiden av kjøretøyet mot venstre for operatøren)
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Fotbrytere

Kurvens styrestasjon

IKKE PLASSERE FOTEN PÅ FOTBRYTERNE FØR
NØKKELVELGEREN VRIS FRA “0” TIL “1” ELLER “2” AKTIVERING AV KOMMANDOER FORSKJELLIG FRA
NØKKELBRYTEREN PÅSLÅING /AVSLÅING ELLER
TILBAKESTILLING AV NØDSTOPP-BRYTERE UNDER
OPPSTART AV KJØRETØYET VIL FORÅRSAKE FREMVISNING
AV EN FEIL.

Ved strømpåslag og under drift vil batterimåleren vise maskinens
driftstatus. Følgende informasjon vises:

I kurven er det to fotbrytere som aktiveres med hælene. Disse
garanterer stødig plassering av operatøren uten å begrense
vedkommendes komfort.
Ved fjerning av én fot fra en eller to av bryterne, vil alle
maskinfunksjoner, heving, senking og kjørsel, deaktiveres umiddelbart.

Helningsalarm

MERKNAD: Husk å aktivere, i tillegg til begge fotbrytere, venstre
og høyre håndsensor, (Del 3.6), for å aktivere alle
maskinfunksjoner: kjørsel/heving/senking.
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BCI representerer prosentvis gjenværende batterikapasitet
Rød prikk når plattformen er hevet.

Ved feil, vil en tilhørende feilkode vises på skjermen.

LUI MINI T.L. - TLPINKLUDERER EN HELNINGSALARM.
DERSOM ALARMEN BLIR AKTIVERT, AVGIS ET LYDSIGNAL OG
DET ER IKKE MULIG Å HEVE ELLER KJØRE PLATTFORMEN. VIPPETILSTANDEN BLIR VÆRENDE INNTIL PLATTFORMEN ER HELT
SENKET OG HELNINGSTILSTANDEN ER BLITT FJERNET.
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Dekkløfteenhetens heve- og senkeknapper
VÆR OPPMERKSOM
Distribuer dekk kun på løfteenheten uten plutselig lasting eller lossing. Plasser det første dekket i berøring med både lastehyllen og de
rullende sideføringene. Plass de andre dekkene, oppå hverandre
om nødvendig, alltid i berøring med de rullende sideføringene .
Maks tillatt antall dekk som kan lastes avhenger av størrelsen og på
dekkets vekt .
IKKE LAST ELLER LOSS NOEN ANDRE ARTIKLER ENN DEKK.
DEKKSTØRRELSEN SOM KAN LASTES HAR EN MINSTE DIAMETER PÅ 55 CM. OG MAKSIMALT 76 CM .

Knappenes funksjonalitet er kun tilgjengelig når operatøren samtidig har helene
på plattformens fotbrytere.
Trykk og hold ned heveknappen for dekkløfteenheten (knapp 8) for å aktivere den
elektriske hevingen av dekkløfteenheten som fra en vertikal posisjon vil vippe over
mot en horisontal posisjon. Når knappen slippes stopper bevegelsen .

VÆR OPPMERKSOM
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Trykk og hold ned senkeknappen til dekkløfteenheten (knapp 9) for å aktivere
den elektriske senkningen av dekkløfteenheten som fra en horisontal posisjon vil
vippe over mot en vertikal posisjon. Når knappen slippes stopper bevegelsen .

Dekkløfteenhetens rulleknapper
Knappenes funksjonalitet er kun tilgjengelig når operatøren samtidig har helene
på plattformens fotbrytere.
Trykk og hold ned innrullingsknappen for dekkløft (knapp 10) for å aktivere den
elektriske innrullingen av dekk mot operatøren for å plukke opp dekk fra kammeret. Når knappen slippes stopper bevegelsen .

9
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Trykk og hold ned dekkløftens utrullingsknapp (knapp 10) for å aktivere den elektriske utrullingen av dekket bort fra operatøren for å plukke ned dekk til kammeret. Når knappen slippes stopper bevegelsen.

Dekkløfteenhetens mikrobrytere
Dekkløfteenheten er utstyrt med to begrensningsbrytere en i den nedre delen
og en i den øvre delen av enheten som stopper inn- og utrullingen av lastehyllen med en gang disse aktiveres .

11

VÆR OPPMERKSOM

Operatøren må ta alle nødvendig forholdsregler slik at farlige situasjoner unngås under lasting og/eller lossing av dekkene .
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Nødstoppknapp
3.7 STYREPANELET PÅ BAKKENIVÅ

Når denne trykkes vil alle operative faser på maskinen automatisk stoppe.
"Reset" aktiverer ikke maskinen, men aktiverer styrekontrollene.
2

Skjerm

5-6

1

3

Dette er det viktigste styreskjermsystemet på maskinen:
• Det visualiserer nyttig informasjon om systemets status
• Det gir diagnostisk informasjon på eventuelle avvik eller feil i systemet.

Knappgruppe for flere funksjoner:
4

Alle pilknappene er kun aktivert når nøkkelbryteren står i bakkekommandomodus .

Panelet finnes under dekselet, i en skuff man kan dra ut, og består av
følgende komponenter ;
1. Nødstoppknapp
2. Knapp for å heve kurven
3. Knapp for å senke kurven
4. Knappgruppe for flere funksjoner
5. LCD-skjerm
6. Batterimåler

•

Esc-knappen brukes til programmeringen av den elektroniske
maskinvaren og må kun brukes av en spesialisert BRAVI-tekniker.

