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Sikkerhetsvarslingssymbolet angir viktige 
sikkerhetsmeldinger på teleskopliftens 
sikkerhetsmerker, i håndbøker og andre steder. 
Når du ser dette symbolet, vær oppmerksom 
på muligheten for personskade eller død. Følg 
instruksjonene i sikkerhetsmeldingene.

Dette sikkerhetssymbolet betyr obs!

Vær oppmerksom! Det gjelder din sikkerhet.

FARE

FARE indikerer overhengende fare, som vil resultere i død eller alvorlig skade 
dersom den ikke unngås.

ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i død eller 
alvorlig personskade dersom den ikke unngås.

FORSIKTIG

FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindre 
eller moderat skade dersom den ikke unngås. Den kan også brukes til å gjøre 

oppmerksom på usikker praksis.

VIKTIG

VIKTIG viser at en prosedyre er avgjørende for sikker drift, og at om den ikke følges, 
kan det resultere i feil eller skader på teleskopliften.
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Seksjon 1 - Om teleskopliften din Les og følg instruksjonene

SKYJACK forbedrer og utvider kontinuerlig produktegenskaper på utstyret sitt, derfor kan spesifikasjonene, uten varsel, bli 
gjenstand for endringer.

Teleskoplift, definisjon
En mobil innretning som har en justerbar plattform støttet fra bakkenivå med en konstruksjon.

Tiltenkt bruk
SKYJACK sakselifter i kompakt serie for ulendt terreng er konstruert for å transportere og heve personell, verktøy og materialer 
til arbeidsområder over bakkenivå.

Bruk av utstyret
Liften er en svært manøvrerbar, mobil arbeidsstasjon. Bruk av arbeidsplattformen, og kjøring med hevet plattform, må foregå 
på en solid, jevn flate. Den kan kun kjøres i ulendt terreng når plattformen er helt nedsenket.

Håndbok
Brukerhåndboken anses som en fundamental del av plattformen. Den er en meget viktig måte å formidle nødvendig 
sikkerhetsinformasjon til brukere og operatører. En komplett og lesbar kopi av denne håndboken må bevares i en vanntett boks 
på liften til enhver tid.

Operatør
Operatøren må lese og fullt ut forstå både brukerhåndboken og sikkerhetsskiltene på plattformen, samt alle andre varslinger i 
denne håndboken og på selve plattformen. Sammenlign skiltene på teleskopliften med skiltene du finner i denne håndboken. 
Dersom noen skilt mangler, eller er ødelagt, skal de erstattes umiddelbart.

Serviceopplegg og garanti
SKYJACK garanterer at enhver ny sakselift i SJRT Kompakt-serien ikke skal ha defekte deler eller produksjonsfeil i de første 
24 månedene. Eventuelle defekte deler vil bli skifte eller reparert av din lokale SKYJACK-forhandler uten betaling for deler eller 
arbeid. Ta kontakt med SKYJACKs serviceavdeling for informasjon om hva som omfattes av garantien. 

Valgfritt tilbehør
SKYJACK løftebord er designet for å kunne påmonteres en rekke valgfrie typer tilbehør. Disse er oppført under “Standard og 
valgfritt utstyr” i Tabell 4.1. Driftsinstruksjoner for det valgfrie utstyret (dersom montert) finnes i Seksjon 3 i denne håndboken.

For komponenter og systemer som ikke er standard, ta kontakt med SKYJACK serviceavdeling på
( : 44-1691-676-235
7	: 44-1691-676-239

Ta med modell- og serienr. for de teleskopliftene det gjelder.

Rammene for denne håndboken
a. Denne håndboken gjelder for CE-versjonen av SJRT Kompakt-serien med sakseliftmodeller som står oppført i 

Tabell 4.1.

 - Utstyr merket “CE” oppfyller kravene i de europeiske land, dvs. maskindirektivene 2006/42/EC og 2000/14/EC, 
støydirektivet 2000/14/EC, samt de korresponderende EN-standardene.

b. Operatører er pålagt å etterkomme de gjeldende nasjonale og lokal helse- og sikkerhetsforskrifter ved drift av denne 
sakseliften.

