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INTRODUCERE 

Acest manual reprezintă un element foarte important; păstrați-l întotdeauna în 
compartimentul special al mașinii. 
  
Scopul acestui manual este de a ilustra proprietarilor, utilizatorilor, operatorilor 
și companiilor/persoanelor care închiriază mașina măsurile de precauție și 
procedurile de operare esențiale pentru funcționarea sigură și corectă a 
mașinii, în funcție de utilizarea prevăzută. 
Datorită îmbunătățirilor continue aduse produselor, BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără o 
notificare prealabilă.  
  

Pentru informații actualizate contactați:  
  

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

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355  

 

SIMBOLURI DE PERICOL ȘI TERMINOLOGIE 
  
Simbolul de pericol este utilizat pentru a atrage atenția asupra 
potențialelor pericole, care ar putea provoca leziuni. Urmați 
toate instrucțiunile de siguranță care însoțesc simbolul, pentru 
a evita posibilele leziuni sau decesul. 
  
INDICĂ O SITUAȚIE PERICULOASĂ IMINENTĂ CARE, 
DACĂ NU ESTE EVITATĂ, VA AVEA CA REZULTAT 
DECESUL SAU PRODUCEREA UNOR LEZIUNI GRAVE. 
ACEST SIMBOL ESTE ILUSTRAT PE FUNDAL ROȘU. 
  
  
INDICĂ O POSIBILĂ SITUAȚIE PERICULOASĂ CARE, 
DACĂ NU ESTE EVITATĂ, AR AVEA CA REZULTAT 
PRODUCEREA UNOR LEZIUNI MINORE. DE ASEMENEA, 
POATE FI UTILIZAT PENTRU A INDICA PROCEDURI CE 
NU DENOTĂ SIGURANȚĂ. ACEST SIMBOL ESTE 
ILUSTRAT PE FUNDAL GALBEN. 
  
  
INDICĂ O POSIBILĂ SITUAȚIE PERICULOASĂ CARE, 
DACĂ NU ESTE EVITATĂ, VA AVEA CA REZULTAT 
DECESUL SAU PRODUCEREA UNOR LEZIUNI GRAVE. 
ACEST SIMBOL ESTE ILUSTRAT PE FUNDAL ALBASTRU, 
ALB SAU PORTOCALIU.  

 
 
 
 
ACEST PRODUS TREBUIE SĂ 
RESPECTE TOATE PROCEDURILE 
REFERITOARE LA SIGURANȚĂ, 
INDICATE ÎN FIȘA TEHNICĂ. 
PENTRU INFORMAȚII CU PRIVIRE LA 

ORICE FIȘĂ TEHNICĂ REFERITOARE LA 

SIGURANȚA PRODUSULUI BRAVIISOL 

DIVISIONE MECCANICA s.r.l., 

CONTACTAȚI BRAVIISOL DIVISIONE 

MECCANICA s.r.l.  SAU 

REPREZENTANTUL LOCAL AUTORIZAT. 

 
 
 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l.  
TRIMITE PROPRIETARULUI 
ÎNREGISTRAT AL MAȘINII FIȘELE 
TEHNICE CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ.  
CONTACTAȚI BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA s.r.l. PENTRU A VĂ 
ASIGURA CĂ DATELE REFERITOARE LA 
ACTUALUL PROPRIETAR SUNT 
ACTUALIZATE ȘI CORECTE.  
 
 
 
 

ORICE ACCIDENT SURVENIT ÎN TIMPUL 

UTILIZĂRII PRODUSELOR BRAVIISOL 

DIVISIONE MECCANICA s.r.l. CARE A 

CAUZAT VĂTĂMAREA SAU DECESUL 

PERSONALULUI SAU DETERIORAREA 

SEMNIFICATIVĂ A PROPRIETAȚII SAU A 

PRODUSELOR BRAVIISOL DIVISIONE 

MECCANICA s.r.l., TREBUIE RAPORTAT 

ÎN CEL MAI SCURT TIMP. 

Pentru: 
 

•  Raportarea accidentelor  

•  Publicații legate de siguranța produselor 

•  Actualizări de date referitoare la 

 proprietarul actual 

•  Întrebări legate de siguranța produselor 

•  Informații cu privire la respectarea 

 standardelor și legislației 

•  Întrebări referitoare la aplicațiile speciale 
 ale produsului 

•  Întrebări privind modificările aduse 

 produsului 

CONTACTAȚI: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

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

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Legislație de referință: 
Direttiva 2006/42/CE 
Direttiva 2014/30/CE 

 
Examinarea CE de tip efectuată de: 

 
TUV ITALIA (0948) 

Gruppo TUV SUD 
Via Carducci 125, Pal.23 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Italia 

 
Document:  

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

 
Data:  

 
05/07/2019 
25/05/2020 
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AVERTISMENT  

IMPORTANT 

IMPORTANT 

2 3 

AVERTISMENT  



 

 

SECȚIUNEA 1.  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ  

1.1 INFORMAȚII GENERALE 
  
Această secțiune descrie măsurile de precauție necesare pentru utilizarea corectă 
și sigură a mașinii, precum și întreținerea acesteia. Pentru a asigura utilizarea 
corectă a mașinii, este necesară  stabilirea unei rutine zilnice conform 
instrucțiunilor detaliate în manual. 
De asemenea, pentru a asigura funcționarea în siguranță a mașinii este necesar 
ca o persoană calificată (un tehnician capabil să acționeze mașina în condiții 
normale și să intervină asupra componentelor mecanice și/sau electrice 
pentru a efectua toate reglajele, întreținerea și reparațiile necesare) să 
stabilească un program de întreținere pe baza informațiilor detaliate în acest 
manual și în manualul de reparații; acest program trebuie urmat cu scrupulozitate.  
Proprietarul/utilizatorul/operatorul/compania de leasing și persoana care închiriază 
mașina își pot asuma responsabilitatea funcționării acesteia doar după ce au citit 
cu atenție manualul și au finalizat procedurile de instruire și operare, sub 
îndrumarea unei persoane calificate. 
Pentru informații suplimentare privind siguranța, instruirea, inspecția, întreținerea, 
aplicarea și funcționarea vă rugăm să contactați BRAVIISOL Divisione Meccanica 
s.r.l.  
 
 
 
NERESPECTAREA MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ENUMERATE ÎN MANUAL 
POATE PROVOCA DAUNE ATÂT MAȘINII, CÂT ȘI PERSOANELOR ȘI 
BUNURILOR. 
  
1.2 PROCEDURI PRELIMINARE 
  
Instruirea și cunoștințele operatorilor 
  

•   Citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza 
mașina. 

•  Utilizați mașina doar după ce ați fost instruiți de către personalul autorizat. 

•  Mașina poate fi utilizată doar de către personalul autorizat și calificat care a 
citit cu atenție și a înțeles pe deplin indicațiile privind simbolurile PERICOL, 
AVERTISMENT și ATENȚIE, precum și instrucțiunile de funcționare 
aplicate pe mașină și detaliate în manual. 

•  Utilizați mașina pentru aplicații care se încadrează în cele prevăzute de 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. 

•  Toți operatorii trebuie să fie familiarizați cu comenzile și funcționarea de 
urgență a mașinii, specificată în manual. 

•  Citiți cu atenție și respectați toate reglementările companiei, precum și pe 
 cele locale și guvernamentale în vigoare cu privire la funcționarea mașinii.  

Inspecția mașinii 
  

•  Utilizați mașina doar după ce au fost efectuate inspecțiile și 
verificările funcționale. Pentru instrucțiuni suplimentare, 
consultați Secțiunea 2 din acest manual. 

•  Utilizați mașina doar după ce ați efectuat toate intervențiile 
de asistență și întreținere prevăzute de cerințele specificate 
în manualul de intervenție și întreținere. 

•  Asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță funcționează 
corect. Orice modificare adusă acestor dispozitive reprezintă 
o încălcare a reglementărilor de siguranță.  

 
 
 
 
ORICE MODIFICARE A MAȘINII POATE FI EFECTUATĂ NUMAI 
CU AUTORIZAREA SCRISĂ A PRODUCĂTORULUI. 
  

•  Nu utilizați mașini ale căror semne sau autocolante care 

indică reguli de siguranță sau instrucțiuni sunt ilizibile sau 
absente. 

•  Evitați depozitarea de resturi pe suprafața de deplasare a 
mașinii. Asigurați-va că noroiul, uleiul, grăsimea și alte 
substanțe alunecoase nu intră în contact cu încălțămintea și 
suprafața pe care se deplasează mașina. 

  
Inspecția la locul de muncă 
  

•  Înainte de a utiliza mașina, operatorul trebuie să ia măsurile 
de precauție necesare pentru a evita orice pericol la locul de 
muncă.  

•  Nu operați și nu ridicați mașina deasupra camioanelor, 

remorcilor, vagoanelor de cale ferată, schelelor, bărcilor 
aflate în apă sau altor utilaje similare, cu excepția cazului în 
care BRAVIISOL D.M. SRL nu a aprobat acest lucru în scris.  

•  Mașina poate fi operată la temperaturi cuprinse între -20° și 
40° C (între 0° și 104° F). Consultați BRAVIISOL D.M. S.R.L. 
pentru valorile referitoare de funcționarea mașinii la 
temperaturi în afara intervalului indicat.  
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1.3 FUNCȚIONARE 
 
Informații generale 
  

•  Utilizați căruciorul stivuitor (LUI MINI T.L.) sau platforma 
aeriană (LUI MINI TLP) doar pentru operațiuni de preluare 
(preluarea și depozitarea manuală a anvelopelor). 

•  Nu este permisă utilizarea echipamentului în interiorul 

coșului operatorului. 

•  Nu utilizați mașina în cazul în care aceasta este defectă. 
Opriți mașina în cazul în care apare o defecțiune.  

•  Nu acționați brusc comutatoarele sau manetele de comandă 
dintr-o poziție opusă celei care trece din poziția neutră. 
Setați întotdeauna comutatorul în poziția neutră înainte de a-
l muta în poziția corespunzătoare funcției următoare. 
Acționați comenzile exercitând o presiune lentă și uniformă. 

•  Dacă există persoane prezente pe mașină, permiteți 
personalului să manipuleze sau să acționeze mașina de la 
sol numai în caz de urgență.  

•  Asigurați-vă că echipamentele electrice aflate în zona de 
lucru a mașinii sunt depozitate corespunzător pentru a nu fi 
agățate de cabluri.  

•  Înainte de a vă îndepărta de mașină, coborâți complet coșul, 
rotiți cheia în poziția ”0” și scoateți-o din contact. 

•  Este interzis transportul pasagerilor pe mașină. 

•  Doar operatorul trebuie să fie prezent pe mașină în timpul 
funcționării. 

•  Lichidul bateriei este extrem de coroziv; asigurați-vă că nu 
intră în contact cu pielea, ochii sau hainele. 

•  Încărcați bateriile într-o zonă bine ventilată, în conformitate 

cu reglementările în vigoare (pentru Italia, vezi standardul 

EN 62485-3). 

SECȚIUNEA 1.  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

1.4 RISC DE CĂDERE 
  
  

•  Înainte de a utiliza mașina asigurați-vă că balustrada de 
protecție și porțile sunt fixate în poziția corectă.  

•  Țineți ambele picioare ferm pe platforma coșului. 

•  Nu poziționați scări, cutii, trepte, scânduri sau obiecte 
similare pe mașină pentru a-i mări raza de acțiune. 

•  Nu folosiți balustrada coșului pentru a urca sau coborî 
 din mașină. 

•  Fiți extrem de precauți când intrați sau ieșiți din mașină. 
Asigurați-vă că ați coborât complet coșul. Poziționați-vă 
întotdeauna cu fața spre mașină atunci când intrați sau ieșiți.  

•  Funcționarea comenzilor și a senzorilor de siguranță este 
concepută pentru a se asigura că operatorul menține 
întotdeauna „patru puncte de contact” cu mașina: ambele 
mâini și ambele picioare TREBUIE să fie în permanență în 
contact cu mașina atunci când aceasta funcționează. 

•  Păstrați întotdeauna „trei puncte de contact” cu mașina, 
 asigurându-vă că ambele mâini și un picior sau 

 o mână și ambele picioare sunt în contact continuu cu utilajul 
atunci când intrați și ieșiți. 

•  Dacă este necesară folosirea unui ham, conform cerințelor 
autorităților de pe șantier sau a altor reglementări, se 
recomandă ca punctul de ancorare al mașinii să fie utilizat 
ca punct de fixare pentru centura de siguranță. Nu utilizați 
acest punct pentru a ridica, ancora, fixa sau susține mașina 
sau oricare alt echipament sau material. Punctul de 
ancorare trebuie utilizat ca sistem de fixare, numai în 
limitele permise de coșul utilajului. Acesta nu reprezintă 
un echipament de protecție împotriva căderii. Utilizarea 
ca atare poate avea ca rezultat decesul sau producerea 
de leziuni grave. 