•

Ved å trykke og holde nede opp-pilknappen, aktiveres heving av
kurven. SLIPP FOR Å AVBRYTE HEVINGEN AV KURVEN.
Ved å trykke og holde nede ned-pilknappen, aktiveres senking av
kurven.
SLIPP FOR Å STOPPE SENKNINGEN AV KURVEN .

•
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BETJENING AV MASKINEN
•

Ved å trykke og holde begge knappene trykket, venstre og høyre pil,
Samtidig, da frigjøres bremsene .

Bremsene kan frigjøres når det er behov for å manuelt flytte plattformen ved å
dytte den.
For manuell frigjøring av bremsene, er det nødvendig at maskinenen er satt i
bakkekommandomodus og kurven er fullstendig senket .

Bakkekontrollstasjon
Ved strømpåslag og under drift vil LCD-skjermen på bakkstyringsmodulen
vise maskinens driftstatus. Følgende informasjon kommuniseres :
1) Timer representerer maskinens driftstimer
2) BCI representerer batteriets gjenværende kapasitet i prosent
Om feil oppstår, vises en liten beskrivelse av feilen på skjermen

Bemerk: Om batteriet blir fullstendig utladet i maskinen, er det ikke mulig å manuelt frigjøre bremsene .
VÆR OPPMERKSOM
FRIGJØR BREMSENE MANUELT KUN OM MASKINEN ER PÅ EN HORISONTAL FLATE OG DEN ER FULLSTENDIG LÅST .
Operatøren må sørge for at det ikke er noen utsatte personer eller hindringer i faresonen .
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BETJENING AV MASKINEN
3.8 NØDSPAK FOR MANUELL SENKING

VÆR OPPMERKSOM

3.9 PLATTFORMKONFIGURASJON
Plattformens maksimale lastekapasitet

KNUSEFARE
I løpet av følgende operasjoner og etter å ha utført alle
prosedyrene for nødsenkingen, må operatøren sørge for å forlate området og sørge for at ingen andre personer, dyr eller
ting er innenfor rekkevidde, eller kan komme innenfor
rekkevidde av bevegelsen i en avstand på minst 2 meter (6,56
fot) og absolutt ikke er noen andre hindringer oppå
plastdekselet og plassen som brukes spesielt til mottak av
kurven i dens senkede posisjon .

Nødspaken for manuell senking gjør at bakkepersonell kan senke
plattformen i tilfelle hvor operatøren ikke er i stand til å gjøre det
etter at den har blitt hevet.
Nødspaken indikeres av dens tilhørende klistremerke .

.

B
A

A - OPERATØRROMMETS LASTEKAPASITET

286 lb / 130 kg

B - DEKKLØFTEENHETEN

220 lb / 100 kg

3.10 PARKERING AV KJØRETØYET
a.
b.
c.
For å senke plattformen manuelt er det tilstrekkelig å dra i spaken.
Deretter vil kurven begynne å senke seg veldig sakte .

Kjør kjøretøyet til et godt beskyttet og ventilert område.
Sørg for at plattformen er fullstendig senket og skru nøkkelbryteren til “0”.
Om nødvendig, fjern nøkkelen fra plattformen for å unngå at uautoriserte
personer bruker kjøretøyet .

BEMERK: Forbered om nødvendig neste arbeidsdag ved å lade batteriene (Se
seksjon 3,5 )

Slipp spaken for å stoppe senkningen av plattformen .
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BETJENING AV MASKINEN
3.11 FRAKTPROSEDYRER
HEISING OG STROPPING
Generell informasjon
The LUI MINI T.L. - TLPkan fraktes til arbeidsplassen med en av
metodene beskrevet under:
• Kjør kjøretøyet og fullfør reisen på egne hjul, det dersom overflaten/
bakken denne distansen er egnet.
• Flytt den med en gaffeltruck, plasser gaflene på markerte steder, finnes
i bunnen av rammen.

3.12 ORDENTLIG PLASSERING AV MASKINEN PÅ EN PALLE
For trygt å flytte maskinen,
må den plasseres ordentlig
på en palle og pakkes inn i
plastinnpakkingsfolie som
på bildet. For videre å
unngå å skade maskinens
overflate og sider bør man
plassere et hensiktsmessig
antall lag med beskyttende
boblefolie under stroppene

Transport på en gaffeltruck
Posisjon truckgaflene på stedene indikert på kjøretøyet. Det gjør at
maskinen kan fraktes til arbeidsområdet eller løftes opp til et høyere nivå
ved hjelp av en standard gaffeltruck.
.

3.13 Klistremerkeplasseringer

BEMERK:
Gaffeltrucken må ha en løftekapasitet som ikke er mindre enn
maskinens bruttovekt. Se maskinens tekniske driftspesifikasjoner i
avsnittets begynnelse.
Stropping for kjøretøytransport
Med maskinen skrudd av på transportkjøretøyet i posisjon for stropping
(bremser satt), følg indikerte anvisninger for stropping under transport.
OM FOR STOR KRAFT PÅFØRES NÅR KJØRETØYET STROPPES
(BELASTNING PÅ HJULENE) KAN DELER I FORBINDELSE MED
HJULENE FORAN ELLER BAK BLI BESKADIGET
Stropp maskinen fast på transportkjøretøyet med egnede stropper, før
disse gjennom rekkverket på kurven og unngå inngangsporter .
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DEL 5. GENERELLE TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG OPERATØRVEDLIKEHOLD

4.1 NØDFUNKSJONER

5.1 INNLEDNING

Operatør som ikke er i stand til å kontrollere maskinen

Denne delen av manualen gir ytterligere nødvendig informasjon for
operatøren slik at vedkommende kan utføre korrekt drift av
maskinen, samt tilhørende vedlikehold.
Vedlikeholdsoperasjoner og prosedyrer skal utføres av kvalifisert
personell:
- Som har lest og fullstendig forstått sikkerhetsindikasjonene i
starten av denne bruksanvisningen (se DEL 2)
- Som er i besittelse av personlig verneutstyr og bruker dette i
henhold til behov.
- og med maskinen på null energitilstand (nøkkelbryter vridd til null
og rød kontakt under frontdekselet frakoblet)

TILSTAND DER OPERATØREN AV PLATTFORMEN ER IMMOBILISERT, FANGET ELLER UTE AV STAND TIL Å AKTIVERE ELLER
KONTROLLERE MASKINEN.
1.