1111
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Sikkerhetsregler Seksjon 1 - Om teleskopliften din

ADVARSEL

Dersom du ikke tar det nødvendige ansvaret under bruk og drift av teleskopliften, kan dette resultere i død 
eller alvorlig skade.

Sikkerhetspåminnelser for operatøren
En undersøkelse utført av St.Paul Travelers viste at de fleste ulykkene er forårsaket av operatørens mangelfulle oppfølging av 
enkle og fundamentale sikkerhets- og forsiktighetsregler. 

Du er, som forsiktig operatør, den beste forsikringen mot ulykker. Derfor er det påkrevd å bruke teleskopliften på en forsvarlig 
måte. De følgende sidene av denne håndboken skal være lest og fullstendig forstått før drift av teleskopliften starter. 

Vanlig fornuft tilsier at man bør bruke beskyttelsesklær når man arbeider med, eller i nærheten av, maskiner. Bruk egnet 
verneutstyr for å beskytte øyne, ører, hender, føtter og kropp.

Alle modifikasjoner av den originale konstruksjonen er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra SKYJACK.

Fare for elektrisk støt
Denne plattformen er ikke isolert mot elektrisk støt. Hold en minimum sikkerhetsavstand (MSAD) fra strømførende kabler 
listet under. Operatøren må tillate platformen å svinge, bevege seg eller sige. Denne sakseliften gir ikke beskyttelse mot 
kontakt med, eller ved nærhet til en strømførende elektrisk leder.

BRUK IKKE SAKSELIFTEN SOM JORDINGSPUNKT FOR SVEISING.
BRUK IKKE SAKSELIFTEN I TORDENVÆR ELLER I STERK VIND.

IKKE BRUK PLATTFORMEN NÆR KRAFTLEDNINGER. OPPRETTHOLD EN MINIMUM 
SIKKERHETSAVSTAND FRA STRØMFØRENDE KRAFTLEDNINGER. 

SE SEKSJON 1: FARE FOR ELEKTRISK STØT.

60023AE-CE

     FARE

Hold deg strengt til de lover og forskrifter som gjelder i ditt land.

DERSOM MAN IKKE UNNGÅR DISSE FARENE, VIL DET MEDFØRE DØD 
ELLER ALVORLIGE PERSONSKADER!

            Unngå strømførende ledninger

Minste sikkerhetsavstand

CE Veiledningsbemerkning
"Unngåelse av fare fra overhengende ledninger"
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Seksjon 1 - Om teleskopliften din Sikkerhetsregler

Sikkerhetsforanstaltninger
Kjenn til og forstå sikkerhetsforanstaltningene før du går til den neste seksjonen.

ADVARSEL

Manglende oppfølging av de følgende 
sikkerhetsreglene kan resultere i velting, fall, 
knusinger eller andre farer som kan medføre 

død eller alvorlig skade.

•	 KJENN TIL alle nasjonale og lokale regler som gjelder 
for din sakselift og din arbeidsplass.

•	 SKRU hovedstrømforsyningsbryteren  av når du 
forlater liften når den er uten tilsyn. Fjern nøkkelen for å 
hindre uautorisert bruk av løftebordet.

•	 BRUK alle beskyttelsesklær og personlig verneutstyr 
du har og som arbeidet krever.

•	 IKKE BRUK løsthengende klær, 
slips eller skjerf som henger fritt, 
ringer, armbåndsur, eller andre 
typer smykker når du bruker 
liften.

•	 UNNGÅ å vikle deg inn i tauverk, 
remmer eller slanger.

•	 UNNGÅ fall. Hold deg innenfor 
rekkverkene.

•	 IKKE hev plattformen ved sterk 
vind eller vindkast. 

•	 IKKE utvid de vertikale overflatene 
på sidene av plattformen. Økning 
av arealet som eksponeres mot 
vind vil redusere teleskopliftens 
stabilitet. Unngå bannere på 
plattformen når den er hevet.

