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Przedmowa
Dziękujemy za wybranie samojezdnej podnoszonej platformy roboczej firmy LGMG. Maszyna została
zaprojektowana zgodnie z normą EN280:2013/A1:2015. Informacje podane w niniejszej instrukcji obsługi są
przeznaczone do bezpiecznej i prawidłowej obsługi maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem.
W celu uzyskania maksymalnej wydajności i maksymalnego wykorzystania maszyny należy dokładnie przeczytać
i zrozumieć wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji przed uruchomieniem, obsługą lub konserwacją
maszyny.
W związku z ciągłymi ulepszeniami produktów, firma LGMG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się
z firmą LGMG.
Należy upewnić się, że wszystkie
z harmonogramem konserwacji.

czynności

konserwacyjne

maszyny

są

wykonywane

zgodnie

Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać wraz z maszyną w celach informacyjnych. Po
przeniesieniu własności maszyny, niniejsza instrukcja powinna zostać przekazana wraz z tą maszyną. W
przypadku zgubionej, uszkodzenia lub nieczytelnej instrukcji należy ją natychmiast wymienić.
Niniejsza instrukcja obsługi jest materiałem chronionym prawem autorskim. Powielanie lub kopiowanie niniejszej
instrukcja obsługi jest niedozwolone bez pisemnej zgody LGMG.
Informacje, dane techniczne i rysunki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są najnowszymi, dostępnymi
w czasie wydania niniejszej instrukcji. W związku z ciągłymi ulepszeniami, firma LGMG zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli jakiekolwiek dane
techniczne i informacje zawarte w instrukcji obsługi nie są zgodne z posiadanym urządzeniem, należy
skontaktować się z działem serwisowym firmy LGMG.

△! OSTRZEŻENIE
Obsługa, naprawa i konserwacja maszyny mogą być wykonana wyłącznie przez odpowiednio
przeszkolony i wykwalifikowany personel.
Nieprawidłowa obsługa, konserwacja i naprawa są niebezpieczne i mogą spowodować
obrażenia ciała i śmierć.
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek obsługi lub konserwacji operator powinien dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję. Przed przeczytaniem i zrozumieniem niniejszej instrukcji nie
należy używać, przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych ani naprawiać
maszyny.
Użytkownik powinien załadować platformę wyłącznie zgodnie z jej nośnością. Nie należy
przeciążać platformy ani nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji bez zgody LGMG.
Przepisy dotyczące obsługi i zapobiegania zawarte w niniejszej instrukcji mają zastosowanie
wyłącznie do określonego zastosowania maszyny.
I
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Środki bezpieczeństwa
Operator maszyny powinien znać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w danym kraju
i jego jednostkach administracyjnych i stosować się do nich. Jeśli nie są one dostępne, należy postępować
zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
Aby zapobiec wypadkom, przed przystąpieniem do obsługi lub konserwacji należy przeczytać i zrozumieć
wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji.
Środki bezpieczeństwa zostały określone w rozdziale 1 „Bezpieczeństwo”.
Nie można przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń, a instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zawarte
w niniejszej instrukcji mogą nie opisywać wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. Należy zawsze
zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pracowników i zabezpieczyć maszynę przed uszkodzeniem. Jeśli nie
można potwierdzić bezpieczeństwa niektórych czynności, należy skontaktować się z firmą LGMG.
Środki zapobiegawcze dotyczące obsługi konserwacji wymienione w niniejszej instrukcji mają zastosowanie
wyłącznie do określonych zastosowań tej maszyny. Firma LGMG nie ponosi odpowiedzialności za pracę
maszyny poza zakresem niniejszej instrukcji. Użytkownik i operator są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
takich operacji.
W żadnym wypadku nie wolno wykonywać żadnych czynności zabronionych w niniejszej instrukcji.
Poniższe słowa sygnalizują poziom informacji dotyczących bezpieczeństwa w niniejszej instrukcja obsługi.
!
Niebezpieczeństwo:
△
Groźna sytuacja, której zlekceważenie spowoduje poważne obrażenia lub śmierć. Ma to również
zastosowanie w sytuacjach, które mogą spowodować poważne uszkodzenie maszyny, jeśli zostaną
zlekceważone.
!
Ostrzeżenie:
△
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, której zlekceważenie może doprowadzić do poważnych
obrażeń lub śmierci. Ma to również zastosowanie w sytuacjach, które mogą spowodować poważne
uszkodzenie maszyny, jeśli zostaną zlekceważone.
!
Uwaga:
△
Sytuacja, której zlekceważenie może doprowadzić do drobnych lub średnich obrażeń ciała. Dotyczy
to również sytuacji, które mogą spowodować uszkodzenie maszyny lub skrócić jej okres
II
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eksploatacji.
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Rozdział 1 Bezpieczeństwo
!
Niebezpieczeństwo
△

Ukończono odpowiednie szkolenie z zakresu
bezpiecznej obsługi maszyny.

Nieprzestrzeganie instrukcji i przepisów
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej
instrukcji może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.

! Uwaga
△
Klasyfikacja zagrożeń

! Ostrzeżenie
△

Znaczenie symboli, systemu oznaczeń
opartym na kolorach i znaków produktów

Obsługa maszyny jest zabroniona, chyba że:

LGMG jest następujące:

Zasady bezpiecznej obsługi maszyny są
pojmowane i praktykowane.

Symbol ostrzeżenia o niebezpieczeństwie:
służy do ostrzegania o potencjalnych urazach.

Unika się niebezpiecznych warunków.
Wszystkie przepisy bezpieczeństwa powinny
są uznane i zrozumiane przed podjęciem
następnego kroku.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji
bezpieczeństwa podanych poniżej tych
oznaczeń, aby uniknąć sytuacji mogących
spowodować obrażenia ciała i śmierć.

Przed rozpoczęciem pracy jest zawsze
wykonana wstępna kontrola maszyny.
Test działania jest zawsze przeprowadzany
przed uruchomieniem maszyny.
Stacja robocza jest sprawdzana i testowana.

Czerwony: Oznacza niebezpieczne sytuacje.
Jeśli zlekceważone, doprowadzi do śmierci

Maszyna jest używana zgodnie
z przeznaczeniem.
Instrukcje i przepisy bezpieczeństwa
producenta — instrukcje bezpiecznej obsługi
i etykiety maszyn — zostały przeczytane,
pojęte i są przestrzegane.

lub poważnych obrażeń ciała.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące
użytkownika oraz przepisy obowiązujące
w miejscu pracy zostały przeczytane, pojęte
i są przestrzegane.

Pomarańczowy: Oznacza niebezpieczne
sytuacje. Jeśli zlekceważone, może
doprowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń ciała.

Wszystkie obowiązujące przepisy rządowe
zostały przeczytane, pojęte i są przestrzegane.
1
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pracy
! Niebezpieczeństwo porażenia prądem
△

Żółty: Oznacza niebezpieczne sytuacje. Jeśli
zlekceważone, może doprowadzić do

elektrycznym

drobnych lub średnich obrażeń ciała.

Maszyna nie jest izolowana elektrycznie i nie
zapewnia ochrony przed dotknięciem lub przy
zbliżeniu się do przewodów elektrycznych. Należy
zachować bezpieczną odległość od linii

Niebieski: Oznacza niebezpieczne sytuacje.

energetycznych i urządzeń elektrycznych zgodnie

Jeśli zlekceważone, może doprowadzić do

z obowiązującymi przepisami. W poniższej tabeli

utraty lub uszkodzenia mienia.

przedstawiono bezpieczne odległości
dojeżdżania do linii energetycznych.

1.1 Opis
Ta maszyna jest samojezdną podnoszoną
platformą roboczą, składającą się z platformy
roboczej na mechanizmie nożycowym. Jest ona
zasilana elektrycznie i napędzana przez silniki
elektryczne.

1.2 Konserwacja oznaczeń
i naklejek dotyczących
bezpieczeństwa

Tabela 1 Minimalna bezpieczna odległość
dojeżdżania

Wymień wszelkie nieczytelne lub uszkodzone
oznaczenia lub naklejki ostrzegawcze. W razie
potrzeby do czyszczenia oznaczeń dotyczących
bezpieczeństwa należy używać łagodnego mydła
i wody. Nie używaj środków czyszczących na
bazie rozpuszczalnika, ponieważ mogą one

Napięcie

Wymagany
prześwit

0 do 50kV

3,05m

50kV do 200kV

4,6m

200kV do 350kV

6,10m

350kV do 500kV

7,62m

500kV do 750kV

10,67m

750kV do 1000kV

13,72m

uszkodzić materiał oznaczenia dotyczącego


bezpieczeństwa.

Zawsze weź pod uwagę wpływ silnych lub
porywających wiatrów na platformę, a także

1.3 Bezpieczeństwo miejsca

na kołysanie się linii energetycznych.
2
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Nie zbliżaj się do maszyny, jeśli dotyka

2)

przewodu elektrycznego pod napięciem.

w modelach

Przed odłączeniem zasilania nie wolno

AS0607E/AS0607WE/AS0608E/

dotykać ani obsługiwać maszyny z ziemi lub

AS0808E/AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1

z platformy.

212E/AS1413E/AS0607/AS0607W/AS0608/
AS0808/AS0612/AS0812/AS1012/AS1212/A

Nie używaj maszyny w niesprzyjających

S1413 wynosi 0,8km/h. Maksymalna

warunkach pogodowych.


prędkość jazdy po podniesieniu w modelach
SS0407E/SS0507E/SS0607E wynosi

Nie wolno używać maszyny jako uziemienia

0,5km/h.

do spawania. Może to spowodować
uszkodzenie podzespołów elektrycznych

3)

Nie używaj alarmu przechyłu jako wskaźnika
wypoziomowania. Alarm przechyłu włącza

maszyny.



Maksymalna prędkość jazdy po podniesieniu

się tylko wtedy, gdy maszyna jest mocno

Podczas ładowania akumulatorów nie należy

przechylona.

dotykać prostownika.

4)

Jeśli włączy się alarm przechyłu: opuścić

△

platformę i przesuń ją na płaskie, twarde

Personel, wyposażenie i materiały
znajdujące się na platformie nie mogą
przekraczać maksymalnej nośności
platformy. Informacje na temat nośności
modeli można znaleźć w rozdziale 10.

platformy włączy się alarm przechyłu, należy

! Niebezpieczeństwo przewrócenia

1)

podłoże. Jeśli podczas podnoszenia
natychmiast opuścić platformę.
5)

Jeśli maszyna jest używana na zewnątrz, nie
należy podnosić platformy, gdy prędkość
wiatru przekracza 12,5m/s. Jeśli prędkość
wiatru przekracza wartość graniczną po

Platforma może być podnoszona tylko na

podniesieniu platformy, należy natychmiast ją

płaskim, twardym podłożu.

opuścić i wstrzymać wszelkie prace.
6)

Jeśli maszyna jest użytkowana
w pomieszczeniach, nie należy podnosić
platformy, gdy prędkość wiatru przekracza
0m/s.

7)

Zakres temperatury otoczenia dla
korzystania z tej maszyny wynosi (-20°C do
40°C).

8)
3
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maszyny nie powinna przekraczać 90%

jest podniesiona.

(20°C).
9)

15) Nie wolno używać platformy do pchania

Dopuszczalne wahania napięcia w maszynie

jakichkolwiek przedmiotów.

wynoszą ±10%.

16) Nie wolno używać maszyny jako dźwigu.

10) Nie wolno zwiększać powierzchni platformy

17) Nie umieszczaj, nie zakotwiczaj ani nie
wieszaj żadnych ładunków na jakiejkolwiek
części maszyny.

ani ładunku. Zwiększenie obszaru narażenia
na działanie wiatru spowoduje zmniejszenie
stabilności maszyny.

18) Nie
popychaj
maszyny
ani
przedmiotów za pomocą platformy.

11) Gdy platforma zaczepi, utknie lub zostanie

19) Nie uruchamiaj urządzenia,
podwozia jest wysunięta.

zablokowana przez pobliski przedmiot i nie
będzie w stanie normalnie się poruszać, nie

innych

gdy

taca

20) Nie opieraj platformy o pobliską konstrukcję

należy próbować zwolnić platformy za

ani ścianę.

pomocą sterownika platformy. Przed
zwolnieniem platformy za pomocą sterownika

20) Nie wolno modyfikować ani ograniczać

dolnego, cały personel musi zejść

stosowania wyłącznika krańcowego.

z platformy.

21) Nie wolno przymocowywać lub przywiązywać

12) Należy zachować ostrożność i zmniejszyć

platformy do pobliskiej konstrukcji lub ściany.

prędkość jazdy, gdy maszyna jest całkowicie
opuszczona i jedzie po nierównej drodze,

22) Nie wolno umieszczać ładunku poza poręczą

drodze żwirowej, niestabilnej lub gładkiej

ochronną platformy.

nawierzchni, w pobliżu dziury lub po

23) Nie wolno modyfikować ani zmieniać

pochyłości.

platformy roboczej bez pisemnej zgody

13) Nie należy z dużą prędkością zjeżdżać

producenta. Zamontowanie dodatkowego

z jakiejkolwiek pochyłości.

urządzenia używanego do przenoszenia narzędzi
lub innych materiałów na platformie, pedale lub

! Ostrożnie
△

barierce zwiększy masę platformy, powierzchnię
platformy i obciążenie.

Przed zjazdem z jakiejkolwiek
pochyłości należy upewnić się, że
wybrano niską prędkość (żółw).

24) Nie wolno modyfikować ani uszkadzać
żadnych części maszyny związanych
z bezpieczeństwem lub stabilnością.

14) Nie należy jeździć maszyną po nierównych

25) Nie wolno zastępować żadnych kluczowych

lub niestabilnych drogach ani w innych

części związanych ze stabilnością na części

niebezpiecznych warunkach, gdy platforma

o różnych wagach lub specyfikacjach.
4
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Tabela 3 Wagi tacy akumulatorów

26) Zabronione jest używanie akumulatora

Masa

ważącego mniej niż oryginalny. Akumulator
zamontowany na podwoziu jest używany jako

Model

przeciwwaga, co ma kluczowe znaczenie dla

86
106

SS0607E

Waga

AS0607

akumulatora (kg)

AS0607E

SS0407E

AS0607W

AS0607

AS0607WE

AS0607E

AS0608

AS0607W

AS0608E

146

150

AS0808

28

AS0808E

AS0608

AS0612

AS0608E

AS0612E

AS0808

AS0812

AS0808E

AS0812E

AS0612

AS1012

AS0612E

AS1012E

AS0812E

akumulatorem)

SS0507E

Tabela 2 Wagi akumulatorów

AS0812

z

SS0407E

wagę (zgodnie z poniższą tabelą).

AS0607WE

akumulatora (wraz

na podwoziu (kg)

stabilności maszyny. Każdy akumulator ma inną

Model

półki

157

AS1212

30

193

AS1212E

AS1012

AS1413

AS1012E

AS1413E

225,4

SS0507E

27) Nie wolno umieszczać stopni, drabin ani

SS0607E
AS1212
AS1212E

rusztowań na platformie ani opierać ich

39

o jakąkolwiek część maszyny.

AS1413

28) Narzędzia i materiały, równomiernie

AS1413E

rozłożone i mogące być bezpiecznie
Minimalna masa tacy akumulatora (wraz

przemieszczane przez operatora na platformie,

z akumulatorem) na podwoziu różni się

mogą być przewożone tylko na platformie.

w zależności od modelu, zgodnie z poniższą

29) Nie wolno używać maszyny na ruchomej

tabelą.

powierzchni lub pojeździe.
5
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i mocować linkę do przewidzianych
punktów mocowania na platformie.
Każdy punkt mocowania jest
ograniczony do jednej linki.

30) Utrzymuj wszystkie opony w dobrym stanie
i odpowiednio dokręć śruby mocujące kół.
! Ryzyka zmiażdżenia
△


Nie wolno umieszczać ramion, rąk
ani palców w żadnym miejscu,
w którym może dojść do ich
zmiażdżenia przez nożyce.



Gdy operator kieruje maszyną
z ziemi za pomocą sterownika należy
dokładnie ocenić i dokładnie
zaplanować drogę przejazdu. Należy
zachować bezpieczną odległość
między operatorem, maszyną
a wszelkimi przedmiotami, ścianami
lub budynkami.





Nie wspinaj się na poręcz platformy
ani nie siadaj na niej. Zawsze należy
stać na podłodze platformy.



Nie wolno wchodzić na nożyce
platformy, gdy maszyna jest
podniesiona.



Podłoga platformy powinna być
wolna od zanieczyszczeń.



Przed rozpoczęciem pracy zamknij
drzwi platformy.



Nie uruchamiaj maszyny, jeśli
poręcz ochronna nie jest prawidłowo

! Ryzyko podczas pracy na
△

zboczu


Nie należy poruszać się maszyną po
zboczu o nachyleniu
przekraczającym wartość
znamionową zbocza i nachylenia
bocznego urządzenia. Wartość
znamionowa nachylenia ma
zastosowanie do złożonej maszyny.
Patrz: rozdział 10 - Dane techniczne.

!
Ryzyko upadku
△



Wszyscy pracownicy na platformie
muszą używać zatwierdzonych
uprzęży zabezpieczających
6
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zamontowana.


dotyczących środków ochrony
osobistej, zasad serwisowych
dotyczących stacji roboczej oraz
przepisów.

Nie wchodź ani nie schodź
z platformy, jeśli maszyna nie
znajduje się w pozycji złożonej.

△



Zwracaj uwagę a strzałki kierunkowe
jazdy oraz strzałki kierunku skrętu
na sterowniku platformy oraz na
etykietę i tabliczkę znamionową
platformy.



Nie wolno obsługiwać maszyny na
linii jakiegokolwiek dźwigu lub
ruchomych suwnic, chyba że
sterownik dźwigu jest zablokowany
i/lub zostanie podjęte działanie
zapobiegające wskokom.



Zabrania się prowadzenia lub
używania maszyny w sposób
niebezpieczny lub nieostrożny.



Platformę można opuścić tylko
wtedy, gdy pod platformą nie ma
żadnych pracowników ani barier.



Ogranicz prędkość jazdy
w zależności od warunków
terenowych, ruchu drogowego,
nachylenia drogi, umiejscowienia
personelu lub innych możliwych
czynników.

! Ryzyko wypadku



Podczas uruchamiania lub pracy
maszyny należy zwracać uwagę na
wszelkie przedmioty lub przeszkody
znajdujące się w polu widzenia oraz
w martwych punktach pola widzenia.



Podczas przemieszczania maszyny
należy zwracać uwagę na położenie
wysuwanej platformy.



Sprawdź miejsce pracy, aby uniknąć
wysokich barier lub innych
możliwych zagrożeń.





Podczas trzymania poręczy
ochronnej platformy należy zwracać
uwagę na wszelkie zagrożenia
zmiażdżeniem.

△

! Ryzyko uszkodzenia

podzespołów
 Nie należy ładować akumulatorów za
pomocą prostownika o napięciu

Operator musi przestrzegać zasad
serwisowych producenta
7
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większym niż 24V.


przechowywać w skrzynce instrukcji
platformy.

Nie wolno używać maszyny jako
uziemienia do spawania. Może to
spowodować uszkodzenie
podzespołów elektrycznych
maszyny.

! Ryzyko obrażeń
△



Nie uruchamiaj maszyny, jeśli
wycieka z niej olej hydrauliczny.
Wyciek oleju hydraulicznego pod
ciśnieniem może przebić lub
poparzyć skórę.



Omyłkowe dotknięcie jakiegokolwiek
elementu pod osłoną może
spowodować poważne obrażenia
ciała. Tylko przeszkoleni technicy
mogą przeprowadzać konserwację
podzespołów znajdujących się pod
osłoną. Operator może wykonywać
czynności konserwacyjne wyłącznie
przed kontrolą przed rozpoczęciem
eksploatacji. Podczas pracy
maszyny wszystkie komory muszą
być zamknięte i zablokowane.