Annet personell må aktivere maskinen fra bakkekommandopanel kun ved behov.

2.

Plattformkommandoer kan kun brukes av kvalifisert personell til
stede på selve plattformen.
STOPP ARBEIDE MED MASKINEN DERSOM KOMMAN
DOKONTROLLENE IKKE FUNGERER ORDENTLIG.

3.

Gjenopprettingsutstyret kan brukes for å få en passasjer på
plattformen til å stige ned fra den. Det er mulig å bruke kraner
eller gaffeltrucker for å stabilisere bevegelsen av maskinen.

Plattform låst i heist posisjon
Dersom plattformen låser seg opp eller sitter fast i heiste strukturer eller
utstyr, overføre folk ombord på et trygt sted før flytting av maskinen.

Alle prosedyrer som ikke nevnes nedenfor, blir betraktet som
ekstraordinært vedlikehold. Reparasjoner, endringer og ekstraordinært vedlikehold kan ikke utføres uten foregående samråd med
produsenten, som i henhold til saken, vil gi skriftlig tillatelse til å
fortsette eller vil foreslå medvirkning fra en av sine egne serviceteknikere.
Disse forholdsregler er på grunn av det faktum at feilaktige eller
gale prosedyrer kan føre til unormale driftsforhold, skader for plattformen og risiko for personell. Alt ansvar, som gjelder for slike
operasjoner, blir dermed avvist.
Før maskinen settes tilbake i drift, sjekk og kontroller hele systemet
i samsvar med oppstartsprosedyrene. Manglende etterfølgelse av
disse forholdsreglene kan forårsake skade på personer og
maskinen.
I dette avsnittet, inneholder delen knyttet til vedlikehold informasjon
rettet mot å hjelpe maskinoperatøren kun i utførelsen av daglige
vedlikeholdsprosedyrer.
Denne delen erstatter derfor ikke det mer inngående forebyggende
vedlikeholds- og inspeksjons programmet som finnes i manualen for
vedlikehold og prosedyre forbeholdt kun spesialiserte teknikere.
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DEL 5. GENERELLE TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG OPERATØRVEDLIKEHOLD
Operativ høyde

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LUI MINI T.L. - TLP
Maksimum hastighet

3.1 mph-5 Km/h

Svingradius (Intern)

NULL

Maksimum mulig helning T.L.
(KUN MED PLATTFORM HELT NEDSENKET )

2°

Maksimum mulig helning TLP
(KUN MED PLATTFORM HELT NEDSENKET )

1.5°

Plattform syklusytelse

Dekk

5.25 ft/160cm
7.34 ft/224cm

Maskinbredde
Heving 18 sec

To-hånds proporsjonal
Anti-skli solid gummi

Elektronisk helningskontroll
Belastning på hjul

17ft/520cm

Maskinhøyde med dekkløfteenhet i nedre posisjon
(Plattform helt senket )
Maskinlengde med dekkløfteenhet i nedre posisjon

Senking 14 sec

Drivsystem

17.55 ft/535 cm

Maskinhøyde med dekkløfteenhet i øvre posisjon
(Plattform maksimalt utvidet)

Standard
749 lb/340Kg

LASTEKAPASITET

2.65 ft/80.8 cm

Plattformens gulvhøyde
(Plattform helt senket )

1.18 ft/36 cm

Plattformens gulvhøyde
(Plattform maksimalt utvidet )
Maskinens bruttovekt
(Tomt kjøretøy)

10.99 ft/ 335
cm
1740 lb/790kg

Førere:
(personer tillatt på plattformen)

1

Kun til innendørs bruk

TRANSPORTPLATTFORM LASTEKAPASITET

286.6 lb/130Kg

DEKKLØFTERENS LASTEKAPASITET

220.4 lb/100 Kg

STRØMFORSYNING
Batterier

N 04, 6V 245Ah@20hr

STRØMFORSYNING
AC-strømforsyning
STØY PÅ DRIFTSSTasjonen I henhold til EN 12053
(Måleusikkerhet = 5 dB)
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24 V c.c.
110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.
75 dB (A)
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DEL 5. GENERELLE TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG OPERATØRVEDLIKEHOLD
5.2 Maskinens komponentvekt

5.3 VEDLIKEHOLD SOM SKAL UTFØRES AV OPERATØR
5.3.1 Etterfylling av hydraulikkolje

KOMPONENT

VEKT

Batterier

66.13 lb hver/30 kg 1pcs 264.55 lb total/120 kg total

Nivået på hydraulikkoljen skal sjekkesmed maskin som har kurven
nedsenket, fra seglasset som finnes under dekselet. Dersom det er
nødvendig, etterfylle slik:

Supplerende informasjon

•

Løsne hydraulikkolje fyllehetten.

Som spesifisert i ovenstående diagram, tilsvarer det vektlagte relative
lydtrykknivået på arbeidsplattformen 75,1 dB(A), funnet i samsvar med standarden EN 12053 .