•  Utilizați următoarele EIP pentru desfășurarea etapelor de 

funcționare și întreținere: ochelari de protecție, mănuși, 

încălțăminte de protecție și cască. 
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1.5 PERICOL DE ELECTROCUTARE 

SECȚIUNEA 1.  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ  

Mașina nu este izolată electric. 
Păstrați o distanță de cel puțin 3 m (10 ft) între componentele mașinii, ocupanți, 
materialele acestora și o linie electrică sau echipamente cu o sarcină electrică 
de până la 50.000 volți.  
Este necesar să adăugați 0,3 m (1 ft) pentru fiecare creștere egală sau mai mică 
de 30.000 volți. 
Este posibilă reducerea distanței minime de funcționare în condiții de siguranță 
în prezența barierelor izolante instalate în vederea prevenirii contactelor, în cazul 
în care aceste bariere sunt calibrate la tensiunea liniei electrice care trebuie 
protejată.  
Barierele nu trebuie să fie parte integrantă a mașinii sau conectate la aceasta.  
Distanța minimă de funcționare în condiții de siguranță trebuie redusă astfel 

încât să se poată încadra în limitele de funcționare ale barierei izolante. Această 

distanță trebuie stabilită de o persoană calificată în conformitate cu 

reglementările companiei, și legislația locală și guvernamentală cu privire la 

desfășurarea lucrărilor în apropierea echipamentelor sub tensiune. 

1.6 PERICOL DE RĂSTURNARE 
 
 
 
 
 

•  Înainte de a pune în funcțiune mașina, utilizatorul trebuie să 
se familiarizeze 

 cu suprafața zonei de lucru. Nu depășiți panta admisă sau 
panta transversală în timpul utilizării mașinii. 

•  Nu ridicați și nu utilizați mașina pe o pantă sau pe o 

suprafață neuniformă sau moale, în cazul în care coșul este 
ridicat.  

•  Înainte de a circula pe podele, poduri, camioane și alte 
suprafețe, verificați valorile maxime ale capacității acestora. 

•  Nu depășiți capacitatea maximă a mașinii.  

•  Distribuiți anvelopele numai pe compartimentul de ridicare, 
fără a le încărca și descărca brusc. 

•  Păstrați cadrul mașinii la cel puțin 0,6 m distanță de găuri, 
denivelări, pante, obstacole, resturi, trape și alte potențiale 
pericole identificate la nivelul solului.  

•  Nu încercați să utilizați mașina pe post de macara. Nu legați 
aparatul de structuri adiacente.  

•  Mașina este concepută pentru a fi utilizată doar în interior. 

•  Nu încercați să măriți dimensiunea mașinii folosind extensii 
pentru platformă sau extensii neautorizate;  

•  Dacă ansamblul coșului sau întreaga mașină se blochează 
în așa fel încât una sau mai multe roți rămân ridicate de la 
sol, este necesar ca operatorul să coboare înainte de a 
încerca să eliberați mașina. Utilizați macarale, stivuitoare 
sau alte echipamente adecvate pentru a stabiliza mașina și 
a ajuta personalul operator să coboare. 

•  Este strict interzis să urcați sau să coborâți din coș atunci 
când acesta este ridicat.  

TENSIUNE 
(FAZĂ-FAZĂ) 

  
DISTANȚA MINIMĂ DE 

FUNCȚIONARE ÎN 
CONDIȚII DE SIGURANȚĂ - 

 m (ft) 

De la 0 la 50 kV 3 (10) 

De la peste 50 kV la 200 kV 5 (15) 

De la peste 200 kV la 350 kV 6 (20) 

De la peste 350 kV la 500 kV 8 (25) 

De la peste 500 kV la 750 kV 11 (35) 

De la peste 750 kV la 1000 kV 14 (45) 

NOTĂ: această distanță minimă de funcționare în condiții de siguranță se 
aplică cu excepția cazurilor în care reglementările companiei și legislația 
locală și guvernamentală sunt mai stricte. 
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1.7 RISC DE STRIVIRE ȘI COLIZIUNE 
  

•  Atât operatorii, cât și personalul de la sol trebuie să poarte 
echipamentele de siguranță impuse de reglementările în vigoare sau 
de analiza riscurilor efectuate la locul de muncă. 

•  Când utilizați mașina sau ridicați sau coborâți coșul, verificați distanța 
în partea de sus, în lateral și sub coș.  

 
 
 
 
 
 
 

•  Nu vă aplecați 
peste balustrada coșului în timpul funcționării utilajului. 

•  Când folosiți utilajul în zone cu vizibilitate limitată din cauza 
obstacolelor, urmați instrucțiunile persoanei însărcinate cu 
semnalizarea oricăror pericole, poziționată în fața mașinii. 

•  În timp ce conduceți utilajul păstrați întotdeauna o distanță de cel 
puțin 1,8 m față de personalul de la sol. 

•  Reglați viteza de rulare în funcție de următoare condiții: suprafața 
solului, trafic, vizibilitate, pantă, locația personalului și alți factori care 
prezintă risc de coliziune sau de vătămare a personalului. 

•  Țineți cont de distanțele de frânare, indiferent de viteza mașinii. 

•  Nu conduceți cu viteză mare în zone restricționate/înguste sau în 
timpul deplasării în marșarier. 

•  Acordați întotdeauna o atenție deosebită atunci când conduceți 
utilajul, pentru a evita orice obstacole care ar putea lovi manetele de 
comandă și persoanele aflate pe mașină sau ar putea interfera cu 
acestea. 

•  Asigurați-vă că operatorii altor utilaje aeriene sau situate la nivelul 

solului sunt conștienți de prezența mașinii. Deconectați alimentarea 
de la macaralele aeriene. 

•  Atenționați personalul să nu lucreze, să nu staționeze și să nu treacă 

pe sub mașină, atunci când coșul este ridicat. Delimitați suprafața 

podelei cu bariere speciale, după cum este necesar. 

SECȚIUNEA 1.  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

1.8 RIDICARE ȘI TRANSPORT 
  
Informații generale 
  

•  Este interzisă prezența personalului pe mașină în timpul operațiilor 
de ridicare și transport. 

  

•  Împingeți sau tractați mașina numai în caz de urgență, avarie sau 

încărcarea/descărcarea acesteia și ÎNTOTDEAUNA după eliberarea 
frânei de motor, conform instrucțiunilor detaliate în acest manual.  

  

•  Înainte de a efectua operațiile de ridicare sau transport, asigurați-vă 
că ați coborât complet coșul, iar acesta nu conține materiale și/sau 
nu sunt persoane la bord.  

  

•  Atunci când ridicați mașina cu ajutorul unui stivuitor, asigurați-vă că 

furca acestuia este poziționată în zonele corespunzătoare ale 
mașinii. Ridicați mașina folosind un elevator cu o capacitate 
adecvată. Pentru informații referitoare la greutățile mașinii, 
consultați tabelul cu date tehnice din Secțiunea 5 - Date Tehnice ale 
Mașinii. 

  

•  Pentru informații referitoare la operațiile de ridicare, consultați 

Secțiunea 3 - Funcționarea mașinii. 
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SECȚIUNEA 2.  
INSTRUIRE ȘI INSPECȚIE 

2.1 INSTRUIREA PERSONALULUI 
  
Deoarece această mașină este prevăzută cu scaun pentru operator ce 
poate fi ridicat în vederea efecturării operațiilor de preluare (preluarea 
și depozitarea manuală a anvelopelor), trebuie utilizată și întreținută 
numai de către personalul instruit și calificat. Este interzisă utilizarea 
mașinii de către persoane aflate sub influența alcoolului sau a 
drogurilor sau predispuse la crize epileptice, amețeli sau pierderea 
controlului fizic. 
  
Instruirea operatorilor trebuie să includă următoarele: 
  

1.  Utilizarea și limitele comenzilor în ceea ce privește coșul, cadrul, 
sistemele de urgență și siguranță. 

2.  Simbolurile aplicate pe mașină cu privire la comenzi, avertismente 
și instrucțiuni. 

3.  Reglementări stabilite de angajator și reglementări guvernamentale. 

4.  Utilizarea echipamentului omologat de protecție împotriva căderii, 
acolo unde este necesar. 

5.  Deținerea de informații suficiente in ceea ce privește funcționarea 
mecanică a mașinii pentru a permite recunoașterea unei defecțiuni 
reale sau potențiale.  

6.  Metode sigure pentru utilizarea mașinii în prezența obstacolelor 
aeriene, a altor echipamente în mișcare, a obstacolelor, găurilor și 
pantelor.  

7.  Metode de evitare a pericolelor cauzate de conductori electrici 
neprotejați. 

8.  Cerințe pentru o anumită sarcină de lucru sau aplicație a mașinii. 
  
Supravegherea instruirii 
Instruirea trebuie să se desfășoare sub supravegherea unei persoane 
calificate, într-o zonă deschisă și neobstrucționată și trebuie să 
continue până când cursantul este capabil să lucreze și să folosească 
mașina în condiții sigure. 
  
Responsabilitatea operatorului 
Operatorul trebuie să fie instruit cu privire la responsabilitatea și 
împuternicirea de a opri mașina în cazul unei avarii sau în prezența 
unor condiții nesigure, care se referă atât la mașină, cât și la zona de 
lucru. 
  
 NOTĂ: producătorul sau distribuitorul trebuie să pună la dispoziție 
personal calificat pentru instruire atât în momentul livrării primelor 
unități, cât și ulterior, la cererea utilizatorului sau a personalului.  

2.2 INSTRUIRE, INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE 
  
  
BRAVIISOL furnizează datele referitoare la inspecția și întreținerea 
periodică a mașinii, indicate în următorul Tabel 2.2. 
Pentru mai multe informații referitoare la platformele aeriene, consultați 
reglementările locale ale țării respective. 
Frecvența inspecțiilor și a intervențiilor de întreținere trebuie să crească în 
conformitate cu nevoile, atunci când mașina este utilizată în condiții de 
mediu nefavorabile, mai frecvent sau pentru lucrări solicitante.  
 
 
 
 
TABEL 2.2 
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TIP FRECVENȚĂ RESPONSABILITAT
EA PRINCIPALĂ 

CALIFICARE 
PENTRU 
ASISTENȚĂ 

REFERINȚĂ 

INSPECȚIE ÎNAINTE 
DE PORNIRE 

Înainte de fiecare zi 
lucrătoare sau de 
fiecare dată când 
se schimbă 
operatorul. 

Operator Operator Manual de Utilizare 
și Instrucțiuni de 
Siguranță 

INSPECȚIE 
FRECVENTĂ 

La intervale de 3 
luni sau 150 de ore, 
după caz, sau dacă 
mașina nu a fost 
folosită mai mult de 
3 luni sau dacă a 
fost achiziționată la 
mâna a doua. 

Proprietar, dealer 
sau operator 

Persoană 
calificată 

Manual de 
Intervenție și 
Întreținere și 
formularul de 
inspecție aferent 

INSPECȚIE 
ANUALĂ 

Anual, în termen de 
13 luni de la data 
ultimei inspecții 

Proprietar, dealer 
sau operator 

Persoană 
calificată 

Manual de 
Intervenție și 
Întreținere și 
formularul de 
inspecție aferent 



 

 

2.3 INSPECȚIE ÎNAINTE DE PORNIRE EFECTUATĂ DE CĂTRE 
OPERATOR 
Inspecția înainte de pornire include următoarele operații: 
  
1. Curățare - Asigurați-vă că nu există scurgeri (ulei hidraulic sau lichid de 
baterie) sau obiecte străine pe toate suprafețele.  
Anunțați personalul responsabil cu operațiile de întreținere cu privire la 
scurgeri. 
  
2. Semne și autocolante - Asigurați-vă că toate sunt curate și lizibile.  
Asigurați-vă că nu lipsesc semne sau autocolante.  
Asigurați-vă că toate semnele și autocolantele ilizibile sunt 
curățate sau înlocuite. (Vezi „Aplicarea autocolantelelor” în 
secțiunea 3). 
  
3. Manuale de utilizare și instrucțiuni de siguranță - Asigurați-vă 
că Manualul de utilizare și instrucțiuni de siguranță este prezent în 
compartimentul special (foto 2A). 
  
4. Programul zilnic de inspecție - (Vezi secțiunile 2.4 și 2.5). 
  
5. Bateria - Încărcați bateria după cum este necesar (Vezi secțiunea 3.5). 
  
6. Ulei hidraulic - Nivelul uleiului hidraulic din rezervorul pompei poate 
varia în funcție de temperatură, adică într-o mașină rece uleiul poate să nu 
atingă semnul FULL al nivelului de referință.  
Ridicați și coborâți coșul de mai multe ori pentru a obține o citire mai 
precisă raportată la nivelul de referință.  
Când uleiul hidraulic s-a încălzit, verificați dacă nivelul este la sau aproape 
de semnul FULL. 