! Ryzyko wybuchu i pożaru
△



Nie wolno używać ani ładować
maszyny w miejscu, w którym może
być obecny łatwopalny lub
wybuchowy gaz lub cząsteczki.

! Ryzyko uszkodzenia maszyny
△



Nie używaj uszkodzonej lub
niesprawnej maszyny.



Przed każdą zmianą należy wykonać
pełną kontrolę działania
i funkcjonalności. Natychmiast
przyklej etykietę do uszkodzonego
lub wadliwego urządzenia
i wstrzymaj wszystkie czynności.

1.4 Zasady bezpieczeństwa

Wszystkie czynności konserwacyjne
i obsługowe należy wykonywać
zgodnie z instrukcjami zawartymi
w niniejszej instrukcji obsługi.

dotyczące akumulatorów



Wszystkie etykiety i nalepki muszą
znajdować się w odpowiednich
miejscach. Wymień nieczytelne
etykiety i nalepki.



Akumulator zawiera kwas. Podczas
konserwacji akumulatora należy
nosić odzież ochronną i okulary
ochronne.



Instrukcję obsługi należy



Należy podjąć środki zapobiegające



! Ryzyko spalania
△

8
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wylaniu się kwasu z akumulatora lub
jego dotknięciu. Zneutralizuj rozlany
kwas z akumulatora sodą i wodą.

aby zapobiec porażeniu prądem
wynikającym z dotknięcia zacisków
akumulatora. Podczas pracy przy
obwodach elektrycznych należy
zdjąć biżuterię i metalowe
przedmioty. Prostownik akumulatora
można podłączyć do uziemionego
trójprzewodowego gniazda
zasilanego prądem przemiennym.

! Niebezpieczeństwo wybuchu
△


Trzymaj akumulator z dala od iskier
i otwartych płomieni. Akumulator
może uwalniać wybuchowy gaz.



Nie dotykaj zacisku akumulatora ani
przewodów żadnym narzędziem,
które może spowodować iskrzenie.



1.5 Zamknij po każdym użyciu
1) Wybierz bezpieczną pozycję parkowania na

Gdy pojazd zatrzymuje się na
dłuższy czas, konieczne jest
wyłączenie głównego wyłącznika
zasilania.

solidnym i poziomym podłożu, gdzie nie ma
barier ani dużego ruchu drogowego.
2) Opuść platformę.
3) Przekręć wyłącznik kluczykowy w położenie

! Ryzyko uszkodzenia podzespołów
△

„Wyłącz” i wyciągnij kluczyk, aby uniknąć
nieuprawnionego użycia.

Nie należy ładować akumulatorów za
pomocą prostownika o napięciu
większym niż 24V.

4) Zablokuj koła klinami.
5) Naładuj akumulator.

! Ryzyko porażenia
△

6) Odłącz i wymontuj skrzynkę kontrolną
platformy.

prądem/poparzenia


Prostownik akumulatora można
podłączyć do uziemionego
trójprzewodowego gniazda
zasilanego prądem przemiennym.



Codziennie sprawdzaj, czy przewody
elektryczne i okablowanie nie są
uszkodzone. Wymień uszkodzone
elementy przed użyciem urządzenia.



Należy podjąć odpowiednie środki,

7) Przechowuj w bezpiecznym miejscu.

9
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Tę stronę celowo pozostawiono pustą

10

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego

Rozdział 2 Nomenklatura maszyn
! Uwaga: Ten rysunek ukazuje AS0607E, ale nomenklatura jest wspólna dla
△

wszystkich innych modeli.

1.

Pedał

2.

Poręcz

3.

Drzwi platformy

4.

Ramię nożycowe

5.

Podpora zabezpieczająca

6.

Drabinka

7.

Opona i koło

8.

Panel ładowania

9.

Urządzenie
zabezpieczające przed
dziurami w jezdni

10. Siłownik podnoszenia
11. Główna platforma robocza
12. Przedłużenie platformy
13. Skrzynka na instrukcję
obsługi
14. Skrzynka kontrolna
11

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego

Tę stronę celowo pozostawiono pustą
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Rozdział 3 Sterowanie
3.1 Naziemny układ

! Uwaga
△

sterowania

Kluczyk można włożyć lub wyjąć tylko
wtedy, gdy przełącznik znajduje się
w położeniu środkowym. Niektóre
maszyny są wyposażone w opcjonalne
przełączniki umożliwiające włożenie lub
wyjęcie kluczyków we wszystkich trzech
położeniach.

3.1.2 Wyłącznik awaryjny
Zasilanie maszyny zostaje odłączone po
naciśnięciu wyłącznika awaryjnego.
! Uwaga
△
1. Wyłącznik kluczykowy

Wyłącznik awaryjny jest zamontowany
zarówno na podwoziu, jak i na
sterowniku platformy. Oba przełączniki
działają razem szeregowo. Normalne
działanie można podjąć po wyciągnięciu
obu przełączników. Zasilanie zostanie
odcięte po naciśnięciu jednego
z wyłączników awaryjnych.

2. Przełącznik podnoszenia platformy
3. Bezpiecznik automatycznego resetowania
(7A)
4. Wskaźnik przeładowania
5. Wyłącznik awaryjny

3.1.1 Wyłącznik kluczykowy

3.1.3 Przełącznik podnoszenia

Trójpozycyjny wyłącznik kluczykowy steruje
zasilaniem maszyny. Po ustawieniu przełącznika
w lewo tryb pracy platformy zostanie włączony; po
ustawieniu przełącznika w położeniu prawym tryb
pracy podwozia zostanie włączony; po ustawieniu
przełącznika w położeniu środkowym zasilanie
maszyny zostanie wyłączone.

platformy
Przełącznik unoszenia platformy służy wyłącznie
do sterowania opuszczaniem lub podnoszeniem
platformy.
13
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3.2 Układ sterowania
platformy

3.2.1 Przycisk klaksonu
Po naciśnięciu tego przycisku rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i ucichnie po zwolnieniu przycisku.

3.2.2 Przełącznik podnoszenia
Naciśnięcie

tego

przełącznika

powoduje

włączenie funkcji podnoszenia platformy.

3.2.3 Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje kody usterek
diagnostycznych, a podczas ładowania
akumulatorów wyświetla stan ładowania.
Tabela 4- Dane na wyświetlaczu

Czynność

Pojemność

nie porusza się

akumulatora

Jazda do przodu lub do

Pojemność

tyłu

akumulatora

Opuść platformę
Wystąpił błąd
2

3

4

5

6

7

8

dane

Zasilanie włączone, ale

Podnieś platformę

1

Wyświetlone

Pojemność
akumulatora
Pojemność
akumulatora
Kod błędu

Tryb sterowania

9

CH

podwoziem

1. Przycisk klaksonu
2. Przełącznik podnoszenia

3.2.4 Wyłącznik awaryjny

3. Wyświetlacz
4. Wyłącznik awaryjny

Zasilanie maszyny zostaje odłączone po

5. Dźwignia sterowania

naciśnięciu wyłącznika awaryjnego.

6. Przycisk prędkości jazdy
7. Przycisk funkcji jazdy

! Uwaga
△

8. Przełącznik sterowania
9. Przełącznik włączania
14
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Wyłącznik awaryjny jest zamontowany
zarówno na podwoziu, jak i na
sterowniku platformy. Przełączniki
działają razem szeregowo. Działanie
można wykonać po wyciągnięciu obu
przełączników. Zasilanie zostanie
odcięte po naciśnięciu jednego
z wyłączników awaryjnych.

alarm nie będzie słyszalny.

3.2.6 Przycisk prędkości jazdy
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie
trybu wolnej lub szybkiej jazdy.

3.2.7 Przycisk funkcji jazdy

3.2.5 Dźwignia sterowania
jazdą/podnośnikiem

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie

Funkcja jazdy: po naciśnięciu przełącznika

3.2.8 Przełącznik kierowania

funkcji jazdy.

włączania maszyna przesunie się w kierunku
(przód) wskazanym przez niebieską strzałkę, gdy

Po naciśnięciu przycisku funkcji jazdy

dźwignia sterująca zostanie przesunięta

i przełącznika włączania na dźwigni można

w kierunku wskazanym przez niebieską strzałkę,

sterować kierunkiem jazdy maszyny za pomocą

lub w kierunku (do tyłu) wskazywanym przez żółtą

przełącznika kierowania.

strzałkę, gdy dźwignia sterująca jest przesunięta

3.2.9 Przełącznik włączania

w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę.
Funkcja podnoszenia: po naciśnięciu
przełącznika włączania platforma zostanie

Funkcję jazdy, kierowania, podnoszenia lub

podniesiona, gdy dźwignia sterująca zostanie

opuszczania można włączyć tylko po naciśnięciu

przesunięta w kierunku wskazywanym przez

przełącznika włączania na dźwigni.

niebieską strzałkę lub opuszczona, gdy dźwignia
sterująca zostanie przesunięta w kierunku

3.2.10 Wybór trybu wewnętrznego

wskazanym przez żółtą strzałkę.

lub zewnętrznego (jeśli jest)

! Uwaga
△

1)

Gdy platforma opuszcza się, włączy się
sygnał dźwiękowy opuszczania.

Za pomocą przycisku podnoszenia na
uchwycie można wybrać ustawienie
wewnątrz lub na zewnątrz (oświetlenie

! Uwaga
△

wewnętrzne, miganie na zewnątrz).

W przypadku opuszczania awaryjnego

2)
15
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podnieść maszynę AS1413/AS1413E do
wysokości 13,8m; po wybraniu trybu
zewnętrznego można podnieść maszynę do
wysokości 8m i zatrzymać podnoszenie.
3)

Gdy maszyna znajduje się w stanie
spoczynku, tryb wewnętrzny/zewnętrzny
można przełączyć; w stanie podnoszenia nie
można przełączyć trybu
wewnętrznego/zewnętrznego.

4)

Gdy maszyna jest uruchamiana ponownie
w trybie opuszczonym: domyślnym trybem
jest tryb zewnętrzny. Gdy maszyna jest
uruchamiana ponownie w trybie
podniesionym: tryb domyślny to ten,
w którym maszyna została wyłączona
(wyłącznik kluczykowy w położeniu
wyłączenia lub wyłącznik awaryjny
w położeniu wyłączenia).

! Ostrzeżenie: W przypadku pracy
△

w trybie wewnętrznym zabrania się
przemieszczania maszyny
z pomieszczeń na zewnątrz.

16
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Rozdział 4 Inspekcja przed rozpoczęciem pracy
2)

△
!

Ostrzeżenie

procesem wizualnym, który jest
przeprowadzany codziennie przez operatora

Obsługa tej maszyny jest zabroniona,
jeśli nie rozumie się zasad bezpiecznej
obsługi maszyny lub się do nich nie
stosuje.

przed każdą zmianą. Celem kontroli jest
sprawdzenie maszyny pod kątem istotnych
problemów przed wykonaniem testu
działania.

Unikaj wszystkich niebezpiecznych



3)

warunków.

potwierdzenia, czy wymagana jest

rozpoczęciem pracy.

konserwacja rutynową. Operator powinien
przeprowadzać rutynową konserwację tylko

△
!

Uwaga

zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
4)

Przed przejściem do następnego kroku
należy upewnić się, że inspekcja stacji
roboczej jest w pełni zrozumiała.


5)

W przypadku wykrycia uszkodzenia lub
niedozwolonej zmiany w stosunku do stanu

Stacja robocza jest poddawana inspekcjom

dostawy, należy oznaczyć elementy
sterujące i zaprzestać korzystania

Test działania jest zawsze przeprowadzany

z maszyny.

przed rozpoczęciem pracy.


Sprawdź listę na następnej stronie i sprawdź
każdą pozycję.

i sprawdzana.


Kontrola przed rozpoczęciem pracy może
być również wykorzystana w celu

Zawsze wykonuj inspekcję przed



Kontrola przed rozpoczęciem pracy jest

6)

Zgodnie z LGMG, naprawy maszyny może

Maszyna jest używana zgodnie z jej

wykonywać wyłącznie wykwalifikowany

przeznaczeniem.

personel serwisowy. Po wykonaniu
wymaganych czynności konserwacyjnych

4.1 Podstawowe zasady

operator musi ponownie przeprowadzić

1)

Zakres obowiązków operatora to kontrola

a dopiero potem przeprowadzić test

przed rozpoczęciem pracy i rutynowe

działania.

kontrolę przed rozpoczęciem pracy,

czynności konserwacyjne.
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4.2 Inspekcja przed

uszkodzeń, prawidłowego montażu

rozpoczęciem pracy

zmian w podzespołach:

1)

i brakujących części lub nieautoryzowanych

Upewnij się, że instrukcja obsługi jest
kompletna i czytelna. Przechowuj ją

a)

Akumulator i połączenia.

b)

Element elektryczny, okablowanie
i kabel.

w skrzynce na instrukcję obsługi na
c)

platformie.
2)

elementy mocujące.

Wszystkie etykiety muszą być czyste
d)

i czytelne, a następnie odpowiednio

Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju

e)

Wszystkie kontrolki i alarmy.

hydraulicznego i czy poziom oleju jest

f)

Podpory zabezpieczające.

g)

Osłony przed dziurami w jezdni.

h)

Podzespoły przeciążeniowe platformy

prawidłowy. Sprawdź etykiety.
4)

Sprawdź, czy nie ma wycieku płynu
z akumulatora i czy poziom płynu jest

(jeśli są).

odpowiedni. W razie potrzeby dolej wody
i)

destylowanej.
5)

Sworznie i elementy mocujące ramienia
nożycowego.

Sprawdź całą maszynę pod kątem:
j)

Wyłączniki krańcowe, alarmy i klakson.

konstrukcji.

k)

Silniki napędowe.

b)

Wżerów lub uszkodzenia maszyny.

l)

Opony i koła.

c)

Brakujących części poprzecznych

m) Bloki ślizgowe i tuleje.

elementów konstrukcji i innych

n)

Podzespoły zwalniania hamulca.

o)

Pasy mocujące.

się we właściwym położeniu i są

p)

Bramka wejściowa platformy.

prawidłowo dokręcone.

q)

Skrzynka sterownicza platformy.

Zamontuj barierkę, umieść sworzeń

r)

Przedłużenie platformy.

s)

Pozostaw skrzynkę akumulatora

a)

Pęknięć spawów lub elementów

kluczowych komponentów; sprawdź, czy
powiązane łączniki i sworznie znajdują

d)

barierki na miejscu i dokręć śruby
mocujące.
6)

Przewody hydrauliczne, złącza, siłowniki
i zawory.

umieszczone. Sprawdź etykiety.
3)

Nakrętki, śruby i wszystkie pozostałe

podwozia i skrzynkę pompy oleju

Sprawdź następujące elementy pod kątem

w położeniu zamkniętym
18
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i zablokowanym. Włącz wyłącznik
odcinający akumulatora.

△
!

Uwaga

Jeśli platforma musi być podniesiona
w celu sprawdzenia jakichkolwiek
elementów maszyny, utrzymuj podporę
zabezpieczającą w prawidłowym
położeniu. Patrz: rozdział 7 — Instrukcja
użytkowania.
.
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Rozdział 5 Inspekcja stacji roboczej
2)

△
!

Ostrzeżenie

stanowiskiem pracy to obowiązek operatora.
Unikaj tych zagrożeń podczas

Obsługa tej maszyny jest zabroniona,
jeśli nie rozumie się zasad bezpiecznej
obsługi maszyny lub się do nich nie
stosuje.
1)

Zrozumienie zagrożeń związanych ze

przemieszczania, dostarczania lub obsługi
maszyny.

5.2 Inspekcja stacji roboczej

Unikaj wszystkich niebezpiecznych
warunków w miejscu pracy.

Należy pamiętać o następujących zagrożeniach:

2)

Inspekcja przed pracą została wykonana.

1)

3)

Stacja robocza została sprawdzona.

w powierzchni jezdnej.

△
!

Uwaga

Przed wykonaniem kolejnego kroku
należy przeprowadzić kontrolę stacji
roboczej i zrozumieć prawidłowe
procedury robocze.
4)

Test działania został wykonany.

5)

Maszyna jest używana w sposób opisany
w niniejszej instrukcji obsługi.

2)

Wyboje, bariery naziemne lub gruz na ziemi.

3)

Nachylona płaszczyzna.

4)

Niestabilna lub nierówna powierzchnia
gruntu.

5)

Bariery napowietrzne i linie wysokiego
napięcia.

6)

Niebezpieczna lokalizacja

7)

Powierzchnia nośna niewystarczająca do
udźwignięcia ciężaru maszyny.

5.1 Informacje ogólne
1)

Nagłe pochyłości, dziury lub zagłębienia

Korzystając z procedur inspekcji stacji

8)

Wiatr i niekorzystne warunki pogodowe.

9)

Nieupoważniony personel.

10) Inne możliwe niebezpieczne warunki.

roboczej, operator może określić, czy
bezpieczna obsługa maszyny jest możliwa ze
stacji roboczej. Operator powinien
przeprowadzić tę czynność przed
uruchomieniem maszyny ze stacji roboczej.

20
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Tę stronę celowo pozostawiono pustą
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Rozdział 6 Test działania
rozdziale.

△
!

Ostrzeżenie

3)

maszyny. Oznacz skrzynki sterujące i nie

Obsługa tej maszyny jest zabroniona,
jeśli nie rozumie się zasad bezpiecznej
obsługi maszyny lub się do nich nie
stosuje.
1)

używaj maszyny do czasu przeprowadzenia
napraw.
4)

techników serwisu, zgodnie z przepisami

warunków w miejscu pracy.

producenta.

2) Należy dokonać inspekcji przed

5)

uruchomieniem maszyny.
Należy dokonać inspekcji stacji roboczej.

4)

Należy wykonać test działania przed każdą
operacją.

ponownie inspekcję przed uruchomieniem
maszyny i test działania przed rozpoczęciem
pracy.

Uwaga

6.2 Test działania

Przed wykonaniem kolejnego kroku
należy przeprowadzić test działania
i zrozumieć prawidłowe procedury
robocze.
5)

Po wykonaniu napraw lub czynności
konserwacyjnych operator musi wykonać

△
!

Naprawy maszyny mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanych

Należy unikać wszystkich niebezpiecznych

3)

Nie używaj uszkodzonej lub niesprawnej

1)

Przeprowadź test działania na twardej
i równej nawierzchni bez barier i przeszkód.

2)

Maszyny należy używać w sposób opisany

Upewnij się, że akumulator jest podłączony.

6.3 Testy naziemnego układu
sterowania

w niniejszej instrukcji obsługi.

6.1 Informacje ogólne

1)

Wyciągnij czerwone przyciski wyłączenia
awaryjnego na sterowniku platformy

1)

i sterowniku dolnym do położenia WŁĄCZ.

Celem testu działania jest określenie
potencjalnej usterki podzespołów przed

2)

rozpoczęciem pracy maszyną.
2)

Przestaw wyłącznik kluczykowy w położenia
naziemnego układu sterowania.

Operator musi przetestować wszystkie

3)

funkcje maszyny zgodnie z opisem w tym

Obserwuj wyświetlacz LED na sterowniku
platformy pod kątem prawidłowego odczytu.
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6.4 Przetestuj wyłącznik
awaryjny
1)

włączy się alarm opuszczania.
6)

Naciśnij wyłącznik awaryjny na naziemnym
układzie sterowania do pozycji WYŁĄCZ.
Rezultat: Wszystkie funkcje powinny zostać

6.6 Test funkcji opuszczania
awaryjnego

wyłączone.
2)

Wyciągnij wyłącznik awaryjny do pozycji
WŁĄCZ.