•	 IKKE hev plattformen om den ikke befinner seg på 
fast, jevnt underlag.

•	 IKKE kjør løftet nær senkinger eller 
hull av noen type, lasteramper, 
rusk, avfall eller underlag som kan 
påvirke plattformens stabilitet.

•	 OM DET ER ABSOLUTT 
NØDVENDIG MED DRIFT 
MÅ IKKE LØFTET KJØRING 
TILLATES. Plasser plattformen 
horisontalt med plattformen 
helt senket. Etter forsikring om 
at alle 4 hjul eller utriggere (om 
utstyrt) har kontakt med et fast, 
jevnt underlag, kan plattformen 
løftes. Etter heving skal ikke 
kjørefunksjonen aktiveres.

•	 IKKE løft eller kjør løftet i en 
helling. Løftet kjøring må gjøres 
på et fast, jevnt underlag.

•	 IKKE kjør opp eller ned stigninger 
i løftet tilstand. I helt senket tilstand 
er det kun tillatt å kjøre oppover 
eller nedover i vinkelgrader opptil 
maksimalverdiene som er oppført 
i Tabell 4-2.
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Sikkerhetsregler Seksjon 1 - Om teleskopliften din

Sikkerhetsforanstaltninger (forts.)
Kjenn til og forstå sikkerhetsforanstaltningene før du går til den neste seksjonen.

•	 IKKE kjør på overflater som ikke kan holde vekten til 
plattformen inkludert den oppgitte belastningen, f.eks. 
over tildekninger, dreneringer eller grøfter.

•	 IKKE kjør løftet på mykt eller 
ujevnt underlag.

•	 IKKE bruk en sakselift som har 
stiger, stillaser eller annet utstyr 
påmontert for å øke størrelsen eller 
arbeidshøyden. Det er forbudt.

•	 IKKE utsett liften for påvirkning fra 
siden når den er hevet.

•	 IKKE bruk teleskopliften som kran. 
Det er forbudt.

•	 IKKE sitt, stå eller klatre på 
rekkverkene. Det er forbudt. 

•	 IKKE klatre i saksearmenheten. 
Det er forbudt.

•	 UNNGÅ overhengende 
hindringer. Vær oppmerksom 
på overhengende hindringer 
eller andre mulige farer rundt 
plattformen ved løfting eller 
kjøring. 

•	 IKKE hev sakseliften mens den 
står på en lastebil, en gaffeltruck 
eller annet utstyr eller kjøretøy. 

•	 UNNGÅ knusningsfarer. Vær 
oppmerksom på knusningsfarer 
ved løfting eller kjøring. Hold alle 
kroppsdeler innenfor plattformen.

•	 IKKE senk plattformen om 
ikke området under er tomt for 
personer og hindringer.

•	 FORSIKRE deg om at det ikke 
er personer eller hindringer i 
kjøreveien, inkludert blindpunkter.

•	 SE OPP FOR blindpunkter når 
du opererer sakseliften.
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Seksjon 1 - Om teleskopliften din Sikkerhetsregler

Sikkerhetsforanstaltninger (forts.)
Kjenn til og forstå sikkerhetsforanstaltningene før du går til den neste seksjonen.

•	 SIKRE AT ALLE dekk er i god stand og at hjulmutterne 
er riktig strammet. 

•	 IKKE bruk med utilstrekkelig 
oppblåste/skadde dekk eller hjul. Se 
Seksjon 2: Hjul/Dekk.

•	 IKKE overskrid den fastsatte 
kapasiteten for teleskopliften. Sikre at 
lasten fordeles jevnt over plattformen.

•	 IKKE fordel last ujevnt.

•	 IKKE forandre eller deaktiver 
grensebrytere eller andre 
sikkerhetsenheter. 

•	 IKKE bruk løftebordet uten rekkverk, 
låsepinner og inngangsportkjedet/
tverrstaget på plass.

•	 BETJEN IKKE liften, hvis den ikke 
fungerer korrekt, eller hvis dele på 
den er beskadigede eller slidte.