• NU UMPLEȚI DINCOLO DE SEMNUL FULL. 

• COMPLETAȚI cu ulei dacă nivelul acestuia se află sub semnul FULL.  
  
7. Verificare funcțională - (Vezi secțiunea 2.6). 
  
NOTĂ: verificați nivelul uleiului hidraulic prin intermediul vizorului 
poziționat sub capotă, după ce ați coborât coșul mașinii. Dacă 
este necesar, completați cu ulei hidraulic mineral DIN 51524 
partea 3 clasa HVLP Roloil LI22 cu indice de vâscozitate 22 
(pentru condiții de temperatură foarte 
scăzută, adică sub -20° C, se 
recomandă utilizarea uleiului mineral cu un punct de 
îngheț mai scăzut, aproximativ -45° C). 
   
Atenție Pericol de Poluare 

2.4 INSPECȚIE ZILNICĂ 
 

 
 
 

 
ASIGURAȚI-VĂ CĂ MAȘINA ESTE OPRITĂ ÎN TIMPUL INSPECȚIEI, PEN-
TRU A EVITA POSIBILELE VĂTĂMĂRI. 
NU UTILIZAȚI MAȘINA ÎNAINTE DE REPARAREA TUTUROR 
DEFECȚIUNILOR.  

 
 
 

 
NU NEGLIJAȚI INSPECȚIA VIZUALĂ A PĂRȚII INTERIOARE A CADRULUI. 
ASIGURAȚI-VĂ CĂ NU EXISTĂ OBIECTE SAU RESTURI CARE AR PUTEA 
PROVOCA DAUNE GRAVE MAȘINII.  
 
 
Operatorul nu trebuie să își asume responsabilitatea utilizării mașinii înainte ca 
manual să fie citit și înțeles în întregime și înainte de efectuarea unei prime ope-
rații de manevare a vehiculului sub supravegherea unei persoane calificate. 
Această mașină poate fi utilizată doar de către persoanele calificate și persona-
lul autorizat. Acest manual reprezintă o parte integrantă a utilajului și trebuie să 
fie păstrat în permanență în compartimentul special.  
 

 
 
 
 

Producătorul BRAVIISOL D.M. s.r.l. nu deține controlul direct asupra folosirii 
utilajului.  
Operatorul are responsabilitatea de a utiliza mașina conform standardelor de 
siguranță. 
Operatorul are responsabilitatea de a inspecta mașina înainte de fiecare utiliza-
re.  
Scopul inspecției zilnice complete este de a verifica mașina pentru a se asigura 
că nu există anomalii sau defecțiuni și pentru a determina dacă este necesară 
întreținerea de rutină. Dacă identificați urme de deteriorare, semnalizați-le cu 
ajutorul unui avertisment poziționat pe mașină și NU folosiți utilajul.  
 
 

AVERTISMENT  
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2.5 ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE: 
  

•  Asigurați-vă că manualul se află în compartimentul special al 
mașinii. 

•  Asigurați-vă că plăcuța cu numărul de serie al mașinii și toate 

autocolantele de siguranță sunt la locul lor, intacte și perfect 
lizibile. 

•  Inspectați mașina pentru a vă asigura că nu există anomalii, 

defecțiuni, fisuri sau variații neautorizate cu privire la modul în 
care mașina a fost livrată de către producător.  

•  Verificați coșul și balustrada; asigurați-vă că poarta de intrare 
funcționează și se închide corect, în mod automat.  

•  Verificați nivelul electrolitului din baterii și asigurați-vă că nu 

există scurgeri. Cablurile trebuie fixate corect la terminale și nu 
trebuie să prezinte urme de coroziune. 

•  Verificați și testați funcționarea tuturor echipamentelor de 

siguranță și protecție individuală. 

•  Asigurați-vă că anvelopele roților nu sunt deteriorate și nu 
prezintă abraziuni sau tăieturi adânci. Asigurați-vă că nu există 

 resturi lipite de roți sau în jurul acestora. 

•  Verificați vizual componentele hidraulice, electrice și mecanice; 

pentru fiecare componentă asigurați-vă că toate piesele sunt 
prezente și fixate în siguranță, nu sunt slăbite și nu prezintă 
daune vizibile, scurgeri sau semne de uzură excesivă. 

•  Asigurați-vă că nu există fire sau cabluri detașate. 

•  Verificați funcționarea selectorului principal cu cheie poziționat în 
coș. 

•  Verificați funcționarea butonului de urgență, atât cel poziționat 
pe panoul comenzilor coșului, cât și cel poziționat pe panoul de 
control al cadrului. 

• • Verificați și testați funcționarea manetei mecanice de coborâre 
de urgență.  

2.6 VERIFICARE FUNCȚIONALĂ 

  
La sfârșitul inspecției zilnice efectuați verificarea funcțională a tuturor 
sistemelor dintr-o zonă eliberată de obstacole aeriene și de cele situate la 
nivelul solului.  
Pentru instrucțiuni suplimentare referitoare la funcționare, consultați Secțiunea 
3 din acest manual.  
 
 
 
 
OPRIȚI IMEDIAT MAȘINA ÎN CAZUL ÎN CARE ACEASTA NU 
FUNCȚIONEAZĂ CORECT. 
COMUNICAȚI ACEASTĂ PROBLEMĂ PERSONALULUI RESPONSABIL 
CU OPERAȚIILE DE ÎNTREȚINERE. NU UTILIZAȚI MAȘINA ÎNAINTE CA 
ACEASTA SĂ FIE DECLARATĂ ADECVATĂ PENTRU FUNCȚIONARE ÎN 
CONDIȚII SIGURE. 
  
Elemente de verificare funcțională 
  
1. Efectuați operațiunile indicate, utilizând comenzile cadrului și asigurându-vă 

că nu există sarcină în coș: 
  

a. Acționați funcțiile de control la sol, ridicarea și coborârea coșului. 
  
b. Asigurați-vă că toate funcțiile mașinii sunt dezactivate atunci când 
butonul pentru Oprirea de urgență este activat (apăsat). 
  
c. Verificați funcționarea corectă a manetei de coborâre manuală.  
  

2. Efectuați operațiunile indicate utilizând panoul de control 
poziționat în coș: 
  

a. Ridicați și coborâți coșul de mai multe ori. Asigurați-vă că ridicarea și 
coborârea coșului are loc în mod regulat. Asigurați-vă că la ridicarea 
coșului, viteza redusă de tracțiune este activată automat. 
b. Activați toate funcțiile și verificați funcționarea corectă a tuturor 
comutatoarelor de limită și a butonului de oprire în caz de urgență. 
  
c. Frânele mașinii - Conduceți mașina pe pantă (care nu depășește 
capacitatea nominală de funcționare în pantă) și opriți-o pentru a vă 
asigura că frânele funcționează corespunzător.  
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SECȚIUNEA 3.  
FUNCȚIONAREA MAȘINII  

3.1 
PRODUCĂTORUL NU DEȚINE CONTROLUL DIRECT ASUPRA 
UTILIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII MAȘINII.  
OPERATORUL ESTE OBLIGAT SĂ RESPECTE PROCEDURILE 
CORECTE DE SIGURANȚĂ. 
Această secțiune oferă informațiile necesare pentru a înțelege 
funcțiile de control și modul de funcționare a mașinii. 
  
3.2 DESCRIEREA MAȘINII 
  
Această mașină este prevăzută cu scaun pentru operator ce poate fi 
ridicat în vederea efecturării operațiilor de preluare (preluarea și 
depozitarea manuală a anvelopelor); panoul principal de comandă al 
mașinii este situat în coș. 
  
Mașina este electrică, autopropulsată și echipată cu un coș montat pe o 
coloană telescopică, activat de un cilindru hidraulic cu acțiune simplă 
sincronizată.  
Cu ajutorul panoului de control, operatorul poate conduce mașina și poate 
ridica și coborî coșul. De asemenea, utilajul este echipat cu un dispozitiv 
de încărcare acționat electric prin intermediul a două butoane amplasate 
într-o poziție accesibilă, care permit operatorului să ridice și să coboare 
compartimentul de ridicare rezervat anvelopelor, fără a-și părăsi poziția 
de siguranță.  
  
Mașina este echipată cu roți motrice în partea din spate și roți frontale 
pivotante. 
Comenzile panoului de control la sol trebuie utilizate atunci când se 
efectuează verificări de întreținere și funcționale sau în caz de urgență, 
atunci când operatorul aflat în coș nu reușește să-l coboare.  
 
 

3. Limita alarmei de înclinare - Coborâți complet coșul și conduceți mașina 
pe o suprafață înclinată (fără a depăși capacitatea nominală de 
funcționare în pantă). 
 
Alarma mașinii indică poziția înclinată în cazul încercărilor de ridicare a 
coșului. 
  
4. Limita de reducere a vitezei:  În cazul în care coșul este ridicat mai mult 
de 0,4 m, viteza de rulare trebuie redusă comparativ cu viteza atinsă în cazul 
în care coșul este complet coborât.  
  
5. Limita de deschidere a porții mașinii: Poarta de intrare este echipată pe 
ambele părți cu balamale care închid automat ușile, imediat ce acestea au 
fost eliberate.  
  
6. Senzor buton și comutatoare de activare - Mașina funcționează (se 
deplasează și se ridică) numai dacă operatorul ține mâinile sprijinite pe 
butoanele din stânga și din dreapta (foto A) și cu ambele călcâie apasă 
comutatoarele de activare poziționate pe podea (foto B). Această poziție de 
siguranță trebuie astfel menținută pe tot parcursul funcționării mașinii.  
  
7. Asigurați-vă că toate funcțiile mașinii sunt dezactivate atunci când butonul 
pentru Oprirea de urgență este activat (apăsat).  
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Poziția operatorului  



 

 

3.3 FUNCȚIONAREA MAȘINII 
  
Operațiuni preliminare 
  
Înainte de a utiliza mașina folosind comenzile de la sol sau comenzile 
coșului, trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
  

•  Tensiunea bateriei trebuie să fie suficientă pentru funcționarea 

mașinii. Alarma ce indică bateria descărcată nu trebuie să fie 
prezentă pe panoul de comandă la sol și nici pe indicatorul de 
status al bateriei situat în coș. 

  

•  Comutatorul cu cheie de pe panoul de control al coșului trebuie să 
fie setat pe modul de control la sol sau control coș. 

  

•  Comutatoarele de oprire de urgență, situate în coș și la sol trebuie 

să fie în poziția RESET (în sus). 
  

•  Ecranul LCD care afișează starea mașinii pe panoul de control de 

la sol trebuie să indice condițiile normale de funcționare la pornirea 
mașinii. 

  

• • Mașina funcționează (se deplasează și se ridică) numai dacă 
operatorul ține mâinile sprijinite pe butoanele din stânga și din 
dreapta și ambele călcâie pe senzorii poziționați pe podea. 
Această poziție de siguranță trebuie astfel menținută pe tot 
parcursul funcționării mașinii. (fig. A și B secțiunea 2.6)  

 
1.  Panou de control la sol - (Secțiunea 3.7) 
2.  Manetă de coborâre manuală a coșului (Secțiunea 3.8)  
3.  Priză de curent alternativ a încărcătorului și LED ce indică statusul 
încărcării (Secțiunea 3.6) 
4.  Comutator cu pedală pentru activarea mașinii (2 Comutatoare, câte 
unul pentru fiecare picior) (Secțiunea 3.6) 
5.  Poartă de intrare  
6.  Panoul de control al mașinii (Secțiunea 3.6) 
7.  Compartiment de ridicare a anvelopelor  
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3.4 CAPOTA  
  
Îndepărtarea capotei 
  
1a Ridicați partea din spate a capotei și apoi 1b glisați-o înainte în timp 
ce o ridicați pentru a o scoate complet din mașină. 
  
Instalare 
  
2. Așezați capota pe bara de protecție și glisați-o înapoi.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
TRANSPORTUL PERSOANELOR PE CAPOTA DIN FAȚĂ ȘI PE 
COMPARTIMENTUL DE RIDICARE A ANVELOPELOR ESTE AB-
SOLUT INTERZIS.  

3.5 ÎNCĂRCAREA BATERIEI 
  
Lumini de avertizare ce indică tensiunea scăzută a bateriei 
  
Panoul de control poziționat în coș și la sol al modelului LUI MINI T.L.  - TLP 
indică tensiunea scăzută a bateriei. 
  
Procedura de încărcare a bateriei 
Acest utilaj este echipat cu un încărcător pentru baterie cu tensiune de 
intrare alternativă/continuă. Încărcătorul oprește automat încărcarea atunci 
când bateriile ating capacitatea maximă. 
  