1)

wysokość około 24in (60cm).
2)

Wyciągnij przycisk sterowania opuszczaniem
awaryjnym w prawej przedniej części
maszyny. Rezultat: Platforma opuści się.
Alarm opuszczania nie włączy się.

3)

Przestaw wyłącznik kluczykowy do położenia

△

Uwaga

System alarmowy steruje sygnałem
dźwiękowym, aby wyemitować alarmy
o różnych częstotliwościach. Alarm
opuszczania zabrzmi 60 razy na minutę.
Jeśli osłony nie zostaną rozłożone
i ustawione, brzęczyk rozbrzmi 180 razy
na minutę. Brzęczyk zabrzmi 180 razy na
minutę przy każdym przeciążeniu.

sterownika platformy.

6.7 Test sterownika platformy
1)

będą działać.
2)

Ustaw wyłącznik kluczykowy w położeniu
„sterownik platformy” lub „WYŁĄCZ”.

2)

Popchnij w górę i przytrzymaj dźwignię
sterującą podnośnika platformy. Rezultat:
Platforma nie podnosi się.

3)

Ustaw wyłącznik kluczykowy w położeniu
naziemnego układu sterowania.

1)

Popchnij do góry i przytrzymaj przełącznik
sterowania podnośnikiem platformy. Rezultat:
Platforma podniesie się.

2)

Popchnij w dół i przytrzymaj przełącznik
opuszczania platformy. Rezultat: Platforma
opuści się. Gdy platforma opuszcza się,

3)

5)

Naciśnij naziemny wyłącznik awaryjny do
pozycji WYŁĄCZ. Rezultat: Żadna funkcja nie

1)

4)

Popchnij do góry przełącznik podnoszenia
platformy, aby podnieść platformę na

6.5 Test funkcji
podnoszenia/opuszczania
!

Ponownie popchnij w dół i przytrzymaj
przełącznik podnoszenia platformy. Rezultat:
Platforma powinna opuścić się do
najniższego położenia. Gdy platforma
opuszcza się, włączy się alarm opuszczania.

Wyciągnij wyłącznik awaryjny do pozycji
WŁĄCZ. Rezultat: Zaświeci się ekran LED.

6.8 Test klaksonu
Wyciągnij wyłącznik awaryjny do pozycji
WŁĄCZ.
Naciśnij przełącznik włączania i uaktywnij
funkcję.
Naciśnij przycisk klaksonu. Rezultat:
Rozlegnie się sygnał klaksonu.
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6.9 Test przełącznika funkcji
podnoszenia i funkcji
włączania
1)

6.10 Test kierowania

△
!

Nie naciskaj przycisk włączania na dźwigni
sterowania.

2)

Podczas testowania funkcji kierowania
i jazdy należy się zwrócić przodem do
skrętnego końca maszyny.

Powoli przesuń dźwignię sterującą zgodnie
z niebieskimi strzałkami, a następnie zgodnie
z żółtymi strzałkami. Rezultat: Nie można

1)

włączyć żadnej funkcji podnoszenia.
3)

Naciśnij przycisk wyboru funkcji

2)

6)

Naciśnij przycisk włączania na dźwigni

3)

Naciśnij przełącznik kołyskowy w górnej
części dźwigni sterowania w kierunku

Powoli przesuń dźwignię sterowania zgodnie

wskazanym przez strzałki w lewo na panelu

z niebieskimi strzałkami. Rezultat: Platforma

sterowania. Rezultat: Przednie koła powinny

powinna się podnieść, a osłony przed

się poruszać zgodnie z kierunkiem

dziurami w jezdni powinny się wysunąć.

wskazanym przez strzałki na podwoziu
skierowane w lewo.

Zwolnij dźwignię sterowania platformą.
Rezultat: Platforma przestanie się podnosić.

7)

Naciśnij przycisk włączania na dźwigni
sterowania.

sterowania.
5)

Naciśnij przełącznik wyboru funkcji jazdy.
Zaświeci się kontrolka funkcji jazdy.

podnoszenia.
4)

Uwaga

4)

Naciśnij przełącznik kołyskowy w górnej
części dźwigni instrukcji sterowania

Naciśnij przełącznik włączania. Powoli

w kierunku wskazanym przez strzałki

przesuń dźwignię sterującą zgodnie z żółtymi

w prawo na panelu sterowania. Rezultat:

strzałkami. Rezultat: Platforma opuści się.

Przednie koła powinny się poruszać zgodnie

Gdy platforma opuszcza się, włącza się

z kierunkiem wskazanym przez strzałki

sygnał dźwiękowy opuszczania.

podwoziu skierowane w prawo.
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Tabela 5 - wysokość osłon przed dziurami w jezdni

6.11 Test działania układu
napędowego i hamulcowego
1)

podczas jazdy
Model

Naciśnij przycisk włączania na dźwigni

SS0407E

sterowania.
2)

SS0507E

Powoli popchnij dźwignię sterującą zgodnie

SS0607E

z kierunkiem wskazywanym przez strzałki

AS0607

AS0608E

dźwignię z powrotem w położenie środkowe.

AS0808

Rezultat: Maszyna powinna ruszyć do przodu,

AS0808E

a następnie zatrzymać się.

AS0812E
AS1012

z kierunkiem strzałek skierowanych do tyłu

AS1012E

na panelu sterowania, aż maszyna będzie się

AS1012

poruszać i przestaw dźwignię z powrotem

AS1212E

w położenie środkowe. Rezultat: Maszyna

AS0612

powinna ruszyć do tyłu, a następnie

AS0612E

zatrzymać się.

AS0607W
AS0607WE

Uwaga

AS1413
AS1413E

Hamulec musi być w stanie zatrzymać
maszynę na każdym nachyleniu, na
którym może się wspinać.

2)

1,25

1,23

2,52

Naciśnij przycisk wyboru funkcji jazdy.
Zaświeci się kontrolka.

3)

6.12 Test funkcji jazdy
1)

2,1

AS0812

Powoli przesuń dźwignię sterującą zgodnie

!

2,43

AS0608

aż maszyna zacznie się poruszać i przestaw

△

2

AS0607E

skierowane do przodu na panelu sterowania,

3)

Wysokość (m)

Naciśnij przycisk funkcji podnoszenia;
zaświeci się kontrolka. Naciśnij i przytrzymaj
przełącznik włączania, aby podnieść
platformę na wysokość określoną
w poniższej tabeli. Rezultat: Zostaną
rozłożone osłony przed dziurami w jezdni.
25

Naciśnij przełącznik włączania na dźwigni
sterującej i powoli przesuń dźwignię
sterującą całkowicie do przodu. Rezultat:
Prędkość jazdy platformy nie będzie większa
niż 0,8km/h, gdy platforma jest podniesiona.
W modelach SS0407E/SS0507E/SS0607E
prędkość jazdy platformy nie będzie większa
niż 0,5km/h, gdy platforma jest podniesiona.
Jeśli prędkość jazdy z podniesioną platformą
przekroczy te limity, natychmiast oznacz
elementy sterujące i przerwij pracę do czasu
przeprowadzenia naprawy.
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6.13 Test działania czujnika
przechylenia

△
!

AS0612
AS1413

2,78

AS1413E

Uwaga
4)

Ten test jest wykonywany z użyciem
naziemnego układu sterowania. Nie
stawaj wewnątrz platformy.
1)

Całkowicie opuść platformę.

2)

Podjedź dwoma kołami po tej samej stronie

3)

1,45

AS0612E

Powoli przesuń dźwignię sterującą, aby
rozpocząć jazdę do przodu, a następnie do
tyłu. Rezultat: Funkcja jazdy w obu
kierunkach będzie wyłączona.

5)

Opuść platformę i zjedź maszyną z bloków.

maszyny na blok o wymiarach 3,5×20cm.

6.14 Test osłony przed

Podnieś platformę na wysokość podaną

dziurami w jezdni

w poniższej tabeli. Rezultat: Platforma
zatrzyma się i włączy się alarm przechyłu

△
!

z częstotliwością 120 razy na minutę.
Tabela 6- wysokość odcinania napędu przy

Gdy platforma jest podniesiona, osłony
przed dziurami w jezdni zostaną
automatycznie rozłożone. Osłony przed
dziurami w jezdni włączają inny
wyłącznik krańcowy, aby umożliwić
ciągłą jazdę/skręcanie maszyną. Jeśli
nie zostaną rozłożone osłony, włączy się
alarm dźwiękowy, a maszyna zatrzyma
wszystkie funkcje napędu i kierowania.

przechyleniu
Model
AS0607
AS0607E
AS0607W
AS0607WE
SS0407E
SS0507E

Wysokość (m)
1,7
1,58
2

AS0608
AS0608E

1)

AS0808
AS0808E
AS1012

Podnieś platformę. Rezultat: Gdy platforma
podniesie się na daną wysokość (jak

2,1

pokazano w poniższej tabeli), rozłożą się

AS1012E

osłony.

AS1212
AS1212E

Tabela 7 - wysokość osłon przed dziurami w jezdni

SS0607E
AS0812

Uwaga:

podczas jazdy
2,6
Model

AS0812E
26

Wysokość (m)

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
SS0507E
SS0407E
AS0607
AS0607E
AS0607W
AS0607WE
AS0612
AS0612E

SS0407E
SS0507E

1,3

AS0612
AS0612E

1,23

AS0607
AS0607E

1,25

AS0607W

AS0608

AS0607WE

AS0608E

AS0608

AS0808

AS0608E

AS0808E

1,9

AS0808E

AS1012E

AS1012

AS1212

AS1012E

AS1212E

AS1212

AS0812E
SS0607E
AS1413
AS1413E

SS0607E

2,43

1,45
1,5
1,58

2,1

2,6

AS0812
AS0812E

2,52

AS1413
AS1413E

Naciśnij jedną stronę przed dziurami w jezdni,
5)

poruszy się.
Opuść platformę. Rezultat: Osłona przed
dziurami w jezdni złoży się z powrotem.
4)

2

AS1212E

2,29

a następnie drugą. Rezultat: Osłona nie

3)

Wysokość (m)

AS0808

AS1012

AS0812

2)

Model

2

Umieścić bloki pod osłami przed dziurami
w jezdni (bloki drewniane lub podobne
1,38in×7,9in [3,5cm×20cm]) i podnieś
platformę. Rezultat: Gdy platforma podniesie
się na określoną wysokość (jak pokazano
w poniższej tabeli), włączy się alarm
dźwiękowy. Funkcja jazdy zostanie
wyłączona.

. Tabela 8 – Wysokość, przy której włączy się alarm
niewysunięcia osłon przed dziurami w jezdni
27

2,78

Opuść platformę i wyjmij bloki.
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Rozdział 7 Instrukcje użytkowania
w niniejszym rozdziale Instrukcji użytkowania.

△
!

Ostrzeżenie:

Operator jest odpowiedzialny za
przestrzeganie wszystkich przepisów

Obsługa tej maszyny jest zabroniona,
jeśli nie rozumie się zasad bezpiecznej
obsługi maszyny lub się do nich nie
stosuje.
1)

Należy unikać niebezpiecznych warunków.

2)

Zawsze przeprowadzaj kontrolę przed

bezpieczeństwa i opisów zawartych
w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji.
3)

Zabrania się używania maszyny do celów
innych niż przenoszenie personelu, sprzętu,
narzędzi i materiałów na napowietrzne
stanowisko pracy.

uruchomieniem.
4)

Maszyna może być używana wyłącznie przez

3)

Sprawdź stację roboczą.

4)

Przed użyciem zawsze wykonaj test

uruchomieniem maszyny każdy operator

działania.

powinien przeprowadzić inspekcję przed

Używaj maszyny zgodnie z jej

rozpoczęciem eksploatacji, test działania

przeznaczeniem.

i inspekcję stacji roboczej.

5)

przeszkolony i upoważniony personel. Przed

7.1 Informacje ogólne

7.2 Wyłączenie awaryjne

1)

1)

Ta maszyna jest zasilaną elektrycznie

Aby wyłączyć wszystkie funkcje, należy

samojezdną podnoszoną platformą roboczą,

ustawić wyłącznik awaryjny naziemnego

składającą się z platformy roboczej na

układu sterowania lub sterownika platformy
w położeniu WYŁĄCZ.

podnoszonym mechanizmie nożycowym.
Drgania wytwarzane przez maszynę

2)

Aby można było ponownie uruchomić

pracującą nie powodują zagrożenia dla

wszystkie funkcje, należy nacisnąć wyłącznik

operatorów na platformie roboczej. Ta

awaryjny.

maszyna może być używana do
przenoszenia pracowników i ich narzędzi na

7.3 Awaryjne opuszczanie

określoną wysokość nad ziemią, a także do

2)

sięgania stacji roboczej nad maszyną lub

Pociągnij za przycisk sterowania opuszczaniem

sprzętem.

awaryjnym.

Szczegółowe instrukcje użytkowania
wszystkich funkcji zostały opisane
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7.4 Obsługa za pomocą
naziemnego układu
sterowania
1)

2)

3)

3)

7.8 Kierowanie

Przestaw wyłącznik kluczykowy
w położenie naziemnego układu
sterowania.
Pociągnij przełącznik zatrzymania
awaryjnego na ziemi i na platformie do
pozycji WŁĄCZ.
Przed uruchomieniem maszyny upewnij się,
że półka akumulatora jest podłączona. 7.5
Pozycjonowanie platformy

1)

Naciśnij przełącznik wyboru funkcji jazdy.

2)

Naciśnij przycisk włączania na dźwigni
sterującej.

3)

Obrócić koła w odpowiednim kierunku za
pomocą przełącznika kołyskowego na
górze dźwigni sterującej.

7.9 Jazda

Przesuń przełącznik podnoszenia
i opuszczania platformy zgodnie
z oznaczeniem na panelu sterowania. Funkcje
jazdy i skrętu są niedostępne z poziomu
sterownika dolnego.

1)

Naciśnij przełącznik wyboru funkcji jazdy.

2)

Chwyć przycisk włączania na dźwigni
sterowania.

3)

Aby zwiększyć prędkość, powoli przesuń
dźwignię sterującą z położenia środkowego
do przodu. Aby zmniejszyć prędkość,
powoli przesuń dźwignię sterującą
z powrotem w położenie środkowe. Aby
zatrzymać, należy całkowicie przesunąć
dźwignię do położenia środkowego lub
zwolnić przełącznik włączania.

4)

Koordynuj kierunek jazdy maszyny ze
strzałkami kierunkowymi na sterowniku
platformy i platformie.

5)

Gdy platforma jest podniesiona, prędkość
jazdy maszyny jest zmniejszona.

6)

Stan naładowania akumulatora wpływa na
wydajność maszyny.

7)

Gdy miga kontrolka poziomu naładowania
akumulatora, prędkość jazdy i prędkość
działania maszyny zostaną zmniejszone.

7.6 Obsługa z poziomu
elementów sterujących
platformy
1)

Przekręcić kluczyk wyłącznika
kluczykowego w położenie sterowania
platformą.

2)

Wyciągnij przełącznik zatrzymania
awaryjnego na obu elementach sterujących
na ziemi i na platformie do położenia
WŁĄCZ.

3)

Przed uruchomieniem maszyny upewnij się,
że półka akumulatora jest podłączona.

7.7 Pozycjonowanie platformy
1)

Naciśnij przełącznik wyboru funkcji
podnoszenia.

2)

Naciśnij przycisk włączania na dźwigni
sterowania.

Przesuń dźwignię do przodu, aby podnieść,
a do tyłu, aby opuścić platformę.
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Tabela 9 - Poziom naładowania akumulatora, jak

7.10 Opcja prędkości jazdy

pokazano na wyświetlaczu LED

Procent

Sterownik napędu może pracować z dwiema
różnymi prędkościami. Gdy świeci się kontrolka
przełącznika wyboru prędkości jazdy, włączony

Wyświetlacz

jest tryb niskiej prędkości jazdy. Gdy kontrolka

platformy

przełącznika wyboru prędkości jazdy nie świeci

naładowan
ia
akumulator
a (%)

się, tryb jazdy z dużą prędkością jest włączony.
Naciśnij przełącznik wyboru prędkości jazdy, aby

Pojemność

wybrać żądaną prędkość jazdy.

90-100

7.11 Jazda maszyną
z poziomu ziemi
1)

Procent

Zachowaj bezpieczną odległość między
70

przedmiotami stacjonarnymi.

pozostałej
pojemności
akumulatora

Podczas używania naziemnego układu

Procent

sterowania należy zachować ostrożność oraz
zwracać uwagę na kierunek jazdy maszyny.
3)

akumulatora
jest pełna

operatorem, maszyną i jakimikolwiek

2)

Opis

50

Określ poziom naładowania akumulatora za
pomocą wyświetlacza LED.

pozostałej
pojemności
akumulatora
Procent

30

pozostałej
pojemności
akumulatora
Akumulator

20

musi zostać
naładowany

10

30

Pojemność
akumulatora
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AS1212E

jest bardzo

AS1413

niska

AS1413E

2)

△
!

Podnieś podporę zabezpieczającą, przesuń

Uwaga

ją na środek rury poprzecznej nożyc i obróć
do góry, aż znajdzie się w pozycji pionowej.

Gdy pojemność akumulatora jest bardzo
niska (≤10%), maszyna automatycznie
przełączy się w tryb niskiej prędkości.

3)

Opuść platformę, aż podpora
zabezpieczająca całkowicie zetknie się
z tuleją wału. Podczas opuszczania należy
trzymać platformę z dala od ruchomych

7.12 Korzystanie z podpory

części.

zabezpieczającej.
1)

△
!

Podnieś platformę na określoną wysokość

Nie przewoź ładunku na platformie
podczas korzystania z podpory
zabezpieczającej. Nie używaj podpory
zabezpieczającej przez dłuższy czas bez
obciążenia (8 godzin).

nad podłożem (informacje dotyczące
wysokości podnoszenia znajdują się
w poniższej tabeli).
Model

Wysokość (m)

SS0407E
SS0507E
AS0607

7.13 Jak złożyć poręcz

2,4

AS0607E
AS0612
AS0612E

W modelach SS0407E/SS0507E/ SS0607E/
AS0607/ AS0607E/ AS0607W/AS0607WE/

2,5

AS0608/AS0608E/AS0808/AS0808E system

SS0607E
AS0607W

poręczy platformy składa się ze składanej

2,77

poręczy na przedłużeniu platformy i składanej

AS0607WE

poręczy na głównej platformie.

AS0608

1)

AS0608E

AS0812

3,2

AS0812E

2)

Wymontuj sterownik platformy.

3)

Wymontuj stałe siedzenie w kształcie litery M
z pomiędzy poręczy głównej platformy

AS1012

a wysuniętego przedłużenia platformy od

AS1012E
AS1212

Całkowicie opuść platformę i zablokuj ją
w przedłużeniu platformy.

AS0808
AS0808E

Niebezpieczeństwo

wewnątrz i umieścić je na platformie.

4

4)
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wysuniętej części platformy od wewnątrz
5)

12) Złóż prawą poręcz głównej platformy

głównej platformy.

z drabinki lub z ziemi do wewnątrz. Nie wolno

Złóż przednią poręcz przedłużenia platformy

umieszczać rąk w miejscach, w których może

do wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

występować ryzyko przytrzaśnięcia.

w miejscach, w których może występować

6)

7)

13) Zamontuj dwa sworznie ustalające, które

ryzyko przytrzaśnięcia. Jednocześnie należy

zostały uprzednio wyjęte, z powrotem do

zapobiec przewróceniu się lewej i prawej

poręczy po obu stronach.

poręczy przedłużenia platformy.