•

Fyll med en mineralolje med en viskositetsindeks på 22 (for klimatiske forhold
med svært kalde temperaturer dvs., under 20°C, anbefales bruk av mineralolje med et
lavere frysepunkt, omkring –45°C.
Sjekk og kontroller oljenivået fra anordnet
seglass. Dersom det er nødvendig, fyll på igjen.
Skru fyllehetten godt til.

Totalverdien for vibrasjon som håndstyresystemet overfører overstiger ikke 2,5
m/s2. Den høyeste gjennomsnittlige rotverdien for vektet akselerasjon hele
kroppen utsettes for overstiger ikke 0,2 m/s2 og-usikkerhetsverdien K er 0,05 m/
s2.
Den tidligere nevnte standarden EN 13059 gjelder ikke for målingen av Håndog armvibrasjoner; det er faktisk vist at den relative verdien generelt er mindre
enn 2,5 m/s2 .
Personer med aktive eller ikke-aktive
medisinske implantater bør ikke utsettes
for skadelig elektromagnetisk stråling.
Følgende tabell indikerer grenseverdiene
for det elektriske feltets høyeste intensitet
relativt til den industrielle truckens elektromagnetiske stråling. Maksimumsverdiene
for elektromagnetisk støy er i samsvar
med EN 12895 i en avstand på 10 m .

Frekvens
[MHz]

Det elektriske
feltets intensitet
[dBµV/m]

Fra 30 til 75

34

Fra 75 til 400

34 - 45

Fra 400 til 1000

45

•
•

Advarsel - Forurensningsfare
Ikke kast oljen i miljøet.
5.3.2 Inspeksjon av batterier og vedlikeholdsprosedyrer
FØR DET UTFØRES OPERASJONER PÅ BATTERIENE, frakoble den
røde kontakten under frontdekselet.

Plassering av serienumrene
For å identifisere maskinen, har den et merke
hvor serienummeret har blitt gravert. Merkingen finner man på høyre eller venstre side av
maskinens løftetårn .

Inspeksjon av batteriklemmer
Hvis det under inspeksjon av batteriklemme-kontakter på maskinen,
oppdages oksidasjon eller opphopning av smuss, gå frem som følger:

• Frakoble klemmekontaktene og rengjør dem med en klut, fuktet
med vann. Dersom oksidasjonlaget er spesielt tykt, børste av
det øverste laget og rengjør dem med en klut fuktet med vann.
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•
•
•

Tørk klemmekontaktene godt.
Sett kontaktene tilbake på plass, og påse at
riktig positiv/negativ poltilkobling holdes,
stramme deretter godt.
Smør klemmekontaktene med et beskyttende
smøremiddel for elektriske kontakter (slik som
et smøremiddel med vaselinbase). .

DEL 6.
INSPEKSJONS- OG REPARASJONSLOGG
FORBEREDENDE INSPEKSJONER FØR OPPSTART
SJEKKLISTE
MODELL______________________
SERIENUMMER ______________
PRODUKSJONSÅR _________

Rengjøring – Kontroller og se etter eventuelle lekkasjer
(olje, hydraulikkolje eller batterisyre) eller fremmedlegemer på andre overflater.

Inspeksjon av batterivann
Sjekk av batteriets vannivå skal gjøres hver 4. arbeidsdag eller ETTER hver
gang batteriet lades opp.
Det er mulig å sjekke nivåene ved å løfte dekselet.

Skilter og klistremerker
Sjekk at alle disse er rene og lesbare.
Sjekk at ingen skilter eller klistremerker mangler.
Påse at skilter eller klistremerker som ikke er lesbare,
rengjøres eller skiftes ut.

Vannivået må alltid være minst 5 mm over de indre elementplatene . Dersom
det er nødvendig, fyll med demineralisert vann.
Gitt at en del av vannet fordamper under lading er det nødvendig å sjekke
nivået igjen eller 30 minutters arbeide.

Bruks- og sikkerhetsmanualer –påse at følgende manualer finnes i det værbestandige rommet:
Bruks- og sikkerhetsmanual
EMI Sikkerhetsmanual (kun for
ANSI/CSA spesifikasjoner) og ANSI ansvars
manual (kun for ANSI/CSA spesifikasjoner).

Utføre arbeidet i 30 minutter, og gjenta deretter batterisjekk og etterfyll til riktig
nivå er oppnådd.
Rengjøring av maskinen

Daglig inspeksjon

Ettersom maskinen arbeider i nærvær av støv, må den rengjøres daglig eller
når det skulle være nødvendig.
Personen som er ansvarlig for rengjøring må ha lest og forstått sikkerhetsanvisningene i denne manualen (del 1)
Før hver rengjøring skru av nøkkelbryter.
Bruk en klut lett fuktet med vann for å utføre renhold.

Batteri – Lad etter behov
Hydraulikkolje- sjekk nivå
Funksjonsinspeksjon – seksjon 2.6
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INSPEKSJON UTFØRT AV

_____________
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DAGLIG INSPEKSJON
SJEKKLISTE
MODELL______________________

ÅRLIG INSPEKSJON
SJEKKLISTE

SERIENUMMER ______________

PRODUKSJONSÅR _________
Påse at alle manualer ligger i sin værbestandige boks ombord i maskinen.
Påse at merket med serienummeret på plattformen så vel som alle sikkerhetsklistremerker er på sin rettmessige plass, er helt intakte og lesbare.
Inspisere maskinen for å fravær av anomalier, feil, sveisesprekker eller
funksjonsfeil eller skader eller uautoriserte endringer på maskinen, i forhold
til hvordan den ble levert av produsenten.
Sjekk og kontroller kurven, plattform-rekkverkene, sjekk at inngangsporten
fungerer ordentlig og at den lukkes helt og automatisk.
Sjekk vannivået i batteriene og påse at det ikke er lekkasjer. Kablene må
være korrekt koblet til klemmene. Det skal ikke være korrosjon på dem.