NOTĂ: Când încărcătorul este conectat la o priză de curent alternativ, 
funcția de tracțiune și/sau ridicare a mașinii este dezactivată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUMULATORII PLUMB-ACID POT GENERA GAZE EXPLOZIVE ÎN 
TIMPUL FUNCȚIONĂRII NORMALE. ȚINEȚI BATERIILE DEPARTE DE 
SCÂNTEI, FLĂCĂRI DESCHISE SAU ȚIGĂRI APRINSE. ASIGURAȚI O 
VENTILAȚIE ADECVATĂ ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII. NU ÎNCĂRCAȚI 
BATERIILE ÎNGHEȚATE. STUDIAȚI MĂSURILE DE PRECAUȚIE 
SPECIFICATE DE CĂTRE PRODUCĂTORUL BATERIEI CU PRIVIRE LA 
RATELE DE ÎNCĂRCARE RECOMANDATE ȘI POSIBILITATEA DE A 
SCOATE CAPACELE CELULEI ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII.  
 
 
 
 
 
1. Parcați mașina într-o zonă bine ventilată, lângă o priză electrică de 

curent alternativ.  
2. Utilizați întotdeauna o priză de curent alternativ cu împământare. Co-

nectați încărcătorul la o priză cu împământare instalată corespun-
zător, conform tuturor standardelor și regulilor locale. Este necesară o 
priză cu împământare pentru a reduce riscul electrocutării - nu utilizați 
adaptoare de împământare și nu modificați ștecărul. Dacă utilizați un 
cablu prelungitor, evitați căderile excesive de tensiune.  

ATENȚIE  

22 23 

SECȚIUNEA 3.  
FUNCȚIONAREA MAȘINII  

Capotă  

1a 1b 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Luminile ce indică statusul încărcătorului sunt amplasate în 
apropierea prizei de curent alternativ a acestuia, localizată pe 
panoul de comandă la sol. 
  
1. La prima conectare, LED-ul încărcătorului bateriei clipește 
automat pentru o perioadă scurtă de timp, apoi începe încărcarea. 
  
2 Când se aprinde ultimul LED VERDE, bateriile sunt complet 
încărcate. În acest moment, încărcătorul poate fi deconectat de la 
sursa de curent alternativ. (trageți de ștecăr, nu de cablu, pentru a 
evita deteriorarea acestuia).  
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: odată ce ultimul LED verde s-a aprins, încărcătorul este 
dezactivat electronic.  

A - INTRARE CURENT ALTERNATIV 
  

B - INDICATOR STATUS ÎNCĂRCĂTOR BATERIE  

B A 
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3.6 PANOU DE CONTROL COȘ 

  
3.6.1 LUI MINI T.L. - TLP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buton de Oprire în caz de Urgență 
2. Accelerație  
3. Indicator de Încărcare a Bateriei 
4. Buton Ridicare Coș  
5. Buton Coborâre Coș 
6. Claxon 
7. Senzor mâna dreaptă 
8. Buton de ridicare a compartimentului pentru anvelope  
9. Buton de coborâre a compartimentului pentru anvelope  
10. Buton glisare ridicare anvelope 
11. Buton glisare coborâre anvelope 
12. Senzor mâna stângă 
13. Selector de Direcție Dreapta/Stânga 
14. Selector cu Cheie  
15. Comutatoare de Activare  
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Informații generale 
  
Înainte de a activa mașina, trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
  

• Panoul de control din coș - selectorul cu cheie trebuie setat pe modul de 
control coș„1” sau comenzi la sol „2”. 

• Panoul de control de la sol și din coș - Butonul de Oprire în caz de Urgență 
trebuie să fie în poziția RESET (ridicat). 

  
Selector cu cheie control coș/sol sau oprire 
  

• Poziție centrală "0":  
 Rotiți selectorul în această poziție pentru a opri mașina, după utilizare. 

• Poziție Mod Control pe Mașină "1":  
 În această poziție, mașina poate fi acționată de la panoul de control din 

coș (indicatorul de încărcare a bateriei se aprinde). 

• Poziție Mod Control la Sol "2": 
 În această poziție, mașina poate fi acționată de la panoul de control de 
la sol (indicatorul de încărcare a bateriei va afișa Gnd).  
  

  
Buton de Oprire în caz de Urgență  
  
Atunci când este apăsat, acesta oprește imediat toate fazele mașinii. 
Odată resetat, NU repornește mașina, dar autorizează inserarea comenzilor. 
  
NOTĂ:  
pentru ca mașina să funcționeze, butoanele de oprire de urgență poziționate 
pe panoul din coș și pe panoul de control de la sol trebuie să fie în poziția 
RESET. 
  
Senzor Mâna Stângă și Dreaptă pentru activarea funcțiilor  
  
Atât mâna stângă, cât și cea dreaptă trebuie poziționate pe butoane, în fața 
senzorului, pentru a permite activarea funcțiilor de deplasare/ridicare/coborâre 
ale mașinii. 
  

NOTĂ: Pe lângă senzorul pentru mâna stângă și dreaptă, nu uitați 
să acționați ambele comutatoare de activare, pentru a activa toate 
funcțiile de pornire/ridicare/coborâre ale mașinii.   

Accelerație  
  
Poziționați mâna dreaptă pe buton și  

     
ROTIȚI-L înainte (partea din spate a mâinii în 
direcția opusă operatorului) pentru a activa 
deplasarea ÎNAINTE a mașinii.  
Eliberarea butonului oprește automat mașina.  

. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ROTIȚI butonul ÎNAPOI 
(partea din spate a mâinii în direcția operatorului) 
pentru a activa deplasarea ÎNAPOI a mașinii.  
Eliberarea butonului oprește AUTOMAT mașina.  
 

.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Utilizarea mașinii este permisă numai și exclusiv personalului autorizat instruit 
anterior, care a citit și a înțeles cerințele de siguranță din acest manual. 
  
CONDUCEȚI MAȘINA NUMAI PE O SUPRAFAȚĂ NETEDĂ, SOLIDĂ ȘI 
ORIZONTALĂ, curată, fără găuri și care are o consistență adecvată, capabilă să 
susțină greutatea mașinii și greutățile pe care aceasta le transportă. (Vezi 
Secțiunea 5 - Date Tehnice ale Mașinii)  
 
 

ATENȚIE  
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DEPLASARE ÎNAINTE  

DEPLASARE ÎNAPOI  



 

 

Selector de Direcție Dreapta/Stânga 
  
Selectorul de direcție a fost proiectat pentru a fi ușor de activat folosind 
mâna stângă.  
Apăsați comutatorul de direcție de la stânga la dreapta sau de la dreapta la 
stânga și țineți-l în această poziție atât cât doriți să mențineți direcția aleasă.  
Nu uitați să puneți în funcțiune atât comutatoarele de activare, cât și senzorii 
pentru mâna stângă și cea dreaptă pentru a activa funcțiile de ridicare/
coborâre/deplasare. Selectorul de direcție permite deplasarea mașinii spre 
stânga sau spre dreapta.  
Folosiți atât selectorul de direcție, cât și accelerația pentru a acționa mașina 
în direcția dorită.  
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Ținând selectorul apăsat spre Dreapta, se activează direcția către partea 

dreaptă. Eliberați selectorul dacă doriți doar să vă deplasați înainte/
înapoi.  

  
a. Prin activarea manetei de accelerație ÎNAINTE, mașina va începe 

să avanseze, deplasându-se spre dreapta (partea din față a 
mașinii situată la dreapta operatorului).             

a. Prin activarea manetei de accelerație ÎNAPOI, mașina va începe 
să se deplaseze ÎNAPOI, spre partea dreaptă (partea din față a 
mașinii situată la dreapta operatorului).  

  

2. Ținând selectorul apăsat spre Stânga, se activează direcția către partea 

stângă. Eliberați selectorul dacă doriți doar să vă deplasați înainte/
înapoi.  

  
a. Prin activarea manetei de accelerație ÎNAINTE, mașina va începe 

să avanseze, deplasându-se spre stânga (partea din față a 
mașinii situată la stânga operatorului).   
      

b. Prin activarea manetei de accelerație ÎNAPOI, mașina va 
începe să se deplaseze ÎNAPOI, spre partea STÂNGĂ (partea 
din față a mașinii situată la stânga operatorului).    

Buton claxon 
  
Când mașina este pornită, apăsarea butonului 6 determină activarea 
dispozitivului acustic.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Butoane de Ridicare și Coborâre a Coșului  
  
  
Este interzisă urcarea operatorului pe balustrada coșului și poziționarea 
scărilor, scândurilor sau a altor obiecte pentru a atinge înălțimi de lucru mai 
mari. În plus, acesta nu trebuie să iasă în afara balustradei coșului.  
  
Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că: 

• aceasta este poziționată pe o podea curată, lipsită de găuri și bine 
nivelată, având o consistență adecvată.  

• nu există obstacole aeriene în zona în care urmează să desfășurați 
activitatea. 

  
Țineți apăsat butonul de urcare (Butonul 4) pentru a activa ascensiunea 
coșului.  
Eliberarea butonului oprește automat mișcarea. 
  
Țineți apăsat butonul de coborâre (Butonul 5) pentru a activa coborârea 
coșului.  
Eliberarea butonului oprește automat mișcarea.  
 
 

 
 
 
 

ATENȚIE  
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Panou Comandă Coș  
  
Ecranul LCD arată statusul utilajului atunci când mașina este 
pornită și în timpul funcționării acesteia.  
Sunt afișate următoarele informații: 
  
1) procentul de încărcare a bateriilor 
2) un punct roșu, în cazul în care coșul este ridicat  
  
În caz de defecțiune, pe afișaj apare un cod de eroare. 
  
  
  

  
  
  
SENZOR DE ÎNCLINARE 
  
MODELUL LUI MINI T.L. - TLP INCLUDE UN SENZOR DE 
ÎNCLINARE. 
NU ESTE POSIBILĂ RIDICAREA COȘULUI, ÎN CAZUL ÎN CARE 
ALARMA ESTE ACTIVATĂ.  DE ASEMENEA, DACĂ ALARMA 
DE ÎNCLINARE SE DECLANȘEAZĂ ATUNCI CÂND COȘUL 
ESTE RIDICAT, FUNCȚIILE DE TRACTARE ȘI RIDICARE SUNT 
DEZACTIVATE PÂNĂ CÂND COȘUL ESTE COMPLET 
COBORÂT ȘI MAȘINA NU SE MAI AFLĂ ÎN POZIȚIE 
ÎNCLINATĂ.  

COMUTATOARE DE ACTIVARE FUNCȚIONALE POZIȚIONATE ÎN 
COȘ  
  
  
NU POZIȚIONAȚI PICIOARELE PE COMUTATOARELE DE 
ACTIVARE LA PORNIREA MAȘINII;  
ACTIVAREA UNOR COMENZI DIFERITE DE CEA A 
COMUTATORULUI CU CHEIE PORNIRE/OPRIRE ȘI/SAU 
RESETAREA COMUTATOARELOR DE OPRIRE ÎN CAZ DE 
URGENȚĂ ÎN TIMP CE MAȘINA ESTE PORNITĂ DETERMINĂ 
AFIȘAREA UNEI ERORI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe podea există două comutatoare de activare acționate cu călcâiele, 
care garantează o poziționare stabilă a operatorului, fără a-i limita 
confortul. Luând un picior de pe unul dintre cele două comutatoare, 
acest lucru face ca toate funcțiile de deplasare și de ridicare/coborâre 
ale mașinii să fie imediat dezactivate. 
  
NOTĂ: În afară de cele două comutatoare de activare, nu uitați să puneți 
în funcțiune și senzorul pentru mâna stângă și cea dreaptă, pentru a 
activa toate funcțiile de pornire/ridicare/coborâre ale mașinii (Secțiunea 
3.6).  
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Butoane de ridicare/coborâre a compartimentului pentru anvelope  
 
 
 
 
Poziționați anvelopele numai în compartimentul special, evitând încărcarea și/sau 
descărcarea bruscă. Poziționați prima anvelopă în contact cu raftul de încărcare 
și rolele laterale de ghidare. Așezați celelalte anvelope, una peste alta, având 
grijă să le puneți în contact cu rolele laterale de ghidare. Numărul maxim admis 
de anvelope ce pot fi încărcate depinde de dimensiunea și greutatea acestora. 
NU ÎNCĂRCAȚI ȘI NU DESCĂRCAȚI NICIUN ALT OBIECT ÎN AFARĂ DE 
ANVELOPE. ANVELOPELE CE POT FI ÎNCĂRCATE AU UN DIAMETRU 
MINIM DE 55 CM ȘI MAXIM 76 CM.  

Funcționalitatea acestor butoane este disponibilă numai dacă operatorul are 
picioarele poziționate pe comutatoarele de activare din coș.  
  
Țineți apăsat butonul de ridicare a compartimentului pentru anvelope (butonul 8) 
pentru a activa ridicarea electrică a acestuia, rotindu-se din poziție verticală în 
poziție orizontală. Eliberarea butonului oprește automat mișcarea.  