W modelach AS0612 /AS0612E/AS0812/

Zamontuj dwa sworznie ustalające, które

AS0812E/AS1012/AS1012E/AS1212/AS1212

zostały uprzednio wyjęte, z powrotem do

E/ AS1413/AS1413E, system poręczy

poręczy po obu stronach.

platformy składa się ze składanej poręczy na

Złóż lewą poręcz przedłużenia platformy do

przedłużeniu platformy oraz ze składanej

wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

poręczy na głównej platformie.

w miejscach, w których może występować

1)

ryzyko przytrzaśnięcia. Jednocześnie należy

8)

w przedłużeniu platformy.

zapobiec przewróceniu się prawej poręczy

2)

Wymontuj sterownik platformy.

przedłużenia platformy.

3)

Wymontuj stałe siedzenie w kształcie litery M

Złóż prawą poręcz przedłużenia platformy do

z pomiędzy poręczy głównej platformy

wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

a wysuniętego przedłużenia platformy od

w miejscach, w których może występować

wewnątrz i umieścić je na platformie.

ryzyko przytrzaśnięcia.
9)

Całkowicie opuść platformę i zablokuj ją

4)

Wymontuj dwa sworznie ustalające z przodu

Wyjmij dwa sworznie ustalające w górnej

wysuniętej części platformy od wewnątrz

części drzwi.

głównej platformy.

10) Złóż poręcz drzwi z drabinki lub z ziemi do

5)

Złóż przednią poręcz przedłużenia platformy

wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

do wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

w miejscach, w których może występować

w miejscach, w których może występować

ryzyko przytrzaśnięcia. Jednocześnie należy

ryzyko przytrzaśnięcia. Jednocześnie należy

zapobiec przewróceniu się poręczy

zapobiec przewróceniu się lewej i prawej

przedłużenia platformy.

poręczy przedłużenia platformy.

11) Złóż lewą poręcz głównej platformy z drabinki

6)

Zamontuj dwa sworznie ustalające, które

lub z ziemi do wewnątrz. Nie wolno

zostały uprzednio wyjęte, z powrotem do

umieszczać rąk w miejscach, w których może

poręczy po obu stronach.

występować ryzyko przytrzaśnięcia.

7)

Złóż lewą poręcz przedłużenia platformy do

Jednocześnie należy zapobiec przewróceniu

wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

się prawej poręczy głównej platformy.

w miejscach, w których może występować
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ryzyko przytrzaśnięcia. Jednocześnie należy

2) Popchnij poręcz przedłużenia platformy, aby

zapobiec przewróceniu się prawej poręczy

wysunąć platformę do żądanej pozycji.

przedłużenia platformy.
8)

△
!

Złóż prawą poręcz przedłużenia platformy do
wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

Nie stawaj na przedłużeniu platformy
podczas jej wysuwania.

w miejscach, w których może występować
ryzyko przytrzaśnięcia.
9)

Uwaga

Wyjmij dwa sworznie ustalające w górnej

7.16 Przełącznik zasilania

części drzwi.
10) Złóż poręcz drzwi z drabinki lub z ziemi do
wewnątrz. Nie wolno umieszczać rąk

1. Przełącznik zasilania prądem stałym (jeśli

w miejscach, w których może występować

jest)

ryzyko przytrzaśnięcia. Jednocześnie należy
zapobiec przewróceniu się lewej i prawej
poręczy przedłużenia platformy.
11) Obróć półobrotowe drzwi tak, aby prawe
i lewe poręcze mogły być płynnie złożone

Naciśnij przełącznik zasilania prądem stałym, aby

z drabinki lub ziemi do wewnątrz. Nie wolno

odłączyć zasilanie całej maszyny.

umieszczać rąk w miejscach, w których może

Wyciągnij przełącznik zasilania prądem stałym,

występować ryzyko przytrzaśnięcia.

aby włączyć zasilanie całej maszyny.

Jednocześnie należy zapobiec przewróceniu

2. Złącze Andersona (jeśli jest)

się poręczy głównej platformy.
12) Zamontuj dwa sworznie ustalające, które
zostały uprzednio wyjęte, z powrotem do
poręczy po obu stronach.

Połącz Rozłącz

7.14 Jak podnieść poręcz

△
!

Aby podnieść poręcze, odwróć kolejność opisaną
w części „Jak złożyć poręcz”.

Gdy maszyna jest w trakcie
transportu/naprawy lub nie jest używana
przez dłuższy czas, należy odłączyć
główny wyłącznik zasilania. (Wyłącznik
zasilania prądem stałym lub złącze
Andersona)

7.15 Wysuwanie i wsuwanie
przedłużenia platformy
1)

Uwaga:

Stań na pedale pozycjonującym na

przedłużeniu platformy.
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7.17 Kody błędów

△
!

Uwaga

Gdy pojawi się kod błędu, będzie on migał raz na sekundę na ekranach starowania
naziemnego i platformowego.
Tabela 10 - Kody błędów
Wyświetlacz

Opis

Odpowiedź

01

Błąd uruchamiania systemu

Wstrzymaj wszystkie czynności

02

Błąd komunikacji systemu

Wstrzymaj wszystkie czynności

03

Podczas pierwszego użycia nie został ustawiony żaden kod maszyny

Wstrzymaj wszystkie czynności

04

Ustawiony kod jest nieprawidłowy

Wstrzymaj wszystkie czynności

06

Komunikat o udanym wydaniu parametru zdalnego

Tylko alarm na wyświetlaczu

07

Alarm blokady dodatkowej

Wyłącz podnoszenie i pracę

08

Komunikat o udanym zwolnieniu danych kalibracji wagi

Tylko alarm na wyświetlaczu

09

Nieprawidłowe ustawienia konfiguracji funkcji

Nie pozwól na żadne działania

12

Błąd otwierania przycisku podnoszenia lub opuszczania podwozia
podczas uruchamiania

Zatrzymaj
wszystkie
sterujące podwozia

18

Błąd urządzenia zabezpieczającego przed dziurami w jezdni

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

27

Usterka elektrozaworu proporcjonalnego

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

31

Błąd czujnika ciśnienia

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

32

Błąd czujnika kąta

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

33

1412 błąd kalibracji danych trybu lekkiego obciążenia

Zakaz podnoszenia

35

Błąd danych kalibracji

Tylko alarm na wyświetlaczu
Po

36

podniesieniu

elementy

prędkość

zmniejszona

Alarm niskiego poziomu akumulatora

do prędkości chodu
38

Włączona funkcja przeciążeniowa i błąd nieukończonej kalibracja wagi

Zakaz podnoszenia

39

Przełącznik poziomu naładowania akumulatora wykrywa niski poziom
naładowania akumulatora.

Tylko alarm na wyświetlaczu

40

Alarm nieudanej uzgadniania modułów ECU i GPS

Zakaz podnoszenia lub chodzenia

41

Stan zablokowania pojazdu z platformy (dotyczy wyłącznie modułu
ECU z funkcją GPS)

Zakaz podnoszenia

42

Błąd naciśnięcia przycisku skrętu w lewo na platformie podczas

Tylko alarm na wyświetlaczu
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uruchamiania
43

Błąd naciśnięcia przycisku skrętu w prawo na platformie podczas
uruchamiania

Tylko alarm na wyświetlaczu

46

Błąd naciśnięcia przycisku włączania dźwigni platformy podczas
uruchamiania

Zaprzestań sterowania platformą

47

Błąd “uchwyt platformy nie znajduje się w położeniu środkowym”
podczas uruchamiania

Prędkość zostanie zmniejszona do
prędkości po podniesieniu

52

Błąd cewki jazdy do przodu

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

53

Błąd cewki cofania

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

54

Błąd podnoszenia cewki podnoszenia

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

55

Błąd podnoszenia cewki opuszczania

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

56

Błąd cewki skrętu w prawo

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

57

Błąd cewki skrętu w lewo

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

58

Błąd cewki hamulca (ponieważ cewka hamulca jest opcjonalna,
funkcja ta jest tymczasowo ekranowana)

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

60

Błąd sterownika silnika

Zatrzymaj podnoszenie i pracę (tylko
Triplat)

61

Błąd czujnika prądu sterownika silnika napędu elektrycznego
(przegrzanie silnika pracującego lub podnoszącego)

Tylko alarm na wyświetlaczu

62

Sterownik silnika błąd uszkodzenia elementów sprzętowych

Tylko alarm na wyświetlaczu

63

Sterownik silnika błąd wyjścia silnika

Tylko alarm na wyświetlaczu

64

Sterownik silnika błąd SRO

Tylko alarm na wyświetlaczu

65

Sterownik silnika błąd zaworu przepustnicy

Tylko alarm na wyświetlaczu

66

Sterownik silnika błąd awaryjnej jazdy wstecz

Tylko alarm na wyświetlaczu

67

Sterownik silnika błąd HPD

Tylko alarm na wyświetlaczu

68

Alarm niskiego napięcia

Wstrzymaj wszystkie czynności

69

Wysoki prąd obojętny (MC wykrywa prąd w silniku, ale w tym
przypadku nie ma prądu)

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

70

Sygnał
wejściowy
układu
kierowniczego
poza
(nieprawidłowe napięcie na wejściu układu kierowniczego)

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

71

Sterownik silnika błąd głównego stycznika

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

72

Sterownik silnika błąd przetężenia

Tylko alarm na wyświetlaczu

73

Sterownik silnika błąd redukcji ciepła

Tylko alarm na wyświetlaczu

74

Sterownik silnika błąd silnika

Tylko alarm na wyświetlaczu

75

Sterownik silnika błąd silnika pompy

Tylko alarm na wyświetlaczu

76

Sterownik silnika błąd lewego silnika napędowego

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

77

Sterownik silnika błąd prawego silnika napędowego

Triplat
zabrania
podnoszenia
i chodzenia
combiacx pokazuje tylko alarmy

78

Błąd zwarcia silnika pompy

Triplat
pokazuje
tylko
alarmy
combioacx zabrania podnoszenia
i chodzenia
35
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79

Błąd zwarcia lewego silnika napędowego

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

80

Alarm przekroczenia 80% obciążenia

Tylko alarm

81

Błąd zwarcia prawego silnika napędowego

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

82

Błąd cewki lewego hamulca

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

83

Błąd cewki prawego hamulca

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

84

Sterownik silnika błąd zwarcia

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

85

Błąd przełącznika zwalniania hamulca

Tylko alarm

86

Błąd braku otwarcia zwalniania hamulca

Tylko alarm

87

Awaria zastosowania hamulca

Tylko alarm

89

Błąd otwarcia zabezpieczenia silnika

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

90

Alarm przekroczenia 90% obciążenia

Tylko alarm

91

Zwarcie w obwodzie zabezpieczenia lewego silnika napędowego

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

92

Zwarcie w obwodzie zabezpieczenia prawego silnika napędowego

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

99

Alarm przekroczenia 99% obciążenia

Tylko alarm

OL

Alarm przeciążeniowy platformy

Wstrzymaj wszystkie czynności

LL

Błąd „Maszyna przekracza limit bezpieczeństwa przechyłu”

Zatrzymaj podnoszenie i pracę

Tabela 11 - Podręcznik rozwiązywania problemów
Wyświetla
cz

Opis

01

Błąd uruchamiania systemu: Być może wystąpiła usterka modułu ECU, wymień moduł ECU.

02

Błąd komunikacji systemu: Sprawdź połączenie między linią komunikacyjną a innymi przewodami. Jeśli
usterka nadal występuje, wymień moduł platformowego układu sterowania lub moduł ECU.

03

Błąd ustawienia nieprawidłowej opcji: Ustaw prawidłowe opcje dla maszyny

04

Wybrany kod maszyny nie mieści się w zakresie aplikacji, należy dokonać wyboru ponownie w oparciu
o model

06

Komunikat o udanym wydaniu parametru: Uruchom ponownie

07

Sprawdź, czy GPS platformy wydaje polecenie zablokowania pojazdu

08

Komunikat o udanym zwolnieniu danych kalibracji: Uruchom ponownie

09

Być może funkcja nie jest skonfigurowana

12

Błąd przerwanego obwodu przycisku podnoszenia lub opuszczania podwozia podczas uruchamiania:
Sprawdź przewody przełącznika dwustabilnego lub sprawdź, czy przełącznik dwustabilny nie jest
zablokowany.

18

Błąd urządzenia zabezpieczającego przed dziurami w jezdni: Sprawdź, czy zabezpieczenie przed dziurami
w jezdni jest włączone i sprawdź wyłącznik krańcowy zabezpieczenia przed dziurami. Sprawdź przewody
przełącznika, dolny przełącznik krańcowy i okablowanie.

27

Sprawdź, czy zawór proporcjonalny jest prawidłowo podłączony.

31

Błąd czujnika ciśnienia: Sprawdź okablowanie czujnika i czujnik. Sprawdź, czy wybrano prawidłową opcję
maszyny z wykrywaniem przeciążeń.
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32

Błąd czujnika kąta: Sprawdź okablowanie czujnika i czujnik. Sprawdź, czy wybrano prawidłową opcję
maszyny z wykrywaniem przeciążeń.

33

1412 nieudany tryb lekkiego obciążenia błąd kalibracji danych funkcji wagi przeciążeniowej: Ponownie
przeprowadź kalibrację wagi.

35

Sprawdź, czy proces kalibracji nie został odwrócony

36

Sprawdź, czy napięcie w pojeździe nie jest zbyt niskie i czy nie należy go naładować.

38

Błąd nieudanej kalibracji funkcji wagi przeciążeniowej: Ponownie przeprowadź kalibrację wagi.

39

Zbyt niski poziom naładowania akumulatora: Sprawdź poziom naładowania akumulatora i uzupełnij poziom
elektrolitu, jeśli zbyt niski. Sprawdź, czy przełącznik poziomu płynu jest prawidłowo zamontowany.

40

Błąd ponownego połączenia GPS: Sprawdź status połączenia

41

Zwolnij instrukcję odblokowywania przez platformę (dotyczy wyłącznie modułu ECU z funkcją GPS)

42

Błąd naciśnięcia przycisku skrętu w lewo na platformie podczas uruchamiania: Upewnij się, że przyciski na
dźwigni nie są wciśnięte. Jeśli nie, rozważ wymianę dźwigni lub platformowego układu sterowania.

43

Błąd naciśnięcia przycisku skrętu w prawo na platformie podczas uruchamiania: Upewnij się, że przyciski na
dźwigni nie są wciśnięte. Jeśli nie, rozważ wymianę dźwigni lub platformowego układu sterowania.

46

Błąd naciśnięcia przycisku włączania dźwigni na platformie podczas uruchamiania: Upewnij się, że
przełącznik włączania na dźwigni nie jest wciśnięty. Jeśli nie, rozważ wymianę dźwigni lub platformowego
układu sterowania.

47

Błąd “Uchwyt platformy nie znajduje się w położeniu środkowym” podczas uruchamiania: Sprawdź, czy
dźwignia znajduje się w położeniu środkowym i sprawdź ustawienie parametru położenia środkowego. Jeśli
jest normalne, rozważ wymianę dźwigni lub platformowego układu sterowania.

52

Błąd cewki kierunku do przodu: Sprawdź podłączenie cewki i upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli jest
prawidłowe, sprawdź, czy w cewce nie występuje zwarcie lub przerwa w obwodzie.

53

Błąd cewki cofania: Sprawdź podłączenie cewki i upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli jest prawidłowe,
sprawdź, czy w cewce nie występuje zwarcie lub przerwa w obwodzie.

54

Błąd podnoszenia cewki podnoszenia: Sprawdź podłączenie cewki i upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli
jest prawidłowe, sprawdź, czy w cewce nie występuje zwarcie lub przerwa w obwodzie.

55

Błąd podnoszenia cewki opuszczania: Sprawdź podłączenie cewki i upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli
jest prawidłowe, sprawdź, czy w cewce nie występuje zwarcie lub przerwa w obwodzie.

56

Błąd cewki skrętu w prawo: Sprawdź podłączenie cewki i upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli jest
prawidłowe, sprawdź, czy w cewce nie występuje zwarcie lub przerwa w obwodzie.

57

Błąd cewki skrętu w lewo: Sprawdź podłączenie cewki i upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli jest
prawidłowe, sprawdź, czy w cewce nie występuje zwarcie lub przerwa w obwodzie.

58

Błąd cewki hamulca: Sprawdź podłączenie cewki i upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli jest prawidłowe,
sprawdź, czy w cewce nie występuje zwarcie lub przerwa w obwodzie.

60

Sprawdź sterownik silnika.

61

Pozwól maszynie ostygnąć i sprawdź okablowanie. Jeśli przewody są sprawne, wymień sterownik silnika

62

Ponownie uruchom maszynę, jeśli występuje usterka, sprawdź przyczynę źródłową; jeśli usterka nadal
występuje, wymień sterownik silnika

63

Sprawdź przewody, a następnie ponownie uruchom i w razie potrzeby wymień sterownik silnika

64

Sprawdź, czy opóźnienie włączenia parametru silnika nie jest zbyt krótkie i sprawdź, czy parametr jest
prawidłowy
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65

Sprawdź okablowanie i upewnij się, że w sterowniku silnika wybrano właściwy typ przepustnicy

66

Sprawdź, czy w sterowniku silnika jest wyłączony parametr kontroli awaryjnego cofania

67

Opóźnienie włączenia silnika może być zbyt krótkie i sprawdź, czy parametr innych sterowników silnika jest
prawidłowy

68

Błąd niskiego napięcia: Sprawdź napięcie akumulatora i w razie potrzeby naładuj. Sprawdź połączenie
między akumulatorem a przełącznikiem, wzmocnij lub oczyścić. Sprawdź, czy napięcie platformowego
układu sterowania i ECU jest prawidłowe.

69

Sterownik silnika wykrywa prąd w silniku, ale w tym przypadku nie ma prądu. Sterownik silnika uważa, że
hamulec jest włączony

70

Wyreguluj ZAPI i/lub sprawdź napięcie przełączania spowodowane przez luźne przewody

71

Sprawdź przewody głównego stycznika, w razie potrzeby wymień stycznik lub wymień sterownik silnika

72

Sprawdź napięcie akumulatora, sprawdź, czy się ładuje. Jeśli usterka nadal występuje, spróbuj wymienić
sterownik silnika

73

Pozwól maszynie ostygnąć, uruchom ponownie lub wymień sterownik silnika

74

Sprawdź przewody silnika lub wymień sterownik silnika

75

Sprawdź przewody silnika pompy, ponownie uruchom maszynę lub wymień sterownik silnika

76

Sprawdź przewody lewego silnika napędowego, ponownie uruchom maszynę lub wymień sterownik silnika

77

Sprawdź przewody silnika, ponownie uruchom maszynę lub wymień sterownik silnika

78

Sprawdź przewody silnika pompy, ponownie uruchom maszynę lub wymień sterownik silnika

79

Sprawdź połączenia silnika i upewnij się, że są dokręcone, a następnie sprawdź, czy w silniku nie
występuje zwarcie

80

Alarm przekroczenia 80% obciążenia: Ponieważ platforma znajduje się blisko granicy obciążenia, nie
zaleca się zwiększania obciążenia.

81

Sprawdź połączenia silnika i upewnij się, że są dokręcone, a następnie sprawdź, czy w silniku nie
występuje zwarcie

82

Sprawdź podłączenie zacisku cewki i upewnij się, że jest on dokręcony oraz sprawdź, czy cewka jest
prawidłowo podłączona

83

Sprawdź podłączenie zacisku cewki i upewnij się, że jest on dokręcony oraz sprawdź, czy cewka jest
prawidłowo podłączona

85

Sprawdź, czy podłączenie hamulca jest prawidłowe

86

Sprawdź, czy podłączenie hamulca jest prawidłowe

87

Sprawdź, czy podłączenie hamulca jest prawidłowe

89

Sprawdź stan połączenia obwodu silnika

90

Alarm przekroczenia 90% obciążenia: Ponieważ platforma znajduje się blisko granicy obciążenia, nie
zaleca się zwiększania obciążenia.