Dato:
Serienummer :
Modell:
Dato for siste inspeksjon:
Dato for idriftsettelse
ETIKETT

Sjekk og kontroller at ingen av hjulene viser tegn på skade, slitasje
eller dype kutt. Sjekk og kontroller at det ikke er noe rusk festet til
eller rundt dekk og hjul.
Inspisere visuelt hydrauliske-, elektriske-, og mekaniske komponenter. For
hver komponent, påse at alle deler er til stede, at de ikke er løsnet og er
festet godt i respektive posisjoner og at det ikke finnes synlige lekkasjer eller
tegn på overdreven slitasje eller ødelagte områder.
Sjekk og kontroller at det ikke er noen ledninger eller kabler som har løsnet
og henger fra undersiden av kjøretøyet.
Sjekk og kontroller korrekt drift av nøkkelbryteren på dashbordet.
Sjekk og få bekreftet at nødstoppknappene fungerer: en finnes på kommandopanelet på siden av maskinen og en på chassisets styrepanel .

ELEKTRISKE KOMPONENTER

Lesbarhet

Bakkemodul funksjon

Lastekapasitet tydelig
merket

Kontakter

Korrekt posisjon
Sjekk og kontroller ved testing at alle sikkerhets- og personlige verneanordninger fungerer skikkelig.

Forhandler:
Adresse:
By/Stat/Postnummer:
Telefonnummer:
Kontaktperson:

Antall
PLATTFORM-REKKVERK
Inngangsport lukkes som den skal

Værbestandig boks for
manualer ombord på maskinen

Ledninger
Styrespak funksjon
Spiralkabel
Batterier intakte
Korrekt batterifunksjon
Korrekt batterilading
RAMME

Manualer i boks
Riktig sveising— ingen tegn til
korrosjon eller skade
HEISESYSTEM

Bolter tilstrammet
Ramme korrekt sveiset— ingen
tegn på korrosjon eller skade

Mastkonstruksjon

Veivaksel festet

Løftebevegelse og hastighet

Fremre dreiehjul sikret
DEKKENHET

Støy under løfting/senking
Sjekk og kontroll, ved testing, korrekt drift av det mekaniske nødsenkesystemet.

DATO

INSPEKSJON UTFØRT AV

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

Spiralkabel passerer gjennom
stålrør
Bolter tilstrammet
NØDSTOPP
Kretsløp for full brems

Kjedestrammer
Kjede
Mekaniske komponenter
Elektriske komponenter
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DEL 7. FEILKODER
7.1 LUI MINI T.L. - TLP
BESKRIVELSE

FEIL: DÅRLIG P/N
IKKE KALIBRERT
HØYDE IKKE KALIBRERT
LÅSTE FUNKSJONER – IKKE KALIBRERT
LÅSTE FUNKSJONER – TESTMODUS VALGT
LÅSTE FUNKSJONER – HULL I GULV
LÅSTE FUNKSJONER – ARMBESKYTTER
LÅSTE FUNKSJONER – OVERBELASTET
LÅSTE FUNKSJONER – UNDERLASTET
LÅSTE FUNKSJONER – FOR HØY
LÅSTE FUNKSJONER – PÅ SKRÅ
LÅSTE FUNKSJONER – EKSTERN NEDSTENGING
LÅST FREMDRIFT – KAN IKKE STYRE
SJEKK STYREBRYTERE PÅ BAKKENIVÅ
SJEKK VALGBRYTEREN FOR KJØR/LØFT
SJEKK STYRESPAK
FRIGJØR BRYTER
FRIGJØR BAKKEBRYTERE
FRIGJØR ROTASJONSBRYTERE
FRIGJØR STYRESPAKBRYTERE
STENG NED – SJEKK EMS-BRYTERE
FEIL: AKTIVERT/STRØMFØRENDE VENTIL – SJEKK P9KABLING
FEIL: DÅRLIG INTERN SIKKERHETSUTGANG
LÅST FREMDRIFT – BREMSER
OVERBELASTET MOTOR
FEIL: OVERSPENNING I KONDENSATORBANKEN SJEKK LINJE CONT
FEIL: HØY VENTILTILBAKEMELDING – SJEKK
VENTILKABLING
LÅSTE FUNKSJONER – BATTERI
FEIL: DÅRLIG INTERN 12V
FEIL: DÅRLIG 5V-STYRESPAKFORSYNING – SJEKK P15–
12-KABLING
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FEILKODE

11
11
11
11
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
34
3,4
33
3,2
4,4
4,3

FEIL
KODE

BESKRIVELSE
FEIL: DÅRLIG INTERN 5V

4,2

FEIL: DÅRLIG VIPPESENSOR

4,2

FEIL: DÅRLIG INTERN HJELPERELÉ

4,2

FUNKSJONER LÅST - FOR VARMT

4,2

FEIL: BATTERISPENNING FOR LAV

4,4

FEIL: BATTERISPENNING FOR HØY

4,4

FEIL: SJEKK HEISEBRYTER

6,3

FEIL: CAN BUS

6,6

FEIL: MOTOR A KORT TIL HØY

7,2

FEIL: MOTOR A KORT TIL LAV

7,3

FEIL: MOTOR B KORT TIL HØY

7,4

FEIL: MOTOR B KORT TIL LAV

7,6

FEIL: MOTORTILKOBLINGENE KORTSLUTTET
FEIL: SPENNING FOR LAV KONDENSATORBANK - SJEKK STUD KABLING

7,5
7,7

DRIVER LÅST - SJEKK FELT STRØM

7,7

B+ PROBLEM

9,9

BREMSER MANUELT FRIGJORT

8,2

MEST VANLIGE FEIL

LAV BATTERI
FLATT BATTERI
BATTERILADING
BREMSER manuelt frigjort
Utløserfeil
Feilfunksjon fotbryter
Feilfunksjon driver styrespak
Feilfunksjon kommando styrespak