8 

ATENȚIE  
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Butoane de glisare ale elevatorului pentru anvelope  
  
Funcționalitatea acestor butoane este disponibilă numai dacă operatorul are 
picioarele poziționate pe comutatoarele de activare din coș.  
  
Țineți apăsat butonul de glisare a anvelopei (butonul 10) pentru a activa 
mișcarea electrică a acesteia spre operator. 
 Eliberarea butonului oprește automat mișcarea. 

10 

Țineți apăsat butonul de coborâre a compartimentului pentru anvelope (butonul 
9) pentru a activa coborârea electrică a acestuia, rotindu-se din poziție orizontală 
în poziție verticală. Eliberarea butonului oprește automat mișcarea.  

9 
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Microîntrerupătoarele elevatorului pentru anvelope  
  
Compartimentul de ridicare a anvelopelor este echipat cu două comutatoare de 
limită, unul în partea inferioară și unul în cea superioară a dispozitivului, care 
opresc glisarea către și dinspre operator imediat ce acestea sunt închise.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
Operatorul trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a evita orice 
risc în timpul încărcării, manipulării și descărcării anvelopelor.  

ATENȚIE  

 
 
Țineți apăsat butonul de glisare a anvelopei (butonul 10) pentru a activa 
mișcarea electrică a acesteia dispre operator spre partea opusă acestuia. 
Eliberarea butonului oprește automat mișcarea.  

11 
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3.7 PANOU DE CONTROL CADRU 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Panoul este situat sub capac, într-un sertar retractabil, și este alcătuit din 
următoarele componente:  
  
1. Buton de Oprire în caz de Urgență 
2. Buton ridicare coș 
3. Buton coborâre coș 
4. Grup de butoane multifuncționale  
5. Ecran LCD afișare status utilaj 
6. Indicator de încărcare a bateriei  

4 

2 

3 

1 
5-6 

Buton de Oprire în caz de Urgență 
  
Atunci când este apăsat, acesta oprește imediat toate fazele mașinii. 
Odată resetat, NU repornește mașina, dar autorizează inserarea 
comenzilor. 

NOTĂ:  
Pentru a utiliza mașina, ambele butoane de urgență situate pe panoul de 
control al cadrului și pe cel al coșului trebuie să fie setate în poziția de 
activare (în sus). 

  
Afișaj  
  
Reprezintă principalul sistem de control și indică: 

• informații utile despre starea sistemului; 

• informații de diagnosticare cu privire la orice anomalii ale sistemului. 
  
Grup de Butoane Multifuncționale: 
  
Toate butoanele săgeată sunt activate doar atunci când comutatorul cu 
cheie este setat în modul de comandă la sol. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Butonul ESC este utilizat pentru programarea plăcii electronice și 

TREBUIE să fie utilizat numai de către un tehnician specializat 
al BRAVIISOL. 

• Ascensiunea coșului este activată ținând apăsat butonul săgeată sus. 

 ELIBERARE - PENTRU A OPRI URCAREA. 

• Coborârea coșului este activată ținând apăsat butonul săgeată jos.  
 ELIBERARE - PENTRU A OPRI COBORÂREA  
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• Apăsarea SIMULTANĂ a butoanelor săgeată stânga și săgeată dreapta 
activează eliberarea frânelor. 

  
Frânele pot fi eliberate atunci când este nevoie să mutați manual mașina, 
împingând-o. 
Pentru a elibera manual frânele, selectorul cu cheie trebuie să fie setat pe 
comanda la sol și coșul trebuie să fie complet coborât.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NOTĂ: Dacă bateria mașinii este complet descărcată, frânele nu pot fi 
eliberate manual. 
  
  
  
  
  
ELIBERAȚI FRÂNELE MANUAL DOAR ATUNCI CÂND MAȘINA ESTE 
POZIȚIONATĂ PE O SUPRAFAȚĂ ORIZONTALĂ ȘI ESTE COMPLET 
BLOCATĂ. 
Operatorul TREBUIE să se asigure că în zona periculoasă nu există 

persoane expuse și/sau obstacole. 

ATENȚIE  

Panou de Control Cadru 
  
Ecranul LCD arată statusul utilajului atunci când mașina   
este pornită și în timpul funcționării acesteia. 
  
Sunt afișate următoarele informații: 
1) Orele de lucru ale mașinii 
2) BCI care reprezintă statusul de încărcare a bateriilor 
  
  
În caz de defecțiune, pe afișaj apare o scurtă descriere a erorii.  

40 41 

SECȚIUNEA 3.  
FUNCȚIONAREA MAȘINII  



 

 

3.9 CONFIGURAREA MAȘINII 

  
Capacitatea maximă a mașinii 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A - CAPACITATEA COMPARTIMENTULUI OPERATORULUI              130 kg 
  
B - COMPARTIMENTUL DE RIDICARE A ANVELOPELOR                    100 kg 
  
      
  
3.10 PARCAREA MAȘINII 

  
a. Conduceți mașina într-o zonă bine protejată și ventilată corespunzător. 
b. Asigurați-vă că ați coborât complet coșul, apoi rotiți selectorul cu cheie în 

poziția „0”. 
c. Dacă este necesar, scoateți cheia din selector pentru a evita utilizarea 

neautorizată a acesteia. 
  
NOTĂ: dacă este necesar, încărcați bateriile, pregătindu-le pentru următoarea zi 
de lucru (Vezi Secțiunea 3.5).  

3.8 MANETĂ COBORÂRE MANUALĂ DE URGENȚĂ 
  
  
  
  
PERICOL DE STRIVIRE  
Operatorul trebuie să acorde o atenție deosebită următoarei 
operații, asigurându-se că nicio persoană, animal sau obiect 
nu se află sau nu poate intra în spațiul de manevră pe o rază de 
2 metri și, mai presus de toate, nu există alte obstacole 
deasupra capotei (acesta este spațiul destinat coborârii 
coșului). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Maneta de coborâre manuală a coșului permite personalului de la 
sol să coboare coșul, în cazul în care operatorul de la bord nu poate 
face acest lucru după ridicare. 
Maneta de urgență este indicată de autocolantul corespunzător.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Trageți maneta în cazul în care trebuie sau doriți să coborâți 
manual coșul mașinii. Astfel, coșul va începe să coboare ușor. 
  
ELIBERAȚI maneta pentru a opri coborârea coșului.  

ATENȚIE  
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3.11 PROCEDURI DE TRANSPORT, RIDICARE ȘI ANCORARE 

  
Informații generale 
  
LUI MINI T.L. - TLP poate fi transportat la locul de muncă folosind una 
dintre următoarele metode: 

• Conducând mașina și parcurgând traseul, dacă suprafața de deplasare 
permite acest lucru. 

• Mutând-o cu ajutorul unui stivuitor cu furci, poziționându-le sub cadrul 
de bază sau în punctele indicate pe mașină.  

  
Transportul mașinii utilizând stivuitorul 
  
Poziționați furca stivuitorului sub cadru sau în punctele indicate pe 
mașină. Acest lucru vă permite să transportați mașina în zona de lucru 
sau să o ridicați la un nivel superior prin intermediul unui stivuitor. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NOTĂ:  
stivuitoarele trebuie să poată susține greutatea mașinii; vezi tabelul Date 
Tehnice de funcționare ale mașinii. 
  
Vehicul de transport - ancorarea mașinii utilizând curele 
  
Este necesar ca mașina să fie oprită, poziționată pe vehiculul de 
transport, cu frânele activate; urmați instrucțiunile pentru a o asigura în 
timpul transportului. 
ÎN CAZUL APLICĂRII UNEI FORȚE EXCESIVE ATUNCI CÂND FIXAȚI 
MAȘINA (SARCINA PE ROȚI), ACEST LUCRU POATE DUCE LA 
DETERIORAREA COMPONENTELOR ROȚILOR MOTRICE SAU ALE 
CELOR PIVOTANTE. 
  
Fixați mașina de vehiculul de transport utilizând curele adecvate, 
trecându-le printre balustradele coșului, evitând porțile de intrare.  

3.12 FIXAREA MAȘINII PE PALET 
  
Pentru a fixa mașina pe 
palet în vederea 
transportării acesteia, 
cureaua de plastic trebuie 
aplicată în jurul mașinii, în 
punctele prezentate în 
figură. Poziționați folie cu 
bule sub curea pentru a 
evita deteriorarea 
materialelor plastice și a 
vopselei. 
  
  
  
  
  
  
  
3.13 POZIȚIA AUTOCOLANTELOR 
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CAPACITATE  

ATENȚIE  
ESTE ABSOLUT INTERZISĂ ÎNCĂRCAREA 

MATERIALULUI ÎN COMPARTIMENTUL DESTINAT 
OPERATORULUI. 

ESTE PERMISĂ DOAR PREZENȚA UNEI SINGURE 
PERSOANE LA BORDUL MAȘINII 

ESTE INTERZIS TRANSPORTUL DE PASAGERI  

PERICOL  
ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA ASIGURAȚI-VĂ CĂ 

BALUSTRADA DE PROTECȚIE ȘI PORȚILE SUNT FIXATE 
ÎN POZIȚIA CORECTĂ 

NERESPECTAREA MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ 
ENUMERATE ÎN MANUAL POATE PROVOCA DAUNE 
MAȘINII ȘI BUNURILOR, PRECUM ȘI VĂTĂMĂRI ȘI 

ACCIDENTE MORTALE.  

PERICOL  

UTILIZAȚI MAȘINA DOAR 
DUPĂ CE AȚI FOST 

INSTRUIȚI DE CĂTRE 
PERSONALUL AUTORIZAT.  

PERICOL DE RĂSTURNARE  

ATENȚIE  
Stați suficient de departe de 
toate componentele aflate 

în mișcare. 
Componentele aflate în 

mișcare pot tăia sau zdrobi 
mâinile, picioarele sau 

brațele.  

PERICOL DE STRIVIRE ȘI CĂDERE  

Este absolut interzis să vă 
sprijiniți sau să staționați pe 
platforma de încărcare, pe 
platforma de transport și pe 

capotă în timp ce mașina este 
parcată sau se află în 

mișcare.  

ATENȚIE  

ACUMULATORII PLUMB-
ACID POT GENERA GAZE 

HIDROGENATE EXPLOZIV E 
ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII 

NORMALE.  
ȚINEȚI BATERIILE DEPARTE 

DE SCÂNTEI, FLĂCĂRI 
DESCHISE SAU ȚIGĂRI 

APRINSE.  
ASIGURAȚI O VENTILAȚIE 

ADECVATĂ ÎN TIMPUL 
ÎNCĂRCĂRII; NU ÎNCĂRCAȚI 

BATERIILE ÎNGHEȚATE.   

ORICE MO DIFICARE A PLATFO RMEI AERIENE PO ATE FI 
EFECTUATĂ NUMAI CU AUTO RIZAREA SCRISĂ A 

PRO DUCĂTO RULUI. 
NU ÎNLOCUIȚI CO MPONENTELE ES ENȚIALE PENTRU 

ASIGURAREA STABILITĂȚII MAȘINII CU COMPONENTE 
CU GREUTATE MAI MICĂ SAU CARACTERISTICI 

TEHNICE DIFERITE DE CELE O RIGINALE. 
Greutatea totală a bateriilor: 120 kg (fiecare baterie a câte  30 kg)  

PERICOL DE STRIVIRE  

Operatorul trebuie să acorde o atenție deosebită asigurându-se că 
nicio persoană, animal sau obiect nu se află sau nu poate intra în 

spațiul de manevră pe o rază de 2 metri și, mai presus de toate, nu 
există alte obstacole deasupra capotei.  



 

 

SECȚIUNEA 4.  
PROCEDURI DE URGENȚĂ  

4.1 OPERAREA DE URGENȚĂ 
  
Operatorul nu poate controla mașina 
  
SITUAȚIE ÎN CARE OPERATORUL AFLAT ÎN COȘ ESTE 
IMOBILIZAT, BLOCAT SAU NU POATE OPERA SAU CONTROLA 
MAȘINA. 
  

1.  Personalul de la sol trebuie să acționeze mașina prin intermediul 

comenzilor de la sol, numai atunci când este necesar. 

2.  Comenzile mașinii pot fi utilizate numai de către personalul 

calificat. 

3.  Orice echipament adecvat pentru recuperarea operatorului, 

utilizat în condiții de siguranță, poate fi folosit pentru a-l ajuta să 
coboare din coș. Macaralele și stivuitoarele pot fi utilizate pentru 
a stabiliza mișcarea mașinii. 

  
Coș blocat în poziție ridicată 
  
În cazul în care coșul se blochează din cauza unor structuri sau 
echipamente aeriene, transferați persoana din coș într-un loc sigur, 
înainte de a elibera mașina.  

SECȚIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE  
ÎNTREȚINEREA EFECTUATĂ DE CĂTRE 
OPERATOR  

5.1 INTRODUCERE 
  
Această secțiune a manualului oferă informații suplimentare 
necesare operatorului, astfel încât acesta să poată utiliza corect 
mașina și duce la bun sfârșit operațiile de întreținere a acesteia. 
Pentru executarea operațiilor de întreținere, este necesar ca 
operatorul să: 
- citească și să înțeleagă instrucțiunile de siguranță prezentate în 
acest manual (Vezi PARTEA a 2 a). 
- aibă echipament individual de protecție și să-l utilizeze atunci când 
este nevoie.  
- deconecteze mașina de la sursa de energie (selectorul cu cheie 
setat în poziția zero și conectorul principal de alimentare 
deconectat). 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Orice intervenție care nu este enumerată mai jos trebuie 
considerată ca făcând parte din categoria operațiilor de întreținere 
de urgență. Reparațiile, modificările și operațiile de întreținere de 
urgență nu pot avea loc fără consultarea prealabilă a 
producătorului, care, în funcție de caz, le va autoriza în scris pentru 
a putea continua cu execuția lor sau va consilia intervenția 
propriului tehnician. Aceste măsuri de precauție se datorează 
faptului că operațiunile incorecte sau necorespunzătoare pot duce 
la condiții de funcționare anormale, la deteriorarea mașinii și la 
riscuri în ceea ce privește personalul. Prin urmare, declinăm orice 
responsabilitate pentru acțiunile ce pot rezulta din operațiunile 
menționate anterior. Înainte de a relua activitatea, verificați din nou 
întregul sistem în conformitate cu procedurile de pornire. 
Nerespectarea acestor precauții poate provoca daune atât 
personalului, cât și mașinii. 
  
În această secțiune, partea de întreținere oferă 
informații destinate să acorde suport operatorului mașinii 
exclusiv în efectuarea intervențiilor de întreținere 
zilnică; această secțiune nu înlocuiește programul minuțios 
de întreținere preventivă și inspecție cuprins în manualul de 
intervenție și întreținere rezervat exclusiv tehnicienilor specializați.  
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ÎNTREȚINEREA EFECTUATĂ DE CĂTRE 
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DATE TEHNICE LUI MINI T.L. - TLP   

Viteză Maximă de Deplasare a coșului coborât 84 m/min 

Viteză Maximă de Deplasare a coșului ridicat 20 m/min 

Raza de Rotire                                                            
(Interior) 

ZERO 

Panta Maximă de Deplasare T.L. 2° 

Panta Maximă de Deplasare TLP 1.5° 

Performanță ciclu mașină 

 

Ridicare: 18 sec 

Coborâre: 14 sec 

Sistem de Acționare Proporțional cu ambele mâini 

Anvelope Roți Cauciuc Compact fără Marcaj 

Control electronic al înclinării Standard 

Sarcina pe roată 340 Kg  

Altitudinea maximă de utilizare < 1000 m deasupra nivelului 
mării. 

CAPACITATE   

CAPACITATEA COMPARTIMENTULUI 130Kg 

CAPACITATEA COMPARTIMENTULUI DE 
RIDICARE A ANVELOPELOR 

100 Kg 

ALIMENTARE   

Baterii N 04, 6V 245Ah@20hr 

Alimentare 24 V c.c. 

Alimentare la rețea pentru încărcare 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

ZGOMOT LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN 
CONFORMITATE CU EN 12053 
(Incertitudine de măsurare = 5 dB) 

 75 dB(A) 

Înălțimea de lucru 
535 cm 

Înălțimea mașinii cu compartimentul pentru 
anvelope ridicat (Platforma complet extinsă) 

520cm 

Înălțimea mașinii cu compartimentul pentru 
anvelope coborât (Platforma complet 
coborâtă) 160cm 

Lățimea mașinii cu compartimentul pentru 
anvelope coborât  

224cm 

Lățimea Bazei Mașinii 80.8 cm 

Înălțimea de Intrare a Podelei (Platforma 
complet coborâtă) 

36 cm 

Înălțimea de Intrare a Podelei (Platforma 
complet extinsă) 335 cm 

Greutatea mașinii (Mașină fără sarcină) 

790kg 

Ocupanți:                                                            
(persoane cărora li se permite să fie prezenți 
pe mașină) 1 

MAȘINA ESTE CONCEPUTĂ PENTRU A FI 

UTILIZATĂ DOAR ÎN INTERIOR.   
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ÎNTREȚINERE EFECTUATĂ DE CĂTRE 
OPERATOR  



 

 

5.3 ÎNTREȚINERE EFECTUATĂ DE CĂTRE OPERATOR 
  
5.3.1 Completarea Uleiului necesar Sistemului Hidraulic  
  
Verificați nivelul uleiului hidraulic prin intermediul vizorului de sub capotă, 
după ce ați coborât coșul mașinii. 
Dacă este necesar, completați după cum urmează. 
  

• Deșurubați capacul uleiului hidraulic.  
  

• Completați cu ulei hidraulic mineral DIN 51524 

partea 3 clasa HVLP Roloil LI22 cu indice 
de vâscozitate 22 (pentru condiții de 
temperatură foarte scăzută, adică sub -
20° C se recomandă utilizarea uleiului 
mineral cu un punct de îngheț mai 
scăzut, aproximativ -45° C). 

• Verificați nivelul uleiului cu ajutorul vizorului poziționat sub capotă și 
completați din nou dacă este necesar. 

• Înșurubați capacul la loc. 

  
Atenție Pericol de Poluare 
Nu dispersați uleiul în mediul înconjurător. 
  
5.3.2 Verificări și Intervenții asupra Bateriilor 
  
ÎNAINTE DE A INTERVENI ASUPRA BATERIILOR, deconectați 
conectorul de alimentare al bateriei/sistemului electric. 
  
  
   
  
  
Verificarea Bornelor Bateriei  
  
În cazul în care, la verificarea stării terminalelor 
mașinii, se detectează oxid sau murdărie, procedați după cum urmează: 
  

• Deconectați terminalele și curățați-le cu o cârpă umedă. 

 Dacă stratul de oxid este gros, utilizați o perie de sârmă pentru a 
îndepărta stratul de suprafață și apoi curățați-le cu o cârpă umedă.  

5.2 Greutatea componentelor mașinii  
Informații Tehnice Suplimentare: 

  

Vibrațiile mașinii au fost calculate și declarate în conformitate cu 

Standardele Europene Armonizate EN 13059. Valoarea efectivă 
ponderată a accelerației la care este supus corpul (picioarele) este mai 

mică de 0,2 m/s2, iar valoarea de incertitudine K este de 0,05 m/s2. 
Standardul EN 13059 menționat anterior nu se aplică măsurării 
vibrațiilor „pentru mâini și brațe”; de fapt, rezultă că valoarea relativă 

este în general mai mică de 2,5 m/s2. 
  
  
 
 
 
 
 
Persoanele care au implantate 
dispozitive medicale active sau inactive 
nu trebuie expuse la radiații 
electromagnetice dăunătoare. Tabelul următor indică valorile limită ale 
intensității maxime a câmpului electric în raport cu radiația electromagnetică 
emisă de mașină. Valorile limită maxime pentru interferențele electromagnetice 
emise în conformitate cu EN 12895 la o distanță de 10 m. 
  
Localizarea numerelor de serie 
  
O placă pe care sunt imprimate numărul de 
serie 
și marca „CE” este atașată mașinii, pentru a 
permite identificarea.  
Placa este situată pe mașină, în dreapta sau în 

stânga coloanei. 

COMPONENTĂ GREUTATE 

Baterii 
30 kg fiecare 

120 kg total (4 buc) 

52 53 

SECȚIUNEA 5. DATE TEHNICE GENERALE  
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Frecvență [MHz]  Intensitatea câmpului 
electric [sBµV/m]  

Între 30 și 75  34 

Între 75 și 400 Între 34 și 45 cu creșterea 
frecvenței  

Între 400 și 1000 45 



 

 

• Uscați bine terminalele. 

• Repoziționați terminalele, acordând o atenție 
deosebită polilor pozitivi și negativi, apoi 
strângeți-le. 

• Acoperiți terminalele cu lubrifiant protector 

pentru contacte (lubrifiant farmaceutic pe 
bază de ulei din vaselină). 

  
  
  
  
  
Verificarea Electrolitului Bateriei  
  
Verificarea nivelului trebuie efectuată la fiecare 4 zile lucrătoare sau DUPĂ 
fiecare reîncărcare a bateriei. 
Este posibil să verificați nivelul electrolitului prin îndepărtarea capacului. 
  
Nivelul electrolitului trebuie să fie întotdeauna cu cel puțin 5 mm deasupra 
plăcilor elementelor interne; dacă este necesar, restabiliți nivelul folosind 
apă demineralizată.  
  
Deoarece o parte a electrolitului se evaporă în timpul încărcării, este 
necesar să verificați din nou după 30 de minute de funcționare a mașinii. 
  
Rulați mașina timp de 30 de minute, apoi repetați această procedură de la 
început până când se obține nivelul necesar de electrolit. 
  
Deconectați cablul de alimentare C.A. de la mașină, înainte de a 
verifica nivelul electrolitului. 
  
Curățarea mașinii 
  
Dacă mașina funcționează într-un mediu în care este prezent praful, este 
necesară curățarea zilnică a acesteia sau dacă este nevoie. 
Este necesar ca persoana care se ocupă de curățarea mașinii să citească 
și să înțeleagă instrucțiunile de siguranță din acest manual.  
  
Cu o cârpă ușor umezită cu apă, curățați: 
- panourile de control; 
- podeaua mașinii; 
- zona de urcare și coborâre a operatorului.  

INSPECȚIE ÎNAINTE DE PORNIRE 
LISTĂ DE VERIFICARE  

  
MODEL______________________    
  
NUMĂR DE SERIE ______________ 
  
ANUL FABRICAȚIEI_________ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DATA     INSPECȚIE EFECTUATĂ DE CĂTRE: 

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

 Curățare - Asigurați-vă că nu există scurgeri (ulei 
hidraulic sau electrolit din baterie) sau obiecte străine pe 
toate suprafețele. 
  

 Semne și autocolante - 
Asigurați-vă că toate sunt curate și lizibile. 
Asigurați-vă că nu lipsesc semne sau autocolante. 
Asigurați-vă că toate semnele și autocolantele ilizibile 
sunt curățate sau înlocuite. 

 Manuale de utilizare și instrucțiuni de siguranță - 
Asigurați-vă că Manualul de utilizare și instrucțiuni de 
siguranță este prezent în compartimentul special. 
  

 Listă inspecție zilnică Listă de Verificare 

 Baterii - Încărcați după cum este necesar 

 Ulei hidraulic - Control nivel 

 Verificare funcțională - Vezi secțiunea 2.6 

SECȚIUNEA 6.  
REGISTRU INSPECȚII ȘI REPARAȚII  
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INSPECȚIE ZILNICĂ  
LISTĂ DE VERIFICARE  

  
MODEL______________________   NUMĂR DE SERIE ______________ 
  
ANUL FABRICAȚIEI______________ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DATA     INSPECȚIE EFECTUATĂ DE CĂTRE 

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

 Asigurați-vă că toate manualele sunt prezente în compartimentul special 
rezistent la intemperii. 

 Asigurați-vă că plăcuța cu numărul de serie al mașinii este la locul ei, intactă 
și perfect lizibilă. 
  

 Inspectați mașina pentru a verifica absența anomaliilor, a defecțiunilor sau a 
fisurilor. 

 Verificați coșul și balustrada; asigurați-vă că poarta de intrare funcționează 
și se închide corect, în mod automat. 

 Verificați nivelul electrolitului din baterii și asigurați-vă că nu există scurgeri. 
Cablurile trebuie fixate corect la terminale și nu trebuie să prezinte urme de 
coroziune. 

 Verificați și testați funcționarea tuturor echipamentelor de siguranță și 
protecție individuală. 

 Asigurați-vă că anvelopele roților nu sunt deteriorate și nu prezintă abraziuni 
sau tăieturi adânci. Asigurați-vă că nu există resturi lipite de roți sau în jurul 
acestora. 

 Verificați vizual componentele hidraulice, electrice și mecanice; pentru 
fiecare componentă asigurați-vă că toate piesele sunt prezente și fixate în 
siguranță, nu sunt slăbite și nu prezintă daune vizibile, scurgeri sau semne 
de uzură excesivă. 

 Asigurați-vă că nu există fire sau cabluri detașate. 

 Verificați funcționarea selectorului principal cu cheie din coș. 

 Verificați funcționarea butonului de urgență, atât cel poziționat pe panoul 
comenzilor coșului, cât și cel poziționat pe panoul de control al cadrului. 