91

Sprawdź, czy nie ma zwarcia w lewym silniku napędowym

92

Sprawdź, czy nie ma zwarcia w prawym silniku napędowym

99

Alarm przekroczenia 99% obciążenia: Gdy platforma osiągnie limit obciążenia, nie należy zwiększać
obciążenia.

OL

Alarm przeciążeniowy platformy: Natychmiast usuń nadmierne obciążenie.
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LL

Błąd „Maszyna przekracza limit bezpieczeństwa przechyłu”: Jeśli maszyna przechyla się, spróbuj
przywrócić ją do poziomu. Jeśli maszyna jest ustawiona poziomo, sprawdzić okablowanie czujnika poziomu
lub czujnik.

Status historycznych błędów
1)

Sterownik jest w stanie wyświetlić ostatnie 10 kodów błędów. Naciśnij przycisk skrętu w prawo na
górze dźwigni i przytrzymaj go przez 10 sekund (nie naciskaj przełącznika włączania na dźwigni), aby
zalogować się do statusu błędów historycznych.

2)

Naciśnij przełącznik skrętu w lewo, aby wyświetlić poprzedni kod błędu, aż do osiągnięcia pierwszego.
Naciśnij przełącznik skrętu w prawo, aby wyświetlić kod historycznego błędu w odwrotnej kolejności,
aż do osiągnięcia najnowszego. Kody błędów można znaleźć w powyższej tabeli.

3)

Naciśnij przycisk włączania na uchwycie, aby przywrócić normalny stan działania.
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Tę stronę celowo pozostawiono pustą
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Rozdział 8 instrukcje dotyczące transportu
i podnoszenia
pokonywania wzniesień. Informacje

△
!

Ostrzeżenie

dotyczące jazdy po pochyłości można
znaleźć w rozdziale 7 – Instrukcja

Należy przestrzegać tych instrukcji.




użytkowania. Jeśli rampa załadowcza

Podczas podnoszenia maszyny za pomocą

pojazdu holującego przekracza maksymalny

dźwigu należy upewnić się, że ma on

dopuszczalny stopień jazdy po pochyłości

odpowiedni udźwig i osprzęt, aby poradzić

maszyny, załaduj i wyładuj maszynę za

sobie z masą maszyny.

pomocą wciągarki zgodnie z instrukcją

Do załadunku i rozładunku maszyny na

dotyczącą zwalniania hamulca.

ciężarówkę na czas transportu jest

8.1 Zwalnianie hamulca

uprawniony wyłącznie wykwalifikowany
personel.


△
!

Pojazd transportowy musi być zaparkowany
na twardym, równym podłożu.



Nieprzestrzeganie poniższych zasad

Podczas ładowania maszyny należy

przed zwolnieniem hamulca spowoduje

zablokować koła pojazdu przewożącego, aby

śmierć lub poważne obrażenia.

upewnić się, że się nie poruszy.


1.

Upewnij się, że maszyna znajduje się na
twardym, równym podłożu lub jest
zabezpieczona.

2.

Zablokuj koła klinami.

całkowitej znajdują się na tabliczce

3.

Zwolnij hamulce.

znamionowej maszyny.

Działanie zwalniania hamulca

Przed zwolnieniem hamulca należy umieścić

(w modelach z napędem elektrycznym)

Upewnij się, że udźwig pojazdu,
powierzchnia ładunkowa i osprzęt do
mocowania są odpowiednie do ciężaru
maszyny. Informacje na temat masy



maszynę na płaskiej, równej powierzchni

1)

i zablokować koła klinami.


Ryzyko kolizji

Zablokuj koła klinami, aby zapobiec ruchowi
maszyny.

Nie wolno jeździć maszyną w górę i w dół
2)

zbocza lub na zboczu o nachyleniu
przekraczającym znamionową zdolność

Upewnij się, że lina wciągarki jest prawidłowo
zamocowana w punkcie mocowania na

41

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego

podwoziu i że po drodze nie ma żadnych
przeszkód.
3)

Naciśnij przycisk hamulca, gdy napięcie
maszyny jest wyższe niż 10V. Naciśnij
ponownie przycisk hamulca, aby zakończyć
pracę maszyny po regulacji.

3 . Obrócić śrubę w prawo. Gdy luz hamulca jest

większy niż 0.08mm (0,003in), hamulec
zostaje zwolniony.

4)

W przypadku braku zasilania lub napięcia
niższego niż 10V, zastosuj się do poniższych
wskazówek użytkowania.

①Odkręcić pokrywę strony z silnikiem
napędowym;

④Powtórz powyższe czynności dla drugiego
silnika napędowego. Po zwolnieniu obu

hamulców silnika napędowego maszyna może
być poruszana ręcznie.
⑤Po przemieszczeniu maszyny należy

przywrócić oba silniki napędowe do stanu
oryginalnego.
②Wkręć śrubę M6*25 w otwory na śruby w tarczy
hamulcowej, patrz: rys. 2;

△! Uwaga: W przypadku modeli
SS0407E/SS0507E/SS0607E wkręcić śrubę
M3*20 w otwory na śruby w tarczy hamulcowej.
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Działanie zwalniania hamulca
(w modelach z napędem hydraulicznym)

8.2 Zasady bezpieczeństwa

1)

dotyczące transportu

Zablokuj koła klinami, aby uniemożliwić ruch
maszyny.

2)

1)

Sprawdź, czy wszystkie urządzenia do

zablokuj koła maszyny klinami.

podnoszenia są prawidłowo zamocowane
w wyznaczonych punktach
mocowania/podnoszenia na podwoziu i czy
nie ma przeszkód na drodze.
3)

Przed przygotowaniem do transportu

2)

Wsuń i zabezpiecz przedłużenie platformy.

3)

Przed transportem maszyny przestawić
wyłącznik kluczykowy do położenia WYŁĄCZ

Naciśnij czarną gałkę zwalniania hamulca,

i wyjąć kluczyk. Odłącz i wymontuj skrzynkę

aby otworzyć zawór hamulcowy.

kontrolną platformy. Przed transportem
maszyny należy ją przechowywać
w bezpiecznym miejscu.
4)

Upewnij się, że przednie i tylne koła są
pewnie zablokowane i sprawdź, czy nie ma
luźnych lub niezabezpieczonych części.

5)

Zabezpiecz maszynę na powierzchni
transportowej za pomocą stref mocowania na

4)

podwoziu.

Pociągnij czerwony przycisk pompy
zwalniania hamulca.

6)

Użyj co najmniej cztery łańcuchów lub
pasów.
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7)

AS0607E

Należy używać łańcuchów lub pasów

AS0608

o wystarczającym udźwigu.
8)

AS0608E
AS0808

Zabezpiecz złożoną poręcz (jeśli jest) za

AS0808E

pomocą taśmy zaciskowej przed transportem

AS0612
AS0612E

△
!

AS0812

Ostrzeżenie

AS0812E
AS1012

Należy przestrzegać poniższych
instrukcji.


AS1012E
AS1212

Do podnoszenia i przewożenia maszyny

AS1212E

upoważniony jest wyłącznie personel

AS1413

posiadający kwalifikacje do załadunku

AS1413E

i transportu ciężkiego sprzętu.



823

615,6

860,2

645,6

1291,89

597

847,76

606,13

991,5

645

1202

683,15

1090,5

853

Załadunek i rozładunek maszyny za pomocą
wózka widłowego może wykonywać
wyłącznie personel posiadający kwalifikacje
do wykonywania prac z użyciem wózka
widłowego.


Bocz

Upewnij się, że udźwig, powierzchnia
ładunkowa, pasy ładunkowe lub lina dźwigu

ny
punk

Boczny

są wystarczająco mocne do utrzymania

punkt

ciężaru maszyny. Numer seryjny znajduje się

podnos

na tabliczce z nazwą.

zenia

8.3 Ładowanie maszyny za
pomocą wózka widłowego

Tabela 12 - środek ciężkości
Model

Oś X (mm)

Oś Y (mm)

SS0407E

553

521

SS0507E

566,195

504,954

SS0607E

835,1

579,4

769,2

487,5

546,3

478,8

AS0607W
AS0607WE
AS0607

1)

Upewnij się, że przedłużenie platformy,
kontroler i taca podwozia są zabezpieczone
Wymontuj wszystkie ruchome elementy
z maszyny.

2)

Całkowicie opuść platformę. Podczas
każdego transportu platforma musi być
złożona.
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3)

Używaj kieszeni wózka widłowego po obu

8.4 Środki ostrożności

stronach drabinki.

dotyczące podnoszenia
1)

Całkowicie opuść platformę. Upewnij się, że
przedłużenie platformy, kontroler i taca
podwozia są zabezpieczone Wymontuj
wszystkie ruchome elementy z maszyny.

△
!

4)

Użyj środka ciężkości pokazanego na
nalepce dotyczącej podnoszenia na
maszynie.

Umieść widły wózka widłowego
w kieszeniach wózka widłowego.

5)

Podjedź wózkiem do przodu, aby całkowicie

2)

wsunąć widły do kieszeni.
6)

pokazanego na maszynie.

przechyl widły do tyłu, aby utrzymać
3)

maszynę w stabilnej pozycji.

końcowej również znajdują się dwa otwory do

maszynę w poziomie.

!

Na przednim panelu maszyny znajdują się
dwa otwory do podnoszenia; na tylnej płycie

Podczas opuszczania wideł utrzymuj

△

Zawiesie można przymocować tylko do
określonego punktu podnoszenia

Podnieś maszynę o 6in (15cm) i lekko

7)

Uwaga

podnoszenia.
4)

Uwaga

Wyreguluj blokadę narzędzia w taki sposób,
aby maszyna nie została uszkodzona

Podnoszenie maszyny z boku może
spowodować uszkodzenie
podzespołów.

i maszyna była utrzymywana w pozycji
poziomej.
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8.5 Parking i przechowywanie
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
parkowania i przechowywania zamieszczonymi
poniżej
1)

Wjedź maszyną do dobrze
zabezpieczonego i dobrze wentylowanego
miejsca.

2)

Upewnij się, że platforma jest całkowicie
opuszczona.

3)

Naciśnij wyłącznik awaryjny do pozycji
WYŁĄCZ.

4)

W razie potrzeby, przykryj panel sterowania
i znaki ostrzegawcze, aby chronić je przed
środowiskiem.

5)

Jeśli maszyna jest zaparkowana przez
dłuższy czas, zasłoń koła po obu stronach
płytą blokującą.

6)

Przekręć przełącznik zasilania do pozycji
WYŁĄCZ i wyjmij kluczyk, aby uniknąć
uruchomienia i nieuprawnionego użycia
sprzętu.

7)

Jeśli maszyna jest wyposażona
w opcjonalny pakiet zapobiegający
wandalizmowi, stanowisko robocze
i skrzynka sterowania naziemnego mogą
być zakryte i zablokowane, aby zapobiec
wandalizmowi.

.
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Rozdział 9 nalepki i etykiety ostrzegawcze
SS0407E/SS0507E/SS0607E
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Lista etykiet SS0407E/SS0507E/SS0607E
Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

1

Oznaczenie zabronionej świecy
żarowej

23

Oznaczenia kierunku poruszania
się

2

Logo firmy

24

Ryzyko porażenia prądem

3

Identyfikacja modelu

25

Oznaczenie
uwagi
uszkodzenia skóry

4

Linia ostrzegawcza

26

Oznaczenie oleju

5

Logo firmy

27

Oznaczenie
zamknięcia
podwozia na wsporniku

6

IPAF

28

Oznaczenie CE

7

Oznaczenie strzałki

29

Opis ostrzeżenia

8

Oznaczenie zakazu

30

Uwaga podczas przeglądu

9

Oznaczenie
platformy

31

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych

10

Instrukcje

32

Punkt zaczepienia linki

11

Oznaczenie
ręcznej

maksymalnej

siły

33

Nie opryskiwać wodą

12

Oznaczenie
ręcznej

maksymalnej

siły

34

Ryzyko porażenia prądem

13

Oznaczenie
dotyczące
bezpieczeństwa platformy

35

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

14

Oznaczenie zawieszki

36

Oznaczenie ryzyka przechylenia

15

Położenie podnoszenia

37

Znaki trzymaj się z dala od
maszyny

16

Tabliczka
maszyny

znamionowa

całej

38

Znak Wyłącz zasilanie

17

Tabliczka
maszyny

znamionowa

całej

39

Znaki ostrzegawcze akumulatora
jako przeciwwagi

18

Znak ładowania akumulatora

40

Znaki ostrzegawcze dotyczące
wybuchowych poparzeń

19

Oznaczenie
awaryjnego

41

Opis niebezpieczeństwa

20

Znaki ostrzegawcze dotyczące

42

Położenie

opuszczania

opuszczania

48

wideł

na

wózka
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bezpieczeństwa przy zwalnianiu
hamulca
21

Ryzyko porażenia prądem

22

Oznaczenie udźwigu kół

widłowego

43

49

Oznaczenie
bezpieczeństwa
widłowego

ramienia
wózka
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Etykieta SS0407E/SS0507E/SS0607E
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AS0607E/AS0607WE
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Lista etykiet AS0607E/AS0607WE
Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

1

Oznaczenie zabronionej świecy
żarowej

22

Oznaczenie zamknięcia
podwozia na wsporniku

2

Logo firmy

23

Uwaga podczas przeglądu

3

Identyfikacja modelu

24

Oznaczenie CE

4

Linia ostrzegawcza

25

Punkt zaczepienia linki

5

IPAF

26

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

6

Oznaczenie trzymaj się z dala od
maszyny

27

7

Oznaczenie zakazu

Położenie podnoszenia

28

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych

8

Oznaczenie opuszczania
platformy

29

Znaki ostrzegawcze dotyczące
bezpieczeństwa przy zwalnianiu
hamulca

9

Oznaczenie strzałki

30

Oznaczenie oleju

10

Instrukcje

31

Nie opryskiwać wodą

11

Oznaczenie maksymalnej siły
ręcznej

32

Tabliczka znamionowa całej
maszyny

12

Oznaczenie maksymalnej siły
ręcznej

33

Tabliczka znamionowa całej
maszyny

13

Oznaczenie dotyczące
bezpieczeństwa platformy

34

14

Oznaczenie ramienia
bezpieczeństwa wózka
widłowego

35

Położenie wideł wózka
widłowego

15

Oznaczenie zawieszki

36

Znak ładowania akumulatora

16

Oznaczenia kierunku poruszania
się

37

17

Oznaczenie udźwigu kół

38

Opis ostrzeżenia

18

Oznaczenie opuszczania
awaryjnego

39

Znaki ostrzegawcze dotyczące
wybuchowych poparzeń

40

Znaki ostrzegawcze akumulatora
jako przeciwwagi

19

Ryzyko porażenia prądem

52

Oznaczenie porażenia prądem

Opis niebezpieczeństwa
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20

Ryzyko porażenia prądem

21

Oznaczenie uwagi na
uszkodzenia skóry

41

53

Oznaczenie ryzyka przechylenia
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Lista etykiet AS0608E/AS0808E
Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

1

Oznaczenie zabronionej świecy
żarowej

22

Nie opryskiwać wodą

2

Logo firmy

23

Oznaczenie oleju

3

Identyfikacja modelu

24

Tabliczka znamionowa całej
maszyny

4

Linia ostrzegawcza

25

Tabliczka znamionowa całej
maszyny

5

Logo firmy

26

Oznaczenie maksymalnej siły
ręcznej

6

IPAF

27

Oznaczenie maksymalnej siły
ręcznej

7

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

28

Instrukcje

8

Ryzyko porażenia prądem

29

Oznaczenie opuszczania
platformy

9

Oznaczenie opuszczania
awaryjnego

30

Oznaczenie porażenia prądem

10

Oznaczenie trzymaj się z dala od
maszyny

31

Oznaczenie zakazu

11

Oznaczenie udźwigu kół

32

Oznaczenie strzałki

12

Oznaczenia kierunku poruszania
się

33

Oznaczenie dotyczące
bezpieczeństwa platformy

13

Oznaczenie uwagi na
uszkodzenia skóry

34

Opis niebezpieczeństwa

14

Oznaczenie zamknięcia
podwozia na wsporniku

35

Opis ostrzeżenia

15

Uwaga podczas przeglądu

36

Znaki ostrzegawcze dotyczące
wybuchowych poparzeń

16

Oznaczenie CE

37

Znaki ostrzegawcze akumulatora
jako przeciwwagi

17

Punkt zaczepienia linki

38

Ryzyko porażenia prądem

18

Znaki ostrzegawcze dotyczące
bezpieczeństwa przy zwalnianiu
hamulca

39

Oznaczenie ryzyka przechylenia

19

Położenie podnoszenia

40

Oznaczenie ramienia
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bezpieczeństwa wózka
widłowego
20

Oznaczenie zawieszki

41

Znak ładowania akumulatora

21

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych

42

Położenie wideł wózka
widłowego
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Etykieta AS0608E/AS0808E
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Lista etykiet AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1212E
Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

1

Oznaczenie zakazu

22

Położenie podnoszenia

2

Oznaczenie strzałki

23

Oznaczenie zawieszki

24

Nie opryskiwać wodą

25

Oznaczenie oleju

3
4
5

Oznaczenie

opuszczania

platformy
Instrukcje
Oznaczenie zabronionej świecy
żarowej

26

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych
Tabliczka

znamionowa

całej

znamionowa

całej

6

Logo firmy

27

7

Identyfikacja modelu

28

8

Linia ostrzegawcza

29

Oznaczenie porażenia prądem

9

Logo firmy

30

Punkt zaczepienia linki

10

IPAF

31

Opis niebezpieczeństwa

11

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

32

Opis ostrzeżenia

12

Ryzyko porażenia prądem

33

13

14

15
16
17

Oznaczenie trzymaj się z dala od
maszyny
Oznaczenia kierunku poruszania
się
Oznaczenie

opuszczania

awaryjnego
Oznaczenie udźwigu kół
Oznaczenie

uwagi

na

uszkodzenia skóry

60

maszyny
Tabliczka
maszyny

Znaki ostrzegawcze dotyczące
wybuchowych poparzeń

34

Znaki ostrzegawcze akumulatora
jako przeciwwagi

35

Ryzyko porażenia prądem

36

Położenie

wideł

wózka

widłowego

37

Znak ładowania akumulatora

38

Oznaczenie ryzyka przechylenia
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18

Oznaczenie

zamknięcia

39

podwozia na wsporniku

19

Uwaga podczas przeglądu

40

20

Oznaczenie CE

41

21

Oznaczenie

maksymalnej

siły

maksymalnej

siły

ręcznej
Oznaczenie
ręcznej
Oznaczenie

bezpieczeństwa platformy

Znaki ostrzegawcze dotyczące

Oznaczenie

bezpieczeństwa przy zwalnianiu 42

bezpieczeństwa

hamulca

widłowego

61

dotyczące

ramienia
wózka

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego

AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1212E
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Lista etykiet AS1413E
Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