OVERBELASTNING
HELLING
HEISEBRYTER

FEILKODE
SPENNING BLINK BCI når det er LAVT BATTERI

BLINK BAT på CAN DISPLAY
BLINK `2-3
BLINK`8-2
BLINK`2-4
BLINK`2-5
BLINK`2-6
BLINK `2-7
BLINK `2-8
BLINK `2-9 når den er opphevet
FLASH `6.3

4,5
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SEKSJON 8 TEKNISKE VEDLEGG
8.1 HYDRAULIKKSKJEMA LUI MINI T.L. - TLP

6

6

1 Oljetank
2 Elektrisk pumpe
3 Opplåsingsventil (lastekapasitet)
4 Magnetventil blokkering
5 Enveisventil
6 Tapp
7 Lasteventil
8 Teleskopisk sylinder
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SECTION 8 TECHNICAL ANNEXES
8.2 WIRING DIAGRAM LUI MINI T.L. - TLP

PLATTFORMKONTROLLERE

FORSYNINGENS BAKKEMODUS
BATTERILADER KUTTET UT

SUMMER

HEVEBRYTER
FORSYNINGENS PLATTFORMMODUS

HORN

BATTERILADER

FORSYNING

LED BLINKLYS

TS100 BAKKEKONTROLL
AKTIVER HYLLEMODUL
MAGNETVENTIL
ELEKTRISKE BREMSER
PUMPEKONTAKTOR
KONTAKTOR FOR FREMDRIFT
CAN H P3-1
CAN L

PLATTFORMKONTROLLERE

HYLLEMODUL
HYLLEMODUL

PLATTFORMKONTROLLERE
PLATTFORMKONTROLLERE

FORSYNING

BAKKEPANEL
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SECTION 8 TECHNICAL ANNEXES
8.2 WIRING DIAGRAM LUI MINI T.L. - TLP

ANALOG GASS

FOTBRYTERE
HÅNDFØLERE

ANALOG STYRING
5V FOR ANALOG

PLATTFORMKONTROLL
NEG FOR ANALOG
BRYTER B+ FORSYNING
FRA P15-1

B+ FORSYNING INN

FRA B-

B- FORSYNING INN

FRA P3– 1

KURV OPP
KURV NED

FRA P3– 2

MIKROBRYTER PÅ PORTEN

DEKKLØFTEENHET
DEKKLØFTEENHET

HYLLEMODUL

FRA K3

FRA TS 100 B-

68

69
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DEKKLØFTEENHET

HYLLEMODUL
HYLLEMODUL
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no

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

CODE
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

BESKRIVELSE
TS100 BAKKEKONTROLL
FRIKSJONSDRIFT BLDC
SIGNET BATTERILADER
DIODE IN4007
DIODE IN4007
TRILOGI FREMRE STROBELYS
TRILOGI BAKRE STROBELYS
ITALWEBER SIKRING 1409100 ELLER TILSVARENDE
OMEGA SIKRING CF520310
10200013 MARCO-HORN ELLER TILSVARENDE

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

M4
M5
R1
R2
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S21

MAP08020H007200 SIBONI MOTOR
PENTA 5X30 24V 100W B14/56 MOTOR POWER MOTOR
FTC L2S TECNORD STYRESPAKSTYRING
HES ANNASANA STYRESPAKGASS
020E01 + 020PTAR NY ELFIN NØDKNAPP
020E01 + 020PTAR NY ELFIN NØDKNAPP
020E10 + 020SCO0 NY ELFIN NØKKELVELGER

ECX28100B TEXELCO BUZZER OR EQUIVALENT

RAVIOLI KONTAKTOR FOR FREMDRIFT E TL10P2 ELLER TILSVARENDE
RAVIOLI PUMPEKONTAKTOR E TL10P2 ELLER TILSVARENDE
FINDER RELE 40.61.9.024,000 ELLER TILSVARENDE
FINDER RELE 40.52.9.024,000 ELLER TILSVARENDE
FINDER RELE 40.52.9.024,000 ELLER TILSVARENDE
FINDER RELE 40.52.9.024,000 ELLER TILSVARENDE
FINDER RELE 40.52.9.024,000 ELLER TILSVARENDE
AMER ELEKTRISK MOTORBREMS
AMER ELEKTRISK MOTORBREMS
MAGNETVENTIL AHC 24VDC 18W
MOTOREFFEKT ELEKTRISK MOTORBREMS
MP80 AMER MOTOR
MP80 AMER MOTOR
11.212.212 MAHLE MOTORPUMPE