 Verificați și testați funcționarea manetei mecanice de coborâre de urgență. 
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Model: 
Număr de serie: 
Data: 
Data ultimei inspecții: 
Data punerii în funcțiune:  

Client: 
Adresă: 
Oraș/Țară/Cod poștal: 
Telefon: 
Persoană de contact:  

AUTOCOLANTE/PLĂCUȚE DE 
IDENTIFICARE 

Lizibilitate   

Capacitatea de încărcare clar 
evidențiată 

  

Poziția corectă   

Cantitate   

ȘINE DE PLATFORMĂ 

Închiderea corectă a porții   

Compartiment rezistent la 
agenți atmosferici pentru 
manualele aflate la bordul 
mașinii 

  

Manuale în compartiment   

Sudare corectă: fără semne de 
coroziune sau deteriorare 

  

SISTEM DE RIDICARE 

Verificare integritate coloană   

Mișcarea și viteza de ridicare   

Zgomot în timpul ridicării/
coborârii 

  

Cablu Spiralat - verificare 
integritate 

  

Strângere șuruburi   

OPRIRE DE URGENȚĂ 

Verificarea întreruperii 
întregului circuit 

  

COMPONENTE ELECTRICE 

Funcționare modul la sol   

Conectori   

Cabluri   

Funcționare selector de direcție și 
accelerație 

  

Cablu spiralat   

Integritate baterie   

Funcționare corectă baterie   

Funcționare încărcător baterie   

CADRU 

Strângere șuruburi   

Sudare - fără semne de coroziune 
sau deteriorare 

  

Roti față pivotante și de tracțiune: 
fără semne de coroziune/uzură sau 
deteriorare 

  

Rulmenți: ungere   

                    COMPARTIMENT ANVELOPE 

Dispozitiv de tensionare a lanțului   

Lanț   

Componente mecanice   

Componente electrice   

INSPECȚIE FRECVENTĂ 
INSPECȚIE ANUALĂ 

LISTĂ DE VERIFICARE  
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SECȚIUNEA 7. CODURI EROARE 

7.1 LUI MINI T.L. - TLP  

DESCRIERE ERORI (ECRAN CADRU) 
COD 
EROARE  

DIRECȚIE BLOCATĂ - NU SE POATE VIRA 2,2 

VERIFICAȚI COMUTATOARELE DE INTRARE DE LA SOL 2,2 

VERIFICAȚI COMUTATORUL DE SELECTARE DIRECȚIE/ RIDICARE 2,2 

VERIFICAȚI JOYSTICK-UL 2,2 

ELIBERAȚI MANETA 2,2 

ELIBERAȚI COMUTATOARELE DE LA SOL 2,2 

ELIBERAȚI COMUTATOARELE ROTATIVE 2,2 

ELIBERAȚI COMUTATOARELE JOYSTICK-ULUI 2,2 

DEFECȚIUNE: TENSIUNEA BATERIEI CONDENSATORULUI PREA 
MARE - VERIFICAȚI LINIA CONTINUĂ 3,3 

DEFECȚIUNE: IEȘIRE DE SIGURANȚĂ INTERNĂ 
NECORESPUNZĂTOARE 3,4 

DIRECȚIE BLOCATĂ - FRÂNARE 3,4 

MOTOR SUPRAÎNCĂRCAT 3,4 

DEFECȚIUNE: TENSIUNE BATERIE PREA SCĂZUTĂ 4,4 

DEFECȚIUNE: TENSIUNE BATERIE PREA RIDICATĂ 4,4 

FUNCȚII BLOCATE - BATERIE 4,4 

DEFECȚIUNE: CAN BUS 6,6 

DEFECȚIUNE: MOTOR A SCURTCIRCUIT SUS 7,2 

DEFECȚIUNE: MOTOR A SCURTCIRCUIT JOS 7,3 

DEFECȚIUNE: MOTOR B SCURTCIRCUIT SUS 7,4 

DEFECȚIUNE: CONEXIUNI MOTOR SCURTCIRCUITATE 7,5 

DEFECȚIUNE: MOTOR B SCURTCIRCUIT JOS 7,6 

DEFECȚIUNE: TENSIUNEA BATERIEI CONDENSATORULUI PREA 
SCĂZUTĂ - VERIFICAȚI CABLAJUL CONTACTELOR 7,7 

DIRECȚIE BLOCATĂ - VERIFICAȚI CURENTUL CÂMPULUI 7,7 

B+ DEFECȚIUNE 9,9 

ERORI COMUNE COD EROARE (ECRAN COȘ) 

BATERIE DESCĂRCATĂ BCI 

BATERIE BAT 

ÎNCĂRCARE BATERIE 2-3 

ELIBERARE MANUALĂ FRÂNE 8-2 

ALARMĂ SENZOR MÂNĂ 2-4 

ALARMĂ SENZOR PICIOR 2-5 

ALARMĂ ACCELERAȚIE 2-6 

ALARMĂ DIRECȚIE 2-7 

SUPRAÎNCĂRCARE 2-8 

ÎNCLINARE 2-9  

ALARMĂ 
MICROÎNTRERUPĂTOR DE 
RIDICARE 6.3 



 

 

SECȚIUNEA 8  ANEXE TEHNICE 
8.1 DIAGRAMA HIDRAULICĂ LUI MINI T.L. - TLP  

6 6 
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1 Rezervor 
2 Pompă hidraulică 
3 Supapă de siguranță 
4 Supapă solenoid de blocare 
5 Supapă de sens unic 
6 Capace 
7 Supapă de reglare a debitului (restrictor) 
8 Cilindru telescopic 



 

 

SECȚIUNEA 8  ANEXE TEHNICE 
8.2. DIAGRAMA ELECTRICĂ LUI MINI T.L. - TLP  
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P12-1 B+ALIMENTARE MODUL LA SOL  
 
P12-2 ÎNTRERUPĂTOR ÎNCĂRCĂTOR 
BATERIE 
 
SP12-6IRENĂ  
 
P12-8 B+ALIMENTARE 
 
P12-9 ÎNTRERUPĂTOR RIDICARE 
 
 
P15-1 B+ALIMENTARE MODUL 
PLATFORMĂ  
 
P15-7 CLAXON 
 
 
P15-10 LEDURI INTERMITENTE  

TS100 CONTROL LA SOL 
 
 
 

ACTIVARE MODUL RAFT P9-1 

VALVĂ SOLENOIDĂ P9-2 

FRÂNE ELECTRICE P9-3 

CONTACTOR POMPĂ P9-4 

CONTACTOR DIRECȚIE P9-5 

CAN H P3-1 

CAN L P3-2 

B+ALIMENTARE  

PANOU LA SOL  

LA PP10-7 
CONTROL PLATFORMĂ  

ÎN
C

Ă
R

C
Ă

T
O

R
 B

A
T

E
R

IE
  

LA PP10-8 
CONTROL PLATFORMĂ  

LA B- MODUL RAFT  

LA B+ MODUL RAFT  

LA PP10-9 
CONTROL PLATFORMĂ  

LA PP10-10 
CONTROL PLATFORMĂ  
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SECȚIUNEA 8  ANEXE TEHNICE 
8.2. DIAGRAMA ELECTRICĂ LUI MINI T.L. - TLP 

DE LA 

DE LA 

DE LA 

DE LA 

COMUTATOARE PICIOR 

SENZORI MÂNĂ  ACCELERAȚIE ANALOGICĂ 

 

DIRECȚIE ANALOGICĂ 

5V PENTRU ANALOG  

CONTROL PLATFORMĂ 

NEG PENTRU ANALOG 

B+ ALIMENTARE INTRARE 

B- ALIMENTARE INTRARE 

COMUTATOR B+ ALIMENTARE  

COȘ RIDICAT 

COȘ COBORÂT 

MICROÎNTRERUPĂTOR POARTĂ  

MODUL RAFT  

la B+ DISPOZITIV RIDICARE ANVELOPE  

la B- DISPOZITIV RIDICARE ANVELOPE  

DE LA 

DE LA 
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SECȚIUNEA 8  ANEXE TEHNICE 
8.2. DIAGRAMA ELECTRICĂ LUI MINI T.L. - TLP 

DISPOZITIV RIDICARE ANVELOPE  

de la B+ MODUL RAFT  

de la B- MODUL RAFT  
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SECȚIUNEA 8  ANEXE TEHNICE 
8.2. DIAGRAMA ELECTRICĂ LUI MINI T.L. - TLP 

nr.  COD DESCRIERE 
1 A1 TS100 CONTROL LA SOL 
2 A2 TRACȚIUNE BLDC 
3 A3 ÎNCĂRCĂTOR BATERIE SIGNET 
4 D1 DIODĂ 1 N4007 
5 D2 DIODĂ 1 N4007 
6 D3 LUMINĂ STROBOSCOPICĂ FAȚĂ TRILOGY 
7 D4 LUMINĂ STROBOSCOPICĂ SPATE TRILOGY 
8 F1 SIGURANȚE ITALWEBER 1409 100 SAU ECHIVALENT 
9 F2 SIGURANȚE OMEGA CF520310 
10 H1 CLAXON MARCO 10200013 SAU ECHIVALENT 
11 H2 SIRENĂ TEXELCO ECX28100B SAU ECHIVALENT 
12 K1 CONTACTOR UNITATE RAVIOLI E TL 10P2 SAU ECHIVALENT 
13 K2 CONTACTOR POMPĂ RAVIOLI E TL 10P2 SAU ECHIVALENT 
14 K3 RELEU FINDER 40.61.9.024.000 SAU ECHIVALENT 
15 K4 RELEU FINDER 40.52.9.024.000 SAU ECHIVALENT 
16 K5 RELEU FINDER 40.52.9.024.000 SAU ECHIVALENT 
17 K6 RELEU FINDER 40.52.9.024.000 SAU ECHIVALENT 
18 K7 RELEU FINDER 40.52.9.024.000 SAU ECHIVALENT 
19 Y1 FRÂNĂ MOTOR ELECTRIC AMER 
20 Y2 FRÂNĂ MOTOR ELECTRIC AMER 
21 Y3 VALVĂ SOLENOIDĂ AHC 24VDC 18W 
22 Y4 FRÂNA MOTOR ELECTRIC 
23 M1 MOTOR MP80 AMER  
24 M2 MOTOR MP80 AMER  
25 M3 POMPĂ MOTOR MAHLE 11.212.212 
26 M4 MOTOR SIBONI MAP08020H007200 
27 M5 MOTOR PENTA 5X30 24V 100W B14/56 PUTERE MOTOR 
28 R1 CONTROL DIRECȚIE JOYSTICK FTC L2S TECNORD 
29 R2 ACCELERAȚIE JOYSTICK HES ANNASANA 
30 S1 BUTON URGENȚĂ 020E01 + 020PTAR NEW ELFIN 
31 S2 BUTON URGENȚĂ 020E01 + 020PTAR NEW ELFIN 
32 S3 SELECTOR CU CHEIE 020E01 + 020SCO0 NEW ELFIN 
33 S4 MICROÎNTRERUPĂTOR MKV11D15 PIZZATO SAU ECHIVALENT 
34 S5 PRIZĂ JR 101 IEC 
35 S6 COMUTATOR PICIOR HERGA 6240-AFAA-7A00 
36 S7 COMUTATOR PICIOR HERGA 6240-AFAA-7A00 
37 S8 SENZOR MÂNĂ GTB6-P4211 SICK SAU ECHIVALENT 
38 S9 SENZOR MÂNĂ GTB6-P4211 SICK SAU ECHIVALENT 
39 S10 BUTON BULGIN MP0031 
40 S11 BUTON BULGIN MP0031 
41 S12 MICROÎNTRERUPĂTOR VMN1 5S05D0 ASITA SAU ECHIVALENT 
42 S13 MICROÎNTRERUPĂTOR VMN1 5S05D0 ASITA SAU ECHIVALENT 
43 S14 MICROÎNTRERUPĂTOR VMN1 5S05D0 ASITA SAU ECHIVALENT 
44 S15 MICROÎNTRERUPĂTOR VMN1 5S05D0 ASITA SAU ECHIVALENT 
45 S16 BUTON BULGIN MP0031 
46 S17 BUTON BULGIN MP0031 
47 S18 BUTON NEW ELFIN 020PIV+020E10+020E01 
48 S19 BUTON NEW ELFIN 020PIV+020E10+020E01 
49 S21 MICROÎNTRERUPĂTOR VMN1 5S05D0 ASITA SAU ECHIVALENT 
50 S22 MICROÎNTRERUPĂTOR VMN1 5S05D0 ASITA SAU ECHIVALENT 
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TS100 PIN DESCRIERE INTRARE 
PCAN-1 CAN1H LA MODUL AFIȘAJ CAN 