1

Logo firmy

22

Znak ładowania akumulatora

2

Identyfikacja modelu

23

Tabliczka znamionowa całej
maszyny

3

Oznaczenie ramienia

24

Oznaczenie zakazu uziemienia

25

Oznaczenie strzałki

26

Oznaczenie zakazu

bezpieczeństwa wózka
widłowego
4

Oznaczenie trzymaj się z dala od
maszyny

5

Oznaczenia kierunku poruszania
się

6

Oznaczenie udźwigu kół

27

Punkt zaczepienia linki

7

Ryzyko porażenia prądem

28

Oznaczenie ryzyka przechylenia

8

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

29

Położenie wideł wózka
widłowego

9

Oznaczenie zamknięcia

30

Uwaga podczas przeglądu

31

Oznaczenie uwagi na

podwozia na wsporniku
10

Znaki ostrzegawcze dotyczące
wybuchowych poparzeń

11

uszkodzenia skóry

Znak ostrzegawczy akumulatora

32

IPAF

jako przeciwwagi
12

Oznaczenie wyłączenia

33

Logo firmy

13

Linia ostrzegawcza

34

Znak ostrzegawczy opuszczonej
platformy

14

Oznaczenie zawieszki

35

Linia ostrzegawcza

15

Położenie podnoszenia

36

Ryzyko porażenia prądem

16

Oznaczenie maksymalnej siły

37

Oznaczenie oleju
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ręcznej
17

Oznaczenie dotyczące

38

Oznaczenie CE

39

Opis ostrzeżenia

bezpieczeństwa platformy
18

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych

19

Instrukcje

40

Opis niebezpieczeństwa

20

Oznaczenie zabronionej świecy

41

Znaki ostrzegawcze dotyczące

żarowej

bezpieczeństwa przy zwalnianiu
hamulca

21

Oznaczenie opuszczania

42

awaryjnego

66

Oznaczenie porażenia prądem
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Lista etykiet AS0607/AS0607W
Kod
1

Nazwa

Kod

Oznaczenie zabronionej świecy

22

żarowej

Nazwa
Oznaczenie zamknięcia
podwozia na wsporniku

2

Logo firmy

23

Uwaga podczas przeglądu

3

Identyfikacja modelu

24

Oznaczenie CE

4

Linia ostrzegawcza

25

Punkt zaczepienia linki

5

IPAF

26

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

27

Położenie podnoszenia

6

7

8

Oznaczenie trzymaj się z dala od
maszyny
Oznaczenie zakazu

28

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych
Znaki ostrzegawcze dotyczące

Oznaczenie opuszczania

29

platformy

bezpieczeństwa przy zwalnianiu
hamulca

9

Oznaczenie strzałki

30

Oznaczenie oleju

10

Instrukcje

31

Nie opryskiwać wodą

11

12

13

Oznaczenie maksymalnej siły

32

ręcznej
Oznaczenie maksymalnej siły

33

ręcznej
Oznaczenie dotyczące

34

bezpieczeństwa platformy
Oznaczenie ramienia

14

bezpieczeństwa wózka

35

widłowego

Tabliczka znamionowa całej
maszyny
Tabliczka znamionowa całej
maszyny
Oznaczenie porażenia prądem

Położenie wideł wózka
widłowego

15

Oznaczenie zawieszki

36

Znak ładowania akumulatora

16

Oznaczenia kierunku poruszania

37

Opis niebezpieczeństwa
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się
17
18

19

Oznaczenie udźwigu kół

38

Oznaczenie opuszczania

39

awaryjnego
Ryzyko porażenia prądem

40

Opis ostrzeżenia
Znaki ostrzegawcze dotyczące
wybuchowych poparzeń

Znaki ostrzegawcze akumulatora
jako przeciwwagi

20
21

Ryzyko porażenia prądem

41

Oznaczenie uwagi na
uszkodzenia skóry

70

Oznaczenie ryzyka przechylenia
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Lista etykiet AS0608/AS0808
Kod
1

Nazwa
Oznaczenie zabronionej świecy
żarowej

Kod

Nazwa

22

Nie opryskiwać wodą
Oznaczenie oleju

2

Logo firmy

23

3

Identyfikacja modelu

24

4

Linia ostrzegawcza

25

5

Logo firmy

26

6

IPAF

27

7

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

28

8

Ryzyko porażenia prądem

29

9

10
11
12

13

14
15

Oznaczenie

opuszczania

awaryjnego
Oznaczenie trzymaj się z dala od
maszyny
Oznaczenie udźwigu kół
Oznaczenia kierunku poruszania
się
Oznaczenie

uwagi

na

uszkodzenia skóry
Oznaczenie

zamknięcia

podwozia na wsporniku
Uwaga podczas przeglądu

73

Tabliczka

znamionowa

całej

znamionowa

całej

maszyny
Tabliczka
maszyny
Oznaczenie

maksymalnej

siły

maksymalnej

siły

ręcznej
Oznaczenie
ręcznej
Instrukcje
Oznaczenie

opuszczania

platformy

30

Oznaczenie porażenia prądem

31

Oznaczenie zakazu

32

Oznaczenie strzałki

33

Oznaczenie

dotyczące

bezpieczeństwa platformy

34

Opis niebezpieczeństwa

35

Opis ostrzeżenia

36

Znaki ostrzegawcze dotyczące
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wybuchowych poparzeń

16

Oznaczenie CE

37

Znak ostrzegawczy akumulatora
jako
przeciwwagi

17

Punkt zaczepienia linki

38

Ryzyko porażenia prądem

Znaki ostrzegawcze dotyczące
18

bezpieczeństwa przy zwalnianiu 39

Oznaczenie ryzyka przechylenia

hamulca
Oznaczenie
19

Położenie podnoszenia

40

ramienia

bezpieczeństwa

wózka

widłowego
20
21

Oznaczenie zawieszki

41

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych
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42

Znak ładowania akumulatora
Położenie
widłowego

wideł

wózka
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Etykieta AS0608/AS0808
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AS0612/AS0812/AS1012/AS1212
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Lista etykiet AS0612/AS0812/AS1012/AS1212
Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

1

Oznaczenie zakazu

22

Położenie podnoszenia

2

Oznaczenie strzałki

23

Oznaczenie zawieszki

24

Nie opryskiwać wodą

25

Oznaczenie oleju

3
4
5

Oznaczenie

opuszczania

platformy
Instrukcje
Oznaczenie zabronionej świecy
żarowej

26

Oznaczenie punktów mocowań
transportowych
Tabliczka

znamionowa

całej

znamionowa

całej

6

Logo firmy

27

7

Identyfikacja modelu

28

8

Linia ostrzegawcza

29

Oznaczenie porażenia prądem

9

Logo firmy

30

Punkt zaczepienia linki

10

IPAF

31

Opis niebezpieczeństwa

11

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

32

Opis ostrzeżenia

12

Ryzyko porażenia prądem

33

13

14
15
16
17
18

Oznaczenie trzymaj się z dala od
maszyny

się
Oznaczenie

opuszczania

awaryjnego
Oznaczenie udźwigu kół
uwagi

na

uszkodzenia skóry
Oznaczenie

Tabliczka
maszyny

Znaki ostrzegawcze dotyczące
wybuchowych poparzeń
Znak ostrzegawczy akumulatora

34

jako
przeciwwagi

Oznaczenia kierunku poruszania

Oznaczenie

maszyny

zamknięcia

35
36

wideł

wózka

widłowego
Znak ładowania akumulatora

38

Oznaczenie ryzyka przechylenia

19

Uwaga podczas przeglądu

40

20

Oznaczenie CE

41

21

Znaki ostrzegawcze dotyczące 42
77

Położenie

37

39

podwozia na wsporniku

Ryzyko porażenia prądem

Oznaczenie

maksymalnej

siły

maksymalnej

siły

ręcznej
Oznaczenie
ręcznej
Oznaczenie

dotyczące

bezpieczeństwa platformy
Oznaczenie

ramienia
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bezpieczeństwa przy zwalnianiu

bezpieczeństwa

hamulca

widłowego

78

wózka
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Lista etykiet AS1413
Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

1

Logo firmy

21

Oznaczenie opuszczania
awaryjnego

2

Identyfikacja modelu

22

Znak ładowania akumulatora

3

Oznaczenie ramienia

23

Tabliczka znamionowa całej

bezpieczeństwa wózka

maszyny

widłowego
4

Oznaczenie trzymaj się z dala od

24

Oznaczenie zakazu uziemienia

25

Oznaczenie strzałki

maszyny
5

Oznaczenia kierunku poruszania
się

6

Oznaczenie udźwigu kół

26

Oznaczenie zakazu

7

Ryzyko porażenia prądem

27

Punkt zaczepienia linki

8

Oznaczenie ryzyka zmiażdżenia

28

Oznaczenie ryzyka przechylenia

9

Oznaczenie zamknięcia

29

Położenie wideł wózka

podwozia na wsporniku
10

widłowego

Znaki ostrzegawcze dotyczące

30

Uwaga podczas przeglądu

31

Oznaczenie uwagi na

wybuchowych poparzeń
11

Znak ostrzegawczy akumulatora
jako przeciwwagi

uszkodzenia skóry

12

Oznaczenie wyłączenia

32

IPAF

13

Linia ostrzegawcza

33

Logo firmy

14

Oznaczenie zawieszki

34

Znak ostrzegawczy opuszczonej
platformy

15

Położenie podnoszenia

35

Linia ostrzegawcza

16

Oznaczenie maksymalnej siły

36

Ryzyko porażenia prądem

ręcznej
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17

Oznaczenie dotyczące

37

Oznaczenie oleju

bezpieczeństwa platformy
18

Instrukcje

38

Oznaczenie CE

19

Instrukcje

39

Opis ostrzeżenia

20

Oznaczenie zabronionej świecy

40

Opis niebezpieczeństwa

żarowej
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Etykieta AS1413
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Tę stronę celowo pozostawiono pustą

85
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Rozdział 10 Dane techniczne
Tabela 13 - Udźwig platformy
Model (nr
zamówienia)

SS0407E（S0407SDTCE10）

wewn

personelu

ątrz

obciążenie
robocze platformy
Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy
Model (nr
zamówienia)

wewn
ątrz
wewn
ątrz

wewn

personelu

ątrz

obciążenie
robocze platformy
Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy
Model (nr
zamówienia)

wewn
ątrz
wewn
ątrz

wewn

personelu

ątrz

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy
Model (nr
zamówienia)

na

ątrz

2

240kg

obciążenie

zewnąt

1

robocze platformy

rz

Zalecany

na

przedłużenia

zewnąt

240kg

udźwig

wewn
ątrz
wewn
ątrz

platformy

2

wewn
ątrz
wewn
ątrz

zewnąt

-

rz
na
230kg

zewnąt

-

rz
na
120kg

zewnąt

-

rz

rz
na
113kg

zewnąt

Tabela 14 - Udźwig platformy

113kg

Model (nr

rz

zamówienia)

na
2

zewnąt

AS0607WE(S06071DTCE11)

rz
na
230kg

zewnąt

Maksymalna ilość
personelu

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

1

230kg

ątrz

ątrz

na
2

113kg

na

Zalecany udźwig

zewnąt

przedłużenia

113kg

platformy

rz

Model (nr
zamówienia)

wewn
ątrz

zewnąt

-

rz

1

na
230kg

zewnąt

230kg

rz
na
120kg

zewnąt

120kg

rz

AS0608E(S06081DTCE10)

na
2

zewnąt
rz

rz

SS0607E（S0607SDTCE10）

Maksymalna ilość

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

personelu

na

SS0507E（S0507SDTCE10）

Maksymalna ilość

Maksymalne

wewn

Maksymalne

Maksymalna ilość

Maksymalne

Maksymalna ilość

Maksymalna ilość
personelu

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

ątrz

na
2

zewnąt

1

rz

na
230kg

zewnąt

-

rz
na
113kg

zewnąt

-

Zalecany udźwig

rz

przedłużenia
platformy

AS0607E(S06071DTCE10)
86

ątrz

wewn
ątrz

na
380kg

zewnąt

380kg

rz
na
113kg

zewnąt
rz

113kg
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Model (nr
zamówienia)
Maksymalna ilość
personelu

wewn
ątrz

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

Model (nr
zamówienia)
Maksymalna ilość
personelu

Model (nr

AS0808E（S08081DTCE10）

ątrz

ątrz

zamówienia)

na
2

zewnąt

-

rz
na
230kg

zewnąt

-

rz
na
113kg

zewnąt

-

rz

wewn
ątrz

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

ątrz

ątrz

zamówienia)
Maksymalna ilość
personelu

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

zamówienia)

na
2

zewnąt

1

rz
na
450kg

zewnąt

450kg

rz
na
113kg

zewnąt

113kg

rz

Tabela 15 - Udźwig platformy
Model (nr

Maksymalna ilość
personelu

Model (nr

AS0812E（S08121DTCE10）

ątrz

wewn
ątrz

wewn
ątrz

4

zewnąt

na
zewnąt

na
zewnąt

2

113kg

rz

87

zewnąt

1

rz
na
320kg

zewnąt

320kg

rz
na
113kg

zewnąt

113kg

rz

AS1212E(S12121DTCE10)

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

ątrz

ątrz

ątrz

na
2

zewnąt

-

rz
na
320kg

zewnąt

-

rz
na
113kg

zewnąt

-

rz

AS1413E (S14132DTCE10)

Maksymalna ilość
personelu

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

ątrz

na
2

ątrz

ątrz

zewnąt

1

rz
na
320kg

zewnąt

320kg

rz

550kg

rz

113kg

ątrz

na

3

rz

550kg

ątrz

wewn

AS0612E(S06121DTCE10)

wewn

ątrz

Maksymalna ilość
personelu

Model (nr
zamówienia)

na

AS1012E（S10121DTCE10）

na
113kg

zewnąt
rz

113kg
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Model
zamówienia)

Tabela 16 – Udźwig platformy
Model (nr

AS0607(S06071DTCH10)

zamówienia)
Maksymalna ilość
personelu

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy
Model
zamówienia)

(nr

wewn
ątrz

na
2

zewnąt

wewn
ątrz

na
230kg

zewnąt

ątrz

na
120kg

zewnąt

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

ątrz

zewnąt

1

na
230kg

zewnąt

230kg

rz

ątrz

na
120kg

zewnąt

120kg

rz

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

ątrz

ątrz

na
2

zewnąt

1

rz
na
380kg

zewnąt

380kg

rz
na
113kg

zewnąt

-

na
230kg

zewnąt

-

na
113kg

zewnąt

-

rz

AS0612(S06121DTCH10)

Maksymalna ilość
personelu

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

Model
zamówienia)

AS0608(S06081DTCH10)

Maksymalna ilość
personelu

zewnąt

rz

ątrz

zamówienia)

rz

ątrz

2

rz

ątrz

Model (nr

na
2

ątrz

na

Tabela 17 – udźwig platformy

rz

wewn

ątrz

wewn

-

AS0607W(S06071DTCH11)

(nr

Maksymalna ilość
personelu

-

rz

wewn

AS0808（S08081DTCH10）

-

rz

Maksymalna ilość
personelu

Model
zamówienia)

(nr

113kg

rz

88

(nr

ątrz

ątrz

ątrz

na
4

zewnąt

3

rz
na
550kg

zewnąt

550kg

rz
na
113kg

zewnąt

113kg

rz

AS0812（S08121DTCH10）

Maksymalna ilość
personelu

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

wewn

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

wewn

ątrz

ątrz

ątrz

na
2

zewnąt

1

rz
na
450kg

zewnąt

450kg

rz
na
113kg

zewnąt
rz

113kg
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Model
zamówienia)

(nr

Maksymalna ilość
personelu

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy
Model
zamówienia)

wewn
ątrz

ątrz

wewn
ątrz

wewn
ątrz

wewn

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

1

(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)

na
320kg

zewnąt

Rozmiar przedłużenia platformy

320kg

(m)
Maksymalny

113kg

zewnąt

Maksymalny

113kg

ątrz

ątrz

320kg

Maksymalny

ątrz

zewnąt

wewn
ątrz

wewn

na

złożeniu) (km/h)

Prędkość jazdy maszyny (stan po

zewnąt

-

Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość

zewnąt

podnoszenia/opuszczania (s)

-

Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność

ątrz

pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)

na
zewnąt

(z drabinką/bez drabinki)

1

Szerokość całkowita (m)

rz

Rozmiar opon
(średnica×szerokość)

na

Wymiary platformy roboczej

320kg

(dł.×szer.) (m)

rz
na
113kg

zewnąt

113kg

0,6
3°
3°
1,5°

12,5
3,5
0,5
25/20
1,5
25%
1,53/1,35
0,76
230×80
1,35×0,7

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1120

Wysokość całkowita (m)
(składanie bez
89

3,6

680

podniesieniu) (mm)

SS0407E

5,6

Szerokość bieżnika (mm)
Prześwit (stan po złożeniu/po

rz

Tabela 18 – Specyfikacje eksploatacyjne SS0407E
Model

dopuszczalna

prędkość wiatru (m/s)

zewnąt

kąt

2

400±100

rz

rz

320kg

dopuszczalny

Maksymalna

-

na

2

kąt

Droga hamowania

AS1413 (S14132DTCH10)

wewn

dopuszczalny

roboczy (na boki)

rz

113kg

kąt

roboczy (do tyłu)

na
2

dopuszczalny

roboczy (do przodu)

na

AS1212(S12121DTCH10)

Zalecany udźwig
przedłużenia
platformy

Maksymalna ilość
personelu

zewnąt

rz

wewn

(nr

Maksymalna wysokość robocza

rz

Maksymalne
obciążenie
robocze platformy

Model
zamówienia)

na
2

Parametr

Maksymalna liczba pracowników

rz

wewn

(nr

Maksymalna ilość
personelu

Element

AS1012（S10121DTCH10）

50/16
2,06/1,82
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obudowy/składanie)

roboczy (do tyłu)

Waga całkowita (kg)
Silnik
podnosząc
y

Moc

znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

Akumulator

(V)
Pojemność (Ah)
wejściowe AC

Ładunek

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC
Nominalne napięcie
wyjściowe DC

Maksymalna

12

złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość

15
24

< 70dBA

Długość całkowita (m)

Ciśnienie systemowe (MPa)

13

Olej hydrauliczny

4.5l

Szerokość całkowita (m)

Wymiary platformy roboczej
Szerokość bieżnika (mm)

730

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1120

Prześwit (stan po złożeniu/po

10,71kPa

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

50/16

podniesieniu) (mm)
Wysokość całkowita (m)

Tabela 19 – Specyfikacje eksploatacyjne SS0507E
SS0507E

1,35×0,7

(dł.×szer.) (m)

1116,71kPa

Model

230×80

(średnica×szerokość)

480kg

Nacisk na podłoże

0,81

Rozmiar opon

Informacje dotyczące podłoża nośnego
Nacisk opon na nawierzchnię

1,53/1,35

(z drabinką/bez drabinki)

Pompa zębata

0,5

25%

pokonywania wzniesień

otwartego

3,5

1,5

Teoretyczna zdolność

System typu

12,5

25/20

podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)

Natężenie hałasu na platformie

Maksymalne obciążenie kół

dopuszczalna

Prędkość jazdy maszyny (stan po

100-240V AC

1,5°
400±100

prędkość wiatru (m/s)

< 70dBA

Główna pompa

kąt

Droga hamowania

1,6

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

dopuszczalny

roboczy (na boki)

115

Nominalna napięcie



Maksymalny

880

(składanie bez

2,15/1,9

obudowy/składanie)
Waga całkowita (kg)

2

Silnik

6,3

podnosząc
y

4,3

Moc

985
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

Akumulator
0,6

(V)
Pojemność (Ah)
Nominalna napięcie

3°


Ładunek

wejściowe AC
Maksymalny

3°
90

prąd

1,6

12
150
100-240V AC
15
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wyjściowy DC

Prędkość

Nominalne napięcie

podnoszenia/opuszczania (s)

wyjściowe DC

24

Minimalny promień skrętu (m)

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Teoretyczna zdolność

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

pokonywania wzniesień

Typ

otwartego

(z drabinką/bez drabinki)

Pompa zębata

Szerokość całkowita (m)

Ciśnienie systemowe (MPa)

15

Rozmiar opon

Olej hydrauliczny

4.5l

(średnica×szerokość)

25%
1,53/1,35
0,81
230×80

Wymiary platformy roboczej

Informacje dotyczące podłoża nośnego
Maksymalne obciążenie kół

1,5

Długość całkowita (m)

System typu

Główna pompa

32/27

1,35×0,7

(dł.×szer.) (m)

480kg

Nacisk opon na nawierzchnię

1471,5kPa

Szerokość bieżnika (mm)