PIZZATI MIKROBRYTER MKV11D15 ELLER TILSVARENDE
JR 101 IEC STIKKONTAKT
HERGA FOTBRYTER 6240-AFAA-ZA00
HERGA FOTBRYTER 6240-AFAA-ZA00
FØLER FOR SYK HÅND GTB6-P4211 ELLER TILSVARENDE
FØLER FOR SYK HÅND GTB6-P4211 ELLER TILSVARENDE
BULGIN PUSH BUTTON MP0031
BULGIN PUSH BUTTON MP0031
ASITA MIKROBRYTER VMNI 5S05D0 ELLER TILSVARENDE
ASITA MIKROBRYTER VMNI 5S05D0 ELLER TILSVARENDE
ASITA MIKROBRYTER VMNI 5S05D0 ELLER TILSVARENDE
ASITA MIKROBRYTER VMNI 5S05D0 ELLER TILSVARENDE
BULGIN TRYKKNAPP MP0031
BULGIN TRYKKNAPP MP0031
020PIV+020E10+020E01 NY ELFIN TRYKKNAPP
020PIV+020E10+020E01 NY ELFIN TRYKKNAPP
ASITA MICROSWITCH VMNI 5S05D0 OR EQUIVALENT
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TS100 PIN BESKRIVELSE
PCAN-1 KAN1H
PCAN-2 KAN1L
PCAN-3 Skjoldet
PRS232–1 RS232 B+ forsyning
PRS232–2 RS232 Rx
PRS232–3 RS232 Tx
PRS232–4 RS232 Jord
P9–1
PWM Høy side utdata (B+ når aktiv)
P9–2
PWM Høy side utdata (B+ når aktiv)
P9–3
Høy side utdata (B+ når aktiv)
P9–4
Høy side utdata (B+ når aktiv)
P9–5
Høy side utdata (B+ når aktiv)
P9–6
Høy side utdata (B+ når aktiv)
P9–7
Høy side utdata (B+ når aktiv)
P9–8
bytt inndata (B+=aktiv)
P9–9
Høy side utdata (B+ når aktiv)
P12–1
bytt inndata (B+=aktiv)
P12–2
bytt inndata/Lav side sw
P12–3
bytt inndata/Lav side sw
P12–4
bytt inndata (B+=aktiv)
P12–5
bytt inndata (B+=aktiv)
P12–6
Lav side sw. 1,7A Min.
P12–7
Analog Inndata
P12–8
B+ mat
P12–9
bytt inndata (B+=aktiv)
P12–10
Analog Inndata
P12–11
Analog Inndata
P12–12
Analog Inndata
P15–1
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–2
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–3
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–4
Lav side sw. 1,7A Min.
P15–5
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–6
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–7
Lav side sw. 1,7A Min.
P15–8
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–9
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–10
Lav side sw. 1,7A Min.
P15–11
bytt inndata (B+=aktiv)
P15–12
5V (lav strømstyrke, kun for følere)
P15–13
Analog Inndata
70
P15–14
Analog Inndata
P15–15
0V (lav strømstyrke, kun for følere)

INNDATA
TIL KAN VISE MODUL (PLAT)
TIL KAN VISE MODUL (PLAT)
til DIAGNOSTISK SENTER
til DIAGNOSTISK SENTER
En hastighet Skuffkontroller
Nedventil
Brems
Pumpekontaktor
Kontaktor for fremdrift
Tilgjengelig
Tilgjengelig
Tilgjengelig
Jord velg/forsyning
Batteri kutt ut
Tilgjengelig
N/C
Summer

KAN
TILLER
P10–3
P10–4
P10–5
P10–6
P10–7
P10–8
P10–9
P10–10
P12–1
P12–2
P12–3
P12–4
P12–5
P12–6
P12–7
P12–8
P12–9
P12–10
P12–11
P12–12

BESKRIVELSE
ana 1
ana 2
5V for ana
neg for ana
B+ forsyning i
B- forsyning inn
Kan H
Kan L
digital inndata 1
digital inndata 2
digital inndata 3
digital inndata 4
ut 3
Sw. B+levere
digital inndata 5
digital inndata 6
digital inndata 7
digital inndata 8
digital inndata 9
digital inndata 10

INNDATA
Akselerator
Styre
Fra P15–1
Fra BFra P3–1 av TS100
Fra P3–2 av TS100
Fotbryter
Fingerbryter
Tilgjengelig
Aktiver skuff
Løft opp
Løft Ned
Tilgjengelig
Tilgjengelig
Tilgjengelig

B+ forsyning for følere/brytere
Hevebryter

Plattformmodus
Tilgjengelig
Horn
Jord Lys
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TESTARK

CE-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO
(AN) ITALY
ERKLÆRER HERVED UNDER VÅR FULLE ANSVAR AT
PRODUKTET:
Lagerplukketruck
Modell
LUI MINI T.L.
Serienr.
MTL201XXXX
Konstruksjonsår
201x
SOM DENNE ERKLÆRINGEN VISER TIL, ER I SAMSVAR MED
FØLGENDE STANDARDER:
•
•

Direktiv 2006.42/CE (Maskindirektiv)
Direktiv 2014.30/EU og følgende endringer og tillegg
(Elektromagnetisk Direktiv)

•
•
•
•

Selskap:

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S S ADRIATICA 16 Km 314 600 60022 CASTELFIDARDO (ÀN) Italia

Subj.:

Lagerplukketruck
Modell:
Serienummer
Konstruksjonsår:

LUI MINI T.L
MTL201XXXX
201X

TESTER UTFØRT:
OLJETRYKK SYSTEMSJEKK
ELEKTRISK INSTALLASJONSTEST
FUNKSJONSSJEKK LASTBEGRENSER
LASTETEST MED NOMINELL KAPASITET

JA
JA
JA
JA

FØLGENDE FORSKRIFTER OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER
BLE BRUKT:
•
•
•