(Platformă) 
PCAN-2 CAN1L LA MODUL AFIȘAJ CAN 

(Platformă) 
PCAN-3 Scut   
PRS232-1 RS232 B+ alimentare   
PRS232-2 RS232 Rx la CENTRU DIAGNOSTIC 
PRS232-3 RS232 Tx la CENTRU DIAGNOSTIC 
PRS232-4 RS232 Gnd   
P9-1 PWM Ieșire laterală ridicată (B+ când este 

activ) 
Plăcuță raft mobil 

P9-2 PWM Ieșire laterală ridicată (B+ când este 
activ) 

Supapă de coborâre 

P9-3 Ieșire laterală ridicată (B+ când este activ) Frâne 
P9-4 Ieșire laterală ridicată (B+ când este activ) Contactor pompa 
P9-5 Ieșire laterală ridicată (B+ când este activ) Contactor linie 
P9-6 Ieșire laterală ridicată (B+ când este activ)   
P9-7 Ieșire laterală ridicată (B+ când este activ)   
P9-8 comutator intrare (B+= activ)   
P9-9 Ieșire laterală ridicată (B+ când este activ)   
P12-1 comutator intrare (B+= activ) Comenzi din cadrul bazei 
P12-2 intrare comutator/comutator laterală joasă Releu încărcător baterie 
P12-3 intrare comutator/comutator laterală joasă   
P12-4     
P12-5 comutator intrare (B+= activ) N/C 
P12-6 Comutator laterală joasă 1.7A min. Sirenă 
P12-7 Intrare Analogică   
P12-8 B+ alimentare B+ 
P12-9 comutator intrare (B+= activ) Microîntrerupător coș 
P12-10 Intrare Analogică   
P12-11 Intrare Analogică   
P12-12 Intrare Analogică   
P15-1 comutator intrare (B+= activ) Comenzi coș 
P15-2 comutator intrare (B+= activ)   
P15-3 comutator intrare (B+= activ)   
P15-4 Comutator laterală joasă 1.7A min.   
P15-5 comutator intrare (B+= activ)   
P15-6 comutator intrare (B+= activ)   
P15-7 Comutator laterală joasă 1.7A min. Claxon 
P15-8 comutator intrare (B+= activ)   
P15-9 comutator intrare (B+= activ)   
P15-10 Comutator laterală joasă 1.7A min.  Intermitent 
P15-11 comutator intrare (B+= activ)   
P15-12 5V (curent redus, numai pentru senzori)   
P15-13 Intrare Analogică   
P15-14 Intrare Analogică   
P15-15 0V (curent redus, numai pentru senzori)   

CAN TILLER DESCRIERE INTRARE 
P10-3 ana 1 Accelerație 
P10-4 ana 2 Direcție 
P10-5 5V pentru ana   
P10-6 neg pentru ana   
P10-7 B+ alimentare intrare De la P15-1 
P10-8 B- alimentare intrare De la B- 
P10-9 CAN H De la P3-1 al TS100 
P10-10 CAN L De la P3-2 al TS100 
P12-1 intrare digitală 1 Comutatoare de activare 
P12-2 intrare digitală 2   
P12-3 intrare digitală 3 Senzori mână 
P12-4 intrare digitală 4   
P12-5 ieșire 3 Activare raft 
P12-6 Comutator B+ alimentare   
P12-7 intrare digitală 5 Urcare coș 
P12-8 intrare digitală 6 Coborâre coș 
P12-9 intrare digitală 7   
P12-10 intrare digitală 8   
P12-11 intrare digitală 9   
P12-12 intrare digitală 10   

SECȚIUNEA 8  ANEXE TEHNICE 
8.2. DIAGRAMA ELECTRICĂ LUI MINI T.L. - TLP 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE 
 
COMPANIA 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 

S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
 
DECLARĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ PLATFORMA AERIANĂ 
 

Model   LUI MINI TLP 
Nr. de Serie  MTLP202XXXX 
Anul  Fabricației  202X 
 

RESPECTĂ URMĂTOARELE PREVEDERI, STANDARDE ȘI 
SPECIFICAȚII TEHNICE: 
 
• Directiva 2006/42/UE (Directiva privind echipamentele 
tehnice) 
 

• Directiva 2014/30/UE (Directiva privind compatibilitatea 
electromagnetică) 

 
Castelfidardo, zz/ll/aaaa        Reprezentant Legal  
      BRAVI PIERINO 
 
 
 
Organism notificat în conformitate cu anexa IX la Directiva privind echipamentele 
tehnice: TUVITALIA (0948) NR. CERTIFICARE UE 
 
Numele persoanei autorizate să întocmească Dosarul tehnic este Reprezentantul 
Legal al Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16KM 314 600- 60022 
CASTELFIDARDO (AN) ITALIA.  

FIȘĂ DE TESTARE 
 
 
 
Compania: BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL  
  S S ADRIATICA 16 KM 314.600  
  60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
 
 
  PLATFORMĂ AERIANĂ 
 
Subiect: Model:  LUI MINI TIP 
  Nr. de Serie  MTLP202XXXXX 
  Anul  Fabricației 202X 
 
 
TESTE EFECTUATE: 

• CONTROL SISTEM HIDRAULIC  DA 
 

• CONTROL SISTEM ELECTRIC   DA 
 

• VERIFICARE FUNCȚIONALĂ A LIMITATORULUI DE 
SARCINĂ MAXIMĂ    DA 

 
• VERIFICARE SARCINĂ CU CAPACITATE NOMINALĂ
        DA 
 
 
 
 
Castelfidardo, zz/ll/aaaa    INSPECTOR  
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE 
 
COMPANIA 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 

S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
 
DECLARĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ UTILAJUL CĂRUCIOR ORDER 
PICKER PENTRU ANVELOPE  
 

Model   LUI MINI T.L. 
Nr. de Serie   MTL201XXXX 
Anul  Fabricației  201X 
 

RESPECTĂ URMĂTOARELE PREVEDERI, STANDARDE ȘI 
SPECIFICAȚII TEHNICE: 
 
• Directiva 2006/42/UE (Directiva privind echipamentele tehnice)  
 
• Directiva 2014/30/UE (Directiva privind compatibilitatea 

electromagnetică), modificările și completările ulterioare, 
adaptate cărucioarelor stivuitor cu standardul armonizat EN 
12895:2015  

 
STANDARDE ARMONIZATE APLICATE: 
 
. EN ISO 3691-1:2015 
. EN ISO 3691-3:2016 
. EN 1175-1:1998+A1:2010 
 
Castelfidardo, zz/ll/aaaa        Reprezentant Legal  
     BRAVI PIERINO 
 
 
 
Organism notificat în conformitate cu anexa IX la Directiva privind echipamentele tehnice: 
TUVITALIA (0948) NR. CERTIFICARE UE TUV IT 0948 19 MAC 0155 B 
 
Numele persoanei autorizate să întocmească Dosarul tehnic este Reprezentantul Legal al 
Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16KM 314 600- 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIA.  

FIȘĂ DE TESTARE 
 
 
 
Compania: BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL  
  S S ADRIATICA 16 KM 314.600  
  60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
 
 
 CĂRUCIOR ORDER PICKER PENTRU ANVELOPE  
 
Subiect: Model:  LUI MINI T.L. 
  Nr. de Serie  MTL201XXXXX 
  Anul  Fabricației 201X 
 
 
TESTE EFECTUATE: 

• CONTROL SISTEM HIDRAULIC  DA 
 

• CONTROL SISTEM ELECTRIC   DA 
 

• VERIFICARE FUNCȚIONALĂ A LIMITATORULUI DE 
SARCINĂ MAXIMĂ    DA 

 
• VERIFICARE SARCINĂ CU CAPACITATE NOMINALĂ
        DA 
 
 
 
 
Castelfidardo, zz/ll/aaaa    INSPECTOR  



 

 

LIMITĂRI DE GARANȚIE - Declarație de Garanție     
  
Următoarele directive se aplică garanției mașinii în cazul în care garanția nu 
este inclusă în achiziție. 
Producătorul BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL garantează că toate 
unitățile noi produse și vândute de acesta respectă cele mai recente specificații ale 
companiei. În plus, coloana și cilindrul hidraulic au o garanție specială de 10 ani.  
Producătorul garantează utilajul în cazul defectelor de material și/sau de fabricație 
în condiții normale de utilizare și serviciu timp de 3 ani de la data înregistrării 
vânzării sau, în lipsa înregistrării, de la data la care unitatea a părăsit fabrica. 
Bateria/bateriile care are/au o garanție de 1 an de la data menționată mai sus sunt 
excluse din garanție. Cererile de garanție din această perioadă trebuie să se 
limiteze la repararea sau înlocuirea pieselor defecte. Producătorul va expedia gratuit 
orice componentă recunoscută ca având defecte de proiectare sau construcție. 
Manopera pentru efectuarea lucrărilor de reparație sau înlocuire necesare și 
cheltuielile de călătorie aferente includ o garanție de 1 An începând de la data 
achiziției menționată mai sus, pe baza sumei forfetare curente a Producătorului.    
  
Reclamațiile privind garanția sunt considerate valabile DOAR cu condiția ca partea 
defectă în cauză să fie livrată în avans Producătorului, care, după inspecție, va 
detecta defectul real al materialului și/sau al manoperei. În plus, cererile de 
intervenție acoperite de garanție pot fi acceptate DOAR dacă sunt însoțite de toate 
informațiile specifice solicitate de către Producător (cum ar fi de exemplu Numărul 
de Serie).  
  
Producătorul își rezervă dreptul de a înlocui, repara, schimba sau furniza, pe baza 
hotărârii sale incontestabile, o componentă nouă, utilizată sau refăcută, asamblată, 
subansamblată sau asamblată prin sudare. 
  
Această politică de garanție nu acoperă daunele cauzate de:   
1 Expediere. 
2 Utilizarea incorectă a unității, inclusiv funcționarea dincolo de limitele, sarcinile și/
sau specificațiile din fabrică.  
3 Dezastre naturale (cum ar fi inundații, incendii, vânt și fulgere). 
4 Lipsa verificării adecvate și a întreținerii unității în conformitate cu Manualele 
companiei sau Formularele de Service din Fabrică.   
  
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA 
PENTRU: 
  
1 Orice element necesar producției, care a suferit modificări.  
2 Modificări neautorizate și modificări făcute fără acordul prealabil scris al 
producătorului.   
3 Lucrări asupra obiectelor consumabile, cum ar fi anvelopele și bateriile.  
4 Daune accidentale, indirecte, semnificative sau speciale (incluzând, dar 
nelimitându-se la pierderi și profituri, pierderea afacerii, costul capitalului, costul 
echipamentului de înlocuire, perioadele de nefuncționare, costurile inspecției, 
reclamațiile terților și vătămarea persoanelor sau a bunurilor) pe baza oricărei cereri 
pentru încălcarea garanției, încălcarea contractului, neglijență, răspundere juridică 
sau orice doctrină legală.   

Componentele electrice sunt acoperite de garanție în următoarele condiții: 
Bateria este conectată corect pentru reîncărcare, în conformitate cu specificațiile 
detaliate în acest manual și/sau schema de cablare furnizată de către 
Producător.    
  
Procedură pentru lucrările acoperite de garanție: 
Producătorul trebuie să fie informat în scris sau prin fax (nu numai verbal) și cât 
mai detaliat posibil, cu privire la toate cererile de intervenție acoperite de garanție 
în termen de 48 de ore de la apariția anomaliei.  
  
Cererile de intervenție acoperite de garanție trebuie trimise celui mai apropiat 
distribuitor local sau direct Producătorului: 
  
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italia 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@braviisol.com 
  
  
Producătorul va confirma, în scris sau prin fax, acceptarea finală a intervenției 
acoperite de garanție efectuată de client și va oferi asistență prin intermediul 
tehnicienilor săi.  
  
Materialul defect înlocuit de către client (autorizat de producător) trebuie păstrat 
120 de zile, astfel încât producătorul să poată contesta sau verifica defectul. 
Dacă este necesar, piesele defecte vor fi returnate producătorului.   
  
Dacă este necesar, faceți fotografii ale componentei defecte și a zonei în care 
mașina a fost acționată.   
Aceast lucru este solicitat pentru a preveni disputele neplăcute și pentru a 
îmbunătăți calitatea, garanția și siguranța mașinilor noastre. 
  
ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE ESTE EXCLUSIVĂ ȘI ÎNLOCUIEȘTE 

TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE. ASTFEL DE 

ALTE GARANȚII, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE 

SAU DE ADECVARE PENTRU UTILIZARE ÎNTR-UN SCOP ANUME, SUNT 

EXCLUSE PRIN PREZENTA. Niciun angajat, dealer, reprezentant de vânzări 

sau altă persoană care declară că acționează în numele BRAVIISOL DIVISIONE 

MECCANICA SRL nu este autorizat să modifice termenii acestei garanții sau să 

își asume în vreun fel vreo responsabilitate sau obligație în numele 

producătorului. 
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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 
Site: www.bravi-platforms.com 
Piese de schimb : www.bravi-parts.com 
 