730

Nacisk na podłoże

10,94kPa

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1120

Prześwit (stan po złożeniu/po
Tabela 20 – Specyfikacje eksploatacyjne SS0607E

Element

Parametr

obudowy/składanie)

2

Waga całkowita (kg)

(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

(składanie bez

SS0607E

Maksymalna wysokość robocza

Maksymalny

Wysokość całkowita (m)

Model
Maksymalna liczba pracowników

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)

Silnik

7,5

podnosząc
y

5,5

Moc

2,275/2
1335
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

Akumulator

0,6

(V)
Pojemność (Ah)
Nominalna napięcie

3°

wejściowe AC
3°


Ładunek

1,5°

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC
Nominalne napięcie
wyjściowe DC

500±100
dopuszczalna

50/16

podniesieniu) (mm)

0

2,2

12
150
100-240V AC

15
24

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Typ
3,5

System typu
otwartego

Główna pompa
0,5

91

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

15

Olej hydrauliczny

4.5l
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Informacje dotyczące podłoża nośnego
Maksymalne obciążenie kół

Rozmiar opon

Nacisk opon na nawierzchnię

Wymiary platformy roboczej

1454,66kPa

Nacisk na podłoże

323×100

(średnica×szerokość)

540kg

1,63×0,74

(dł.×szer.) (m)

13,46kPa

Szerokość bieżnika (mm)

660

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1350

Prześwit (stan po złożeniu/po

80/20

podniesieniu) (mm)

Tabela 21 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0607E

Wysokość całkowita (m)
Model

AS0607E

(składanie bez

Element

Parametr

obudowy/składanie)

2

Waga całkowita (kg)

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

Silnik

7,8

podnosząc
y

5,8

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)

1610
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

0,9

Akumulator

(V)
Pojemność (Ah)

3°

Nominalne napięcie
zasilania AC (V)

3°
Ładowarka
1,5°

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie

500±100
dopuszczalna

Moc

2,14/1,84

wyjściowe DC (V)

0

6
225
100-240V AC
30
24

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Typ

3,5

3,3

System typu
otwartego

Główna pompa

0,8

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

21

16/28

Olej hydrauliczny

9,5l

1,72

Maksymalne obciążenie kół

25%

Nacisk opon na nawierzchnię

1074,83kPa

Nacisk na podłoże

14,30kPa

Informacje dotyczące podłoża nośnego
600kg

1,86/1,68
Tabela 22 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0607WE
0,76
Model
92

AS0607WE

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

obudowy/składanie)

2

Waga całkowita (kg)
Silnik

7,8

podnosząc
y

5,8

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon
(średnica×szerokość)
Wymiary platformy roboczej
(dł.×szer.) (m)

znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

0,9

Akumulator

(V)
Pojemność (Ah)

3°

zasilania AC (V)

3°
Ładowarka

1,5°

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

12,5

System typu
otwartego

Główna pompa

0,8
16/28

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

21

Olej hydrauliczny

9,5l

Informacje dotyczące podłoża nośnego

1,75

Maksymalne obciążenie kół

25%

600kg

Nacisk opon na nawierzchnię

981kPa

Nacisk na podłoże

13,49kPa

1,86/1,68
Tabela 23 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0608E

0,81
323×100

Model

AS0608E

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników

1,63×0,74

Maksymalna wysokość robocza

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1350

Maksymalna wysokość platformy

(składanie bez

24

< 70dBA

(m)

Wysokość całkowita (m)

30

Natężenie hałasu na platformie

710

podniesieniu) (mm)

100-240V AC

< 70dBA

Szerokość bieżnika (mm)
Prześwit (stan po złożeniu/po

6

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

4

3,3

225

Nominalne napięcie

500±150
dopuszczalna

Moc

1620

(m)

80/20

Rozmiar przedłużenia platformy
(m)

2,14/1,84

Maksymalny
93

dopuszczalny

kąt

2
7,9
5,9
0,9
3°

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
roboczy (do przodu)
Maksymalny

zasilania AC (V)

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

Maksymalny

3°

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie

1,5°

wyjściowe DC (V)

500±100
dopuszczalna

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon

12,5

Wymiary platformy roboczej
(dł.×szer.) (m)

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA
System typu
otwartego

3,5

Główna pompa

0,8

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

21

Olej hydrauliczny

13l

Informacje dotyczące podłoża nośnego

30/34

Maksymalne obciążenie kół

2,15
25%
2,40/2,25

770kg

Nacisk opon na nawierzchnię

931,87kPa

Nacisk na podłoże

11,71kPa

Tabela 24 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0808E

0,83

Model

AS0808E

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza

2,26×0,81

(m)

700

Maksymalna wysokość platformy

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

(m)

podniesieniu) (mm)

Rozmiar przedłużenia platformy

100/25

(m)

Wysokość całkowita (m)
(składanie bez

Maksymalny
2,19/1,83

Silnik
podnosząc
y

Moc

Maksymalny
2000
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

Akumulator

(V)
Pojemność (Ah)

Ładowarka

Nominalne napięcie

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)

obudowy/składanie)
Waga całkowita (kg)

24
< 70dBA

Szerokość bieżnika (mm)
Prześwit (stan po złożeniu/po

30

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

380×130

(średnica×szerokość)

prąd

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

3,3

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

6

dopuszczalna

Prędkość jazdy maszyny (stan po

100-240V AC

złożeniu) (km/h)
94

10
8
0,9
3°
3°
1,5°
500±100

prędkość wiatru (m/s)

225

2

0
3,5

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość

0,8

Minimalny promień skrętu (m)

25%

pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)
Szerokość całkowita (m)

13l

Nacisk opon na nawierzchnię

840,71kPa

Nacisk na podłoże

12,45kPa

0,83

Rozmiar opon
Wymiary platformy roboczej

AS0612E

Element

Parametr

Maksymalna wysokość robocza
(m)

2,26×0,81

(dł.×szer.) (m)

Model
Maksymalna liczba pracowników

380×130

(średnica×szerokość)

830kg

Tabela 25 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0612E

2,40/2,25

(z drabinką/bez drabinki)

Olej hydrauliczny
Maksymalne obciążenie kół

2,15

Teoretyczna zdolność

21

Informacje dotyczące podłoża nośnego

31/40

podnoszenia/opuszczania (s)

Ciśnienie systemowe (MPa)

Maksymalna wysokość platformy

Szerokość bieżnika (mm)

700

(m)

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

Rozmiar przedłużenia platformy

Prześwit (stan po złożeniu/po

(m)

100/25

podniesieniu) (mm)

Maksymalny

(składanie bez

Maksymalny

2,32/1,95

Waga całkowita (kg)

y

Moc

znamionowa

(kW)

(V)
Nominalne napięcie
zasilania AC (V)
Maksymalny

dopuszczalny

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

dopuszczalna

prędkość wiatru (m/s)

6

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)

225

Prędkość jazdy maszyny (stan po

100-240V AC

podniesieniu) (km/h)
Prędkość

30

podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)

24

Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Długość całkowita (m)

System typu

(z drabinką/bez drabinki)

otwartego

Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon

Pompa zębata
95

8,2
6,2
0,9
3°
3°
1,5°
500±100

< 70dBA

Główna pompa

kąt

Droga hamowania

3,3

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

kąt

roboczy (na boki)
Maksymalna

Pojemność (Ah)

Ładowarka

Maksymalny

2140

Napięcie wyjściowe
Akumulator

dopuszczalny

roboczy (do tyłu)

obudowy/składanie)

podnosząc

kąt

roboczy (do przodu)

Wysokość całkowita (m)

Silnik

dopuszczalny

4

12,5
4
0,8
30/33
2,3
25%
2,42/2,25
1,18
380×130

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
(średnica×szerokość)

Maksymalna wysokość robocza

Wymiary platformy roboczej

(m)

2,26×1,12

(dł.×szer.) (m)

Maksymalna wysokość platformy

Szerokość bieżnika (mm)

1040

(m)

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

Rozmiar przedłużenia platformy

Prześwit (stan po złożeniu/po

(m)

100/20

podniesieniu) (mm)

Maksymalny

(składanie bez

Maksymalny

2,18/1,61

Waga całkowita (kg)

y

Moc

znamionowa

(kW)

(V)
Nominalne napięcie
zasilania AC (V)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

Droga hamowania

3,3

dopuszczalna

prędkość wiatru (m/s)

6

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)

240

Prędkość jazdy maszyny (stan po

100-240V AC

podniesieniu) (km/h)
Prędkość

30

podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)

24

Teoretyczna zdolność

< 70dBA

pokonywania wzniesień

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Długość całkowita (m)

Główna pompa

System typu

(z drabinką/bez drabinki)

otwartego

Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

21

(średnica×szerokość)

Olej hydrauliczny

16l

Wymiary platformy roboczej
(dł.×szer.) (m)

Informacje dotyczące podłoża nośnego
Maksymalne obciążenie kół
Nacisk opon na nawierzchnię
Nacisk na podłoże

0,9
3°
3°
1,5°

12,5
4
0,8
35/40
2,3
25%
2,42/2,25
1,18
380×130
2,26×1,12

Szerokość bieżnika (mm)

1040

1367,42kPa

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

10,28kPa

Prześwit (stan po złożeniu/po

1350kg

podniesieniu) (mm)

Model

AS0812E

Element

Parametr

100/20

Wysokość całkowita (m)

Tabela 26 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0812E

Maksymalna liczba pracowników

8

500±100

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

kąt

roboczy (na boki)
Maksymalna

Pojemność (Ah)

Ładowarka

Maksymalny

2225

Napięcie wyjściowe
Akumulator

dopuszczalny

roboczy (do tyłu)

obudowy/składanie)

podnosząc

kąt

roboczy (do przodu)

Wysokość całkowita (m)

Silnik

dopuszczalny

10

(składanie bez

2,30/1,73

obudowy/składanie)
Waga całkowita (kg)

2
96

2360

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Silnik
podnosząc
y

Moc

znamionowa

(kW)

(V)
Pojemność (Ah)
zasilania AC (V)

Ładowarka

kąt

roboczy (na boki)
Maksymalna

6

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

dopuszczalna

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)

100-240V AC

Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)

30

Prędkość
Minimalny promień skrętu (m)

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Teoretyczna zdolność

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

pokonywania wzniesień

Typ

System typu

Główna pompa

(z drabinką/bez drabinki)

Pompa zębata

Szerokość całkowita (m)

Ciśnienie systemowe (MPa)

21

Rozmiar opon

Olej hydrauliczny

16l

(średnica×szerokość)

Maksymalne obciążenie kół
Nacisk opon na nawierzchnię

1125,62kPa

Nacisk na podłoże

2,47/2,25
1,18
380×130
2,26×1,12

(dł.×szer.) (m)

1136kg
11,85kPa

Szerokość bieżnika (mm)

1040

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

Prześwit (stan po złożeniu/po

100/20

podniesieniu) (mm)
Tabela 27 – Specyfikacje eksploatacyjne AS1012E
AS1012E

(składanie bez

Element

Parametr

obudowy/składanie)

2

Waga całkowita (kg)

Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

Wysokość całkowita (m)

Model
Maksymalna liczba pracowników

dopuszczalny

roboczy (do tyłu)

kąt

0,8

25%

Wymiary platformy roboczej

Informacje dotyczące podłoża nośnego

3,5

2,3

Długość całkowita (m)

otwartego

12,5

58/48

podnoszenia/opuszczania (s)

24

1,5°
500±100

prędkość wiatru (m/s)

240

Nominalne napięcie
Maksymalny

3,3

dopuszczalny

Droga hamowania

Napięcie wyjściowe
Akumulator

Maksymalny

Silnik

12

podnosząc
y

10

Moc

2,43/1,86
3000
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

Akumulator

0,9

(V)
Pojemność (Ah)
Nominalne napięcie

3°
Ładowarka
3°

zasilania AC (V)
Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)
97

3,3

6
240
100-240V AC
30

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

podnoszenia/opuszczania (s)

24

Minimalny promień skrętu (m)

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Teoretyczna zdolność

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

pokonywania wzniesień

Typ

System typu

Główna pompa

otwartego

(z drabinką/bez drabinki)

Pompa zębata

Szerokość całkowita (m)

21

Rozmiar opon

Olej hydrauliczny

23l

(średnica×szerokość)

1,18
380×130
2,26×1,12

(dł.×szer.) (m)

1190kg
1238,78kPa

Nacisk na podłoże

2,47/2,25

Wymiary platformy roboczej

Informacje dotyczące podłoża nośnego
Nacisk opon na nawierzchnię

25%

Długość całkowita (m)

Ciśnienie systemowe (MPa)

Maksymalne obciążenie kół

2,3

11,48kPa

Szerokość bieżnika (mm)

1040

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

Prześwit (stan po złożeniu/po

Model

AS1212E

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość

Wysokość całkowita (m)
(składanie bez

2,56/1,99

obudowy/składanie)

2

Waga całkowita (kg)
Silnik

14

podnosząc
y

12

Moc

3160
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

Akumulator

0,9

(V)
Pojemność (Ah)
Nominalne napięcie

3°

zasilania AC (V)
3°

Ładowarka

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie

1,5°

wyjściowe DC (V)

500±100
dopuszczalna

100/20

podniesieniu) (mm)

Tabela 28 – Specyfikacje eksploatacyjne AS1212E

0

3,3

12
150
100-240V AC
30
24

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Typ

System typu
otwartego

3

Główna pompa

0,8

Ciśnienie systemowe (MPa)

21

Olej hydrauliczny

23l

Informacje dotyczące podłoża nośnego

58/60
98

Pompa zębata

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Maksymalne obciążenie kół

(dł.×szer.) (m)

1280kg

Nacisk opon na nawierzchnię

1316,78kPa

Nacisk na podłoże

13,41kPa

Szerokość bieżnika (mm)

1175

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

2220

Prześwit (stan po złożeniu/po

Model

AS1413E

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna
wysokość
Maksymalna

Wewnątrz

wysokość
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Rozmiar przedłużenia platformy (m)
Droga hamowania
Maksymalna

Waga całkowita (kg)

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość podnoszenia/opuszczania
(s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność pokonywania
wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon
(średnica×szerokość)
Wymiary platformy roboczej

Moc

podnoszący

(kW)

3500
znamionowa

Napięcie wyjściowe
(V)

Akumulator

Pojemność (Ah)

8

Nominalne napięcie
wejściowe AC (V)

3°

Maksymalny

Ładowarka

prąd

wyjściowy DC (A)

3°

Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

1,5°
0,9

4,5
12
150
100- 240V AC
30
24

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Typ

500±100
dopuszczalna

Silnik

10
13,8

Na zewnątrz

platformy (m)

1,94/2,74

złożeniu/po podniesieniu) (m)

15,8

Na zewnątrz

robocza (m)

Wysokość całkowita (stan po

2

Wewnątrz

105/20

podniesieniu) (mm)

Tabela 29 – Specyfikacje eksploatacyjne AS1413E

System typu
otwartego

12,5

Główna pompa

Pompa zębata

Model
3,5

Ciśnienie systemowe (MPa)
Olej hydrauliczny

0,8

AS1413E
21
25,5l

Informacje dotyczące podłoża nośnego
Maksymalne obciążenie kół

80/65

Nacisk opon na nawierzchnię

2,85

Nacisk na podłoże

1350kg
1154,71kPa
10,8kPa

25%
Tabela 30 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0607
2,80/2,65
1,3

Model

AS0607

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników

380×130

Maksymalna wysokość robocza
(m)

2,64×1,12
99

2
7,8

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

y

5,8

Napięcie wyjściowe

3°

Akumulator

Pojemność (Ah)
3°

Nominalne napięcie
zasilania AC (V)

1,5°
Ładowarka

500±100
dopuszczalna

prędkość wiatru (m/s)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon
Wymiary platformy roboczej
(dł.×szer.) (m)

Prześwit (stan po złożeniu/po
podniesieniu) (mm)

1,65

Silnik

Moc

podnosząc

(kW)

< 70dBA
System typu
Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

24

Olej hydrauliczny

9,5l

Nacisk opon na nawierzchnię

25%

Nacisk na podłoże

1,83/1,65
0,76

1,63×0,74

60/20

2,12/1,82
1580
znamionowa

24

Natężenie hałasu na platformie

Maksymalne obciążenie kół

obudowy/składanie)
Waga całkowita (kg)

30

Informacje dotyczące podłoża nośnego

Wysokość całkowita (m)
(składanie bez

100-240V AC

< 70dBA

Główna pompa

16/28

1320

225

otwartego

0,8

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

6

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

3,2

646

prąd

wyjściowy DC (A)
wyjściowe DC (V)

0,9

Szerokość bieżnika (mm)

Maksymalny

Nominalne napięcie

0

305×114

(średnica×szerokość)

(V)

3,3

100

600kg
981kPa
14,30kPa

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Tabela 31 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0607W
Model
Element
Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

AS0607W

(składanie bez

Parametr

obudowy/składanie)

2

Waga całkowita (kg)
Silnik

7,8

podnosząc
y

5,8

dopuszczalna

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon
(średnica×szerokość)
Wymiary platformy roboczej
(dł.×szer.) (m)

Akumulator

0,9

1600
znamionowa

(kW)

(V)
Pojemność (Ah)

3°

Nominalne napięcie
zasilania AC (V)

3°
Ładowarka
1,5°

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

12,5

3,3

6
225
100-240V AC
30
24

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Typ

3,2

System typu
otwartego

Główna pompa

0,8
16/28

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

24

Olej hydrauliczny

9,5l

Informacje dotyczące podłoża nośnego

1,7

Maksymalne obciążenie kół

25%

600kg

Nacisk opon na nawierzchnię

981kPa

Nacisk na podłoże

13,49kPa

1,83/1,65
Tabela 32 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0608

0,81
305×114

Model

AS0608

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza

1,63×0,74

Szerokość bieżnika (mm)

696

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1320

Prześwit (stan po złożeniu/po

Moc

2,12/1,82

Napięcie wyjściowe

500±100

prędkość wiatru (m/s)

podniesieniu) (mm)

Wysokość całkowita (m)

(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy

60/20

(m)
101

2
7,9
5,9
0,9

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

Nominalne napięcie

3°

zasilania AC (V)

3°

Ładowarka

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon

wyjściowe DC (V)

12,5

Wymiary platformy roboczej
(dł.×szer.) (m)

25%
2,40/2,25

podnosząc
y

Moc
(kW)

Napięcie wyjściowe
Akumulator

(V)
Pojemność (Ah)

Olej hydrauliczny

13l
770kg

Nacisk opon na nawierzchnię

931,87kPa

Nacisk na podłoże

11,71kPa

Model

AS0808

Element

Parametr

Maksymalna wysokość robocza
2,26×0,81

(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy

100/25

(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)

2000
znamionowa

24

Maksymalna liczba pracowników

obudowy/składanie)
Silnik

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

0,83

2,19/1,83

Waga całkowita (kg)

System typu

Tabela 33 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0808

Wysokość całkowita (m)
(składanie bez

< 70dBA

Maksymalne obciążenie kół

2,15

1850

podniesieniu) (mm)

Natężenie hałasu na platformie

Informacje dotyczące podłoża nośnego

30/34

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)
Prześwit (stan po złożeniu/po

< 70dBA

Główna pompa

0,8

700

24

otwartego

3

Szerokość bieżnika (mm)

30

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

380×130

(średnica×szerokość)

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie

1,5°
500±100

dopuszczalna

Maksymalny

100-240V AC

Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)

3,3

Droga hamowania
Maksymalna

6

dopuszczalna

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
102

10
8
0,9
3°
3°
1,5°
500±100

prędkość wiatru (m/s)

225

2

0
3

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość

0,8

Minimalny promień skrętu (m)

25%

pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)

2,40/2,25

(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)

Szerokość bieżnika (mm)

700

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

Prześwit (stan po złożeniu/po

Element

Parametr

Rozmiar przedłużenia platformy
(m)