EN ISO 3691–1:2015
EN ISO 3691–3:2016
EN 1175-1:1998+A1:2010

Castelfidardo, gg/mm/aaaa

Juridisk representant

Castelfidardo, gg/mm/aaaa

TESTER
BRAVI PIERINO

Varslet myndighet:
TUV ITALIA (0948)
Typeprøvingssertifikat for EU
TUV ITA 094819 Mac 0155 B
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BEGRENSET GARANTI – Garantierklæring
OM GARANTIEN IKKE ER INKLUDERT I SALGSKONTRAKTEN GJELDER FØLGENDE
RETNINGSLINJER FOR MASKINGARANTI.
Produsenten BRAVIISOL SRL garanterer at alle nye enheter av utstyr produsert og solgt av
dem samsvarer med selskapets siste spesifikasjoner. Dertil, Tårnet og den hydrauliske sylinderen
omfattes av en egen garanti på 10 år. Produsenten garanterer sitt utstyr ovenfor den originale
kjøperen mot defekter i materiale og/eller utførelse under normal bruk og tjeneste i 3 år fra dato
for registrert salg eller dato enheten forlot fabrikken om ikke registrert. Unntatt fra denne
garantien er batteripakken, som kun har en 1-års-garanti fra beskrevet kjøpsdato. Garantikrav
innenfor slik en garantiperiode skal være begrenset til reparasjon eller utskiftning av den
defekte delen det dreier seg om. Produsenten vil sende, kostnadsfritt, alle komponenter hvor det
oppfattes at utforming eller konstruksjon er defekt. Utgifter til medgått arbeidstid for nødvendig
reparasjon eller utskiftning, inklusive reiseutgifter, garanteres i 1. år fra beskrevet kjøpsdato,
basert på produsentens da flate rate.

PROSEDYRE FOR ARBEIDE GARANTIEN DEKKER:
Produsenten må varsles om alle garantikrav innenfor 48 timer fra avviket, skriftlig
eller via faks (ikke bare muntlig) og så detaljert som mulig.
Garantikrav bør videresendes din nærmeste lokale distributør eller direkte til
produsenten:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN), Italy
Tel. +39.071.7819090
Fax +39.071.7819355
info@braviisol.com

Garantikrav er gyldig KUN så fremt den defekte delen det dreier seg om er sendt forhåndsbetalt til
produsenten og ved inspeksjon av produsenten finnes å være defekt i materiale og/eller utførelse.
Garantikrav utover dette kan KUN godkjennes når all informasjon produsenten spesielt krever
(slik som serienummer) blir oppgitt.
Produsenten reserverer retten til å bytte ut, reparere, utveksle, eller gi en ny, brukt eller ombygget
komponent, sammensetting, delmontasje, eller utføre sveisearbeide basert på sitt udiskuterbare
skjønn.
DENNE GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER FORÅRSAKET AV:

1. Forsendelse
2. Misbruk av enhet, inkludert drift utenfor fabrikketablerte begrensninger, laster og/eller
spesifikasjoner.
3. Naturkatastrofer (slik som oversvømmelse, brann, vind og lynnedslag)
4. Manglende utføring av ordentlig vedlikehold på enheten i samsvar med selskapets veiledninger
eller fabrikkens vedlikeholdsmeldinger.
BRAVIISOL AKSEPTERER IKKE NOE ANSVAR FOR:
1. Enhver del som etterspørres for arbeid, som har blitt tuklet med.
2. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner av/på enheten utført uten forutgående skriftlig
avtale med produsenten.
3. Arbeidstid på forbruksgjenstander, slik som dekk, batterier
4. All indirekte, tilfeldig, følgeskade eller spesiell skade (inkludert uten begrensning til tap og
fortjeneste, tap av inntekter, kapitalkostnader, kostnader forbundet med erstatningsutstyr,
nedetid, undersøkelsesgebyr, krav fra tredjeparter, og skade på person eller eiendom) basert på
ethvert krav om brudd på garantien, kontraktsbrudd, uaktsomhet, objektivt ansvar i
skadevoldende handling, eller en hvilken som helst juridisk teori.
ELEKTRISKE KOMPONENTER DEKKES AV GARANTIEN UNDER FØLGENDE
FORHOLD
Batteriet er ordentlig tilkoblet for opplading, i henhold til denne manualens spesifikasjoner og/eller
elektrisk tegning fra produsenten.

Produsenten vil bekrefte, skriftlig eller via faks, eventuell aksept av dekket arbeid
utført av kunden eller vil tilby veiledning fra hans egne teknikere for arbeide som
må utføres.
Alt defekt materiale kunden bytter ut (autorisert av produsenten ) må enten holdes
120 dager slik at produsenten kan stille spørsmål ved, eller verifisere mangelfullt
materiale. Om nødvendig vil defekte deler bli sendt tilbake til produsenten.
Om nødvendig, ta vennligst bilder av den defekte delen og av området hvor
maskinen har vært i bruk. Dette er både for å forhindre ubehagelige kontroverser
og for å forbedre våre maskiners kvalitet, garanti, og sikkerhet.
DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE ANDRE
GARANTIER, UTTRYKT ELLER INDIREKTE. ALLE SLIKE ANDRE
GARANTIER,
INKLUDERT
UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER
FOR
SALGBARHET OG BRUKBARHET FOR EN BESTEMT HENSIKT ELLER
FORMÅL, ER HERVED UNNTATT. Ingen medarbeidere, leverandører,
salgsrepresentanter, eller andre personer som påstår å handle på vegne av
BRAVIISOL DM SRL har tillatelse til å endre garantivilkårene heri, eller på noen
måte påta, på produsentens vegne, noe ansvar eller forpliktelse som overstiger
BRAVIISOL DM SRL sine forpliktelser under denne garantien.

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Sitio:
www.bravi-platforms.com
Piezas de repuesto: www.bravi-parts.com