Maksymalny

(kW)
Napięcie wyjściowe
(V)
Pojemność (Ah)
Nominalne napięcie
zasilania AC (V)
prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

Maksymalny

dopuszczalny
dopuszczalny

Maksymalna

dopuszczalna

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)

100-240V AC

Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)

30

Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)

24

< 70dBA

Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność
pokonywania wzniesień
Długość całkowita (m)

System typu

(z drabinką/bez drabinki)

otwartego

Szerokość całkowita (m)

Pompa zębata

Rozmiar opon
103

4
8,2
6,2
0,9
3°
3°
1,5°
500±100

prędkość wiatru (m/s)

225

Natężenie hałasu na platformie

kąt

Droga hamowania

6

< 70dBA

kąt

roboczy (na boki)

3,3

Natężenie hałasu na ziemi

kąt

roboczy (do tyłu)

2140
znamionowa

dopuszczalny

roboczy (do przodu)

2,32/1,95

Waga całkowita (kg)

Główna pompa

AS0612

(m)

obudowy/składanie)

Typ

Model

Maksymalny

(składanie bez

Maksymalny

12,45kPa

Maksymalna wysokość platformy

Wysokość całkowita (m)

Ładowarka

Nacisk na podłoże

(m)

100/25

podniesieniu) (mm)

Akumulator

840,71kPa

Maksymalna liczba pracowników

2,26×0,81

(dł.×szer.) (m)

y

Nacisk opon na nawierzchnię

Maksymalna wysokość robocza

Wymiary platformy roboczej

podnosząc

830kg

Tabela 34 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0612

380×130

(średnica×szerokość)

Moc

13l

0,83

Rozmiar opon

Silnik

Olej hydrauliczny
Maksymalne obciążenie kół

2,15

Teoretyczna zdolność

24

Informacje dotyczące podłoża nośnego

31/40

podnoszenia/opuszczania (s)

Ciśnienie systemowe (MPa)

12,5
3
0,8
30/38
2,3
25%
2,42/2,25
1,18
380×130

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
(średnica×szerokość)

Maksymalna wysokość robocza

Wymiary platformy roboczej

(m)

2,26×1,12

(dł.×szer.) (m)

Maksymalna wysokość platformy

Szerokość bieżnika (mm)

1040

(m)

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

Rozmiar przedłużenia platformy

Prześwit (stan po złożeniu/po

(m)

100/20

podniesieniu) (mm)

Maksymalny

(składanie bez

Maksymalny

2,18/1,61

Waga całkowita (kg)

y

Moc

znamionowa

(kW)

(V)
Nominalne napięcie
zasilania AC (V)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

Droga hamowania

4,5

dopuszczalna

prędkość wiatru (m/s)

6

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)

240

Prędkość jazdy maszyny (stan po

100-240V AC

podniesieniu) (km/h)
Prędkość

30

podnoszenia/opuszczania (s)
Minimalny promień skrętu (m)

24

Teoretyczna zdolność

< 70dBA

pokonywania wzniesień

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Długość całkowita (m)

Główna pompa

System typu

(z drabinką/bez drabinki)

otwartego

Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

25

(średnica×szerokość)

Olej hydrauliczny

16l

Wymiary platformy roboczej
(dł.×szer.) (m)

Informacje dotyczące podłoża nośnego
Maksymalne obciążenie kół
Nacisk opon na nawierzchnię
Nacisk na podłoże

0,9
3°
3°
1,5°

12,5
3
0,8
35/40
2,3
25%
2,42/2,25
1,18
380×130
2,26×1,12

Szerokość bieżnika (mm)

1040

1367,42kPa

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

10,28kPa

Prześwit (stan po złożeniu/po

1350kg

podniesieniu) (mm)

Model

AS0812

Element

Parametr

100/20

Wysokość całkowita (m)

Tabela 35 – Specyfikacje eksploatacyjne AS0812

Maksymalna liczba pracowników

8

500±100

Natężenie hałasu na ziemi
Typ

kąt

roboczy (na boki)
Maksymalna

Pojemność (Ah)

Ładowarka

Maksymalny

2225

Napięcie wyjściowe
Akumulator

dopuszczalny

roboczy (do tyłu)

obudowy/składanie)

podnosząc

kąt

roboczy (do przodu)

Wysokość całkowita (m)

Silnik

dopuszczalny

10

(składanie bez

2,30/1,73

obudowy/składanie)
Waga całkowita (kg)

2
104

2360

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Silnik
podnosząc
y

Moc

znamionowa

(kW)

(V)
Pojemność (Ah)
zasilania AC (V)
Maksymalny

Droga hamowania

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

500±100
dopuszczalna

prędkość wiatru (m/s)

6

Prędkość jazdy maszyny (stan po

225

Nominalne napięcie

Ładowarka

4,5

Maksymalna

Napięcie wyjściowe
Akumulator

roboczy (na boki)

złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po

100-240V AC

podniesieniu) (km/h)
Prędkość

30

Minimalny promień skrętu (m)

< 70dBA

pokonywania wzniesień

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Długość całkowita (m)

Typ
Główna pompa

System typu

(z drabinką/bez drabinki)

otwartego

Szerokość całkowita (m)

Pompa zębata

(średnica×szerokość)

Olej hydrauliczny

16l

Wymiary platformy roboczej

Nacisk na podłoże

1,18

2,26×1,12

(dł.×szer.) (m)
Szerokość bieżnika (mm)

1040

1114,42kPa

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

11,63kPa

Prześwit (stan po złożeniu/po

1136kg

Nacisk opon na nawierzchnię

2,47/2,25

380×130

25

Maksymalne obciążenie kół

25%

Rozmiar opon

Ciśnienie systemowe (MPa)
Informacje dotyczące podłoża nośnego

100/20

podniesieniu) (mm)
Wysokość całkowita (m)

Tabela 36 – Specyfikacje eksploatacyjne AS1012
Model

AS1012

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

0,8

2,3

Teoretyczna zdolność

Natężenie hałasu na ziemi

3

58/48

podnoszenia/opuszczania (s)

24

12,5

(składanie bez

2,43/1,86

obudowy/składanie)
Waga całkowita (kg)

2

Silnik
podnosząc

12

y

Moc

3000
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

10
Akumulator

(V)
Pojemność (Ah)

0,9

Nominalne napięcie
zasilania AC (V)

3°
Ładowarka

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)

3°

Nominalne napięcie

1,5°
105

4,5

6
225
100-240V AC
30
24

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
wyjściowe DC (V)

Minimalny promień skrętu (m)

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Teoretyczna zdolność

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

pokonywania wzniesień

Typ

otwartego

(z drabinką/bez drabinki)

Pompa zębata

Szerokość całkowita (m)

Ciśnienie systemowe (MPa)

25

Rozmiar opon

Olej hydrauliczny

23l

(średnica×szerokość)

1238,78kPa

Nacisk na podłoże

1,18
380×130
2,26×1,12

(dł.×szer.) (m)

1190kg

Nacisk opon na nawierzchnię

2,47/2,25

Wymiary platformy roboczej

Informacje dotyczące podłoża nośnego
Maksymalne obciążenie kół

25%

Długość całkowita (m)

System typu

Główna pompa

2,3

11,48kPa

Szerokość bieżnika (mm)

1040

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

1850

Prześwit (stan po złożeniu/po
Tabela 37 – Specyfikacje eksploatacyjne AS1212
Model

AS1212

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna wysokość robocza
(m)
Maksymalna wysokość platformy
(m)
Rozmiar przedłużenia platformy
(m)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Droga hamowania
Maksymalna

Wysokość całkowita (m)
(składanie bez

prędkość wiatru (m/s)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość
podnoszenia/opuszczania (s)

2,56/1,99

obudowy/składanie)

2

Waga całkowita (kg)
Silnik

14

podnosząc
y

12

Moc

3160
znamionowa

(kW)
Napięcie wyjściowe

Akumulator

0,9

(V)
Pojemność (Ah)
Nominalne napięcie

3°

zasilania AC (V)
3°

Ładowarka

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie

1,5°

wyjściowe DC (V)

500±100
dopuszczalna

100/20

podniesieniu) (mm)

0

4,5

12
150
100-240V AC
30
24

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Typ

System typu
otwartego

3

Główna pompa

0,8

Pompa zębata

Ciśnienie systemowe (MPa)

25

Olej hydrauliczny

23l

Informacje dotyczące podłoża nośnego

65/60

Maksymalne obciążenie kół
106

1280kg

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Nacisk opon na nawierzchnię

1316,78kPa

Nacisk na podłoże

13,41kPa

Szerokość bieżnika (mm)

1175

Rozstaw osi (przód/tył) (mm)

2220

Prześwit (stan po złożeniu/po
Tabela 38 – Specyfikacje eksploatacyjne AS1413
Model

AS1413

Element

Parametr

Maksymalna liczba pracowników
Maksymalna
wysokość
Maksymalna

Wewnątrz

wysokość
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do przodu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (do tyłu)
Maksymalny

dopuszczalny

kąt

roboczy (na boki)
Rozmiar przedłużenia platformy (m)
Droga hamowania
Maksymalna

dopuszczalna

Prędkość jazdy maszyny (stan po
złożeniu) (km/h)
Prędkość jazdy maszyny (stan po
podniesieniu) (km/h)
Prędkość podnoszenia/opuszczania
(s)
Minimalny promień skrętu (m)
Teoretyczna zdolność pokonywania
wzniesień
Długość całkowita (m)
(z drabinką/bez drabinki)
Szerokość całkowita (m)
Rozmiar opon
(średnica×szerokość)
Wymiary platformy roboczej

Silnik

Moc

podnoszący

(kW)

3500
znamionowa

Napięcie wyjściowe

10
Akumulator

(V)
Pojemność (Ah)

8

Nominalne napięcie
wejściowe AC (V)

3°

Ładowarka

3°

Maksymalny

prąd

wyjściowy DC (A)
Nominalne napięcie
wyjściowe DC (V)

1,5°
0,9

4,5
12
150
100- 240V AC
30
24

Natężenie hałasu na ziemi

< 70dBA

Natężenie hałasu na platformie

< 70dBA

Typ

500±100

prędkość wiatru (m/s)

(dł.×szer.) (m)

Waga całkowita (kg)

13,8

Na zewnątrz

platformy (m)

1,94/2,74

złożeniu/po podniesieniu) (m)

15,8

Na zewnątrz

robocza (m)

Wysokość całkowita (stan po

2

Wewnątrz

105/20

podniesieniu) (mm)

System typu
otwartego

0

Główna pompa
Ciśnienie systemowe (MPa)

3

Olej hydrauliczny

Pompa zębata
25
25,5l

Informacje dotyczące podłoża nośnego
0,8

Maksymalne obciążenie kół
Nacisk opon na nawierzchnię

80/65

Nacisk na podłoże

2,85
25%
2,80/2,65
1,3
380×130
2,64×1,12
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do STOP i jeździe wynosi 1,6 gal. 6l.

10.1 Dane techniczne oleju
hydraulicznego

AS0608 AS0608E/AS0808/AS0808E
jest przechowywany po całkowitym

△
!

Uwaga

podniesieniu całej maszyny, skręceniu
z położenia STOP do STOP i jeździe wynosi

Podczas napełniania zbiornika oleju
hydraulicznego wymagane jest
stosowanie odpowiedniego oleju
hydraulicznego, zgodnego ze
środowiskiem pracy i temperaturą
otoczenia, w odniesieniu do
następujących elementów:


9,5l.


przechowywany po całkowitym podniesieniu
całej maszyny, skręceniu z położenia STOP
do STOP i jeździe wynosi 3 gal. 11,5l.


Olej hydrauliczny przeciwzużyciowy L-HM 46:

przechowywany po całkowitym podniesieniu

Olej hydrauliczny niskotemperaturowy L-HV

całej maszyny, skręceniu z położenia STOP
do STOP i jeździe wynosi 14l.

powietrza≤-9°C;


Olej hydrauliczny o bardzo
niskotemperaturowy L-HS 46:
-39°C<minimalna temperatura powietrza≤-33°C.



! Uwaga:

Informacje dotyczące podłoża nośnego
są wartościami przybliżonymi, a różne
opcje nie są uwzględnione. Informacje te
mogą być używane tylko wtedy, gdy
współczynnik bezpieczeństwa jest
wystarczająco wysoki.

Poziom oleju w zbiorniku oleju, gdy

SS0407E/SS0507E/SS0607E jest
przechowywany po całkowitym podniesieniu
całej maszyny, skręceniu z położenia STOP
do STOP i jeździe wynosi 4l.


Poziom oleju w zbiorniku po złożeniu
AS1413/AS1413E po podniesieniu,
skręceniu lub jeździe: 22l.

△

10# lotniczy olej hydrauliczny: minimalna
temperatura powietrza ≤-39°C;



Poziom oleju w zbiorniku oleju, gdy AS1012

AS1012E/AS1212/AS1212E jest

46: -33°C<minimalna temperatura


Poziom oleju w zbiorniku oleju, gdy AS0612

AS0612E/AS0812/AS0812E jest

minimalna temperatura powietrza>-9°C;


Poziom oleju w zbiorniku oleju, gdy



Poziom oleju w zbiorniku oleju, gdy

AS0607
/AS0607E/AS0607W/AS0607WE jest



Masa maszyny różni się w zależności od
konfiguracji wybranej części.

przechowywany po całkowitym podniesieniu
całej maszyny, skręceniu z położenia STOP
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Rozdział 11 Harmonogram konserwacji
Tabela przeglądów okresowych i okresów międzyserwisowych
Poziom
konserwacji
Okres
konserwacji

△
!

Rutynowa
kontrola

Poziom I

Poziom II

Poziom III

Poziom IV

Poziom V

Codziennie

25 godz./1
mies.

50 godz./3
mies.

100 godz./6
mies.

200
godz./12
mies.

400
godz./24
mies.

Uwaga: Godziny pracy są oparte na liczniku motogodzin.

Pozycje serwisowe na każdym poziomie są podane w poniższych tabelach
Poziom serwisu
Element

Opis

Rutynowa
kontrola

System
elektryczny

I

II

III

IV

V

Sprawdź pojemność akumulatora

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy wszystkie
przyciski/przełączniki na panelu
platformowego układu sterowania
działają prawidłowo

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że przełącznik zatrzymania
awaryjnego platformowego układu
sterowania jest zabezpieczony

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy wszystkie przełączniki
działają prawidłowo

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy którakolwiek wiązka
przewodów nie jest uszkodzona

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że złącze wiązki
przewodów platformowego układu
sterowania jest dobrze zamocowane

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy złącze wiązki przewodów
platformowego układu sterowania nie
jest uszkodzone

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy wiązka przewodów
platformowego układu sterowania nie
jest zaciśnięta lub uszkodzona

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy przewody przełącznika
ciśnienia są zabezpieczone i nie
uszkodzone

●

●

●

●

●

●
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Poziom serwisu
Element

Opis

Rutynowa
kontrola

Układ
hydrauliczny

I

II

III

IV

V

Sprawdź, czy zawór
elektromagnetyczny opuszczania jest
zabezpieczony i nie uszkodzony

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy przewody czujnika
horyzontu i czujnika pochylenia są
zabezpieczone i nie uszkodzone

●

●

●

●

●

●

Sprawdź położenie i okablowanie
każdej dźwigni przełącznika
krańcowego

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że wiązka przewodów
czujnika kąta skrętu i złącze są
zabezpieczone i nie uszkodzone

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że wyłącznik awaryjny,
wyłącznik kluczykowy i przełącznik
wtykowy na panelu sterowania
opuszczaniem oraz ich okablowanie są
zabezpieczone i nie uszkodzone

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że lampka ostrzegawcza
i sygnał klakson działają prawidłowo

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że silnik, sterownik silnika,
przekaźnik i przewody modułu ECU są
zabezpieczone i nie uszkodzone

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że przewody każdego
elektrozaworu w głównym bloku
zaworów są zabezpieczone i nie
uszkodzone

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że przewody ładowarki są
zabezpieczone i nie skorodowane

●

●

●

●

●

●

Upewnij się, że zaciski akumulatora są
zabezpieczone i nie skorodowane

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy akumulator jest
zabezpieczony i nie uszkodzony

●

Sprawdź wydajność maszyny i różne
wyłączniki krańcowe

●

Sprawdź, czy jakiekolwiek złącze nie
jest luźne, uszkodzone lub
skorodowane

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy ciśnienie w układzie
hydraulicznym jest prawidłowe

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy ciśnienie hydrauliczne
w układzie podnoszenia jest prawidłowe

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy ciśnienie hydrauliczne
w układzie kierowniczym jest
prawidłowe

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy ciśnienie hydrauliczne
w układzie jezdnym jest prawidłowe

●

●

●

●

●

●

110

Instrukcja obsługi podnoszonego pomostu roboczego
Poziom serwisu
Element

Opis

Rutynowa
kontrola

II

III

IV

V

Sprawdź, czy przewód olejowy lub
złącze nie są luźne lub uszkodzone

●

●

●

●

●

●

Sprawdź wszystkie siłowniki
hydrauliczne pod kątem uszkodzeń lub
szczelności

●

●

●

●

●

●

Sprawdź każdy zawór hydrauliczny pod
kątem uszkodzeń lub szczelności

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy przewód olejowy ramienia
mechanizmu nożycowego jest
prawidłowo podłączony lub czy nie jest
uszkodzony

●

●

●

●

●

●

Sprawdź, czy spinka przewodu oleju
napędowego nie jest poluzowana

●

●

●

●

●

●

Sprawdź poziom oleju w zbiorniku
hydraulicznym

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Wymień olej hydrauliczny

Corocznie

Wkład filtra powrotnego oleju
hydraulicznego

Co 6 miesięcy

Sprawdź szczelność korka
odpowietrzającego zbiornika oleju
hydraulicznego

●

Wymień korek odpowietrzający
zbiornika oleju hydraulicznego
Wymień olej smarujący reduktora

Cała maszyna

I

●

Po pierwszych 50 godzinach, co 200 godzin

Sprawdź, czy blok przesuwny wideł nie
wydaje nietypowych odgłosów

●

●

Sprawdź i wymień blok przesuwny

●

●

Sprawdź, czy śruby nie są poluzowane
lub uszkodzone lub czy nie słychać
nietypowych odgłosów

●

Sprawdź, czy pierścień sprężynujący
zabezpieczający lub podkładka na
ramionach wideł nie są uszkodzone,
zużyte lub brakujące

●

Sprawdź, czy układ opuszczania
awaryjnego działa prawidłowo

●

Sprawdź, czy platforma, ramię
nożycowe i podwozie nie są
odkształcone lub czy spawy są
uszkodzone

●

Sprawdź, czy farba nie jest nadmiernie
obtłuczona lub nie łuszczy się

●

Sprawdź, czy naklejki i oznaczenia
bezpieczeństwa są prawidłowe

●
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Poziom serwisu
Element

Opis

Rutynowa
kontrola

I

II

III

i czytelne

Smarowanie

Sprawdź, czy instrukcje obsługi są
dołączone do urządzenia

●

Parametry pracy maszyny i wyłączniki
krańcowe działają prawidłowo

●

Nasmaruj zwrotnicę układu
kierowniczego

Raz w miesiącu

Specyfikacje oleju hydraulicznego
Temperatura użytkowania

Typ oleju

Minimalna temperatura powietrza wynosi＞-9℃.

Olej hydrauliczny przeciwzużyciowy L-HM 46

-33°C<minimalna temperatura powietrza≤-9°C

Olej hydrauliczny niskotemperaturowy L-HV 46

-39°C<minimalna temperatura powietrza≤ -33°C
Minimalna temperatura powietrza ≤-39°C

Olej hydrauliczny bardzo niskotemperaturowy
L-HS 46
10# lotniczy olej hydrauliczny
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