•	 EFTERLAD IKKE liften uden 
opsyn med isat startnøgle.

•	 BETJEN IKKE liften under 
påvirkning af alkohol eller stoffer.

•	 IKKE forsøk å løsne en plattform som har hektet seg 
fast med senkekontrollen før personer er fjernet fra 
plattformen.

•	 IKKE still løftebordet mot et annet objekt for å støtte 
plattformen. 

•	 IKKE sett materialer mot rekkverket eller la materialer 
stikke utover rekkverket dersom dette ikke er godkjent 
av Skyjack.

•	 UFORSVARLIG kjøring og lek er forbudt.
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Sikkerhetsregler Seksjon 1 - Om teleskopliften din

Sikkerhetsforanstaltninger (forts.)
Kjenn til og forstå sikkerhetsforanstaltningene før du går til den neste seksjonen.

ADVARSEL

Inn- og utgang fra teleskopliften skal bare 
foregå med såkalt trepunktskontakt.

•	 Bare bruk de beregnede 
adkomståpningene.

•	 Gå	inn	på,	eller	forlat	teleskopliften	kun	når	
den er i fullt nedsenket tilstand.

•	 Bruk trepunkts kontakter for å gå på og av plattformen. 
Gå kun inn og ut av plattformen fra bakkenivå. Entre og 
forlat plattformen forover.

•	 Tre punkters kontakt betyr at to hender og en fot 
eller en hånd og begge føtter må være i kontakt med 
plattformen når du går på og av.

ADVARSEL

En operatør skal ikke bruke noen teleskoplift 
som:

•	 ikke ser ut til å virke som det skal.
•	 er blitt ødelagt eller ser ut til å ha slitte eller 

manglende deler.
•	 har endringer eller modifikasjoner som ikke det er 

gitt tillatelse for av produsenten.
•	 har sikkerhetsutstyr som er blitt endret eller er 

ødelagt.
•	 er merket eller blokkert for at det ikke skal brukes 

før det er reparert.

Dersom man ikke unngår disse farene, kan 
resultatet bli død eller alvorlig skade.

Inspeksjon på arbeidsplassen
•	 Ikke bruk i farlige omgivelser.
•	 Utfør en grundig inspeksjon av arbeidsplassen før drift 

av teleskopliften, for å identifisere potensielle farer i 
arbeidsområdet.

•	 Vær oppmerksom på bevegelig utstyr i området. Unngå 
kollisjoner.
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Seksjon 2 - Bli kjent med SJRT-serien

121212

2.1 Bli kjent med SJ68RT-serien

ADVARSEL

Bli kjent med liften skal kun gis til personer som er KVALIFISERT OG OPPLÆRT til å bruke en 
lift.

Kjør ikke denne plattformen uten korrekt autorisasjon og opplæring. Dersom man ikke unngår 
disse farene, kan resultatet bli død eller alvorlig skade.

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner og advarsler i denne 
brukerhåndboken og på liften.

Oppbevaringsboks 
for håndboken

Holdeventil manuell 
overstyringsknapp

Nødsenkingsventil

Understellets 
kontrollkonsoll

Frakobling av 
hovedstrøm

Bremser
(dersom montert)

Frikoblingsventil 
for hjul

Plattformens 
kontrollkonsoll

Hovedmanifold

Bremsens 
håndpumpe

Ventilstempel for automatisk 
tilbakestilling av bremser
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Kontrollfunksjoner Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.2 Komponentidentifikasjon
De følgende beskrivelsene er kun for identifikasjon, forklaring 
og plassering.

2.2-1 Hovedstrømbryter
Denne bryteren er plassert på venstre side av motorrommet.

 

1

      

Figur 2-1. Hovedstrømbryter

1. Hovedstrømbryter - Når denne bryteren er i  av-
stilling, kobles strømmen fra alle kretser. Bryteren må 
være i  på-stilling for å kunne betjene kretser. Skru 
bryteren  av når du transporterer teleskopliften.

2.2-2 Bevegelsesalarm
Alarmen gir et lydsignal når en kontrollfunksjon er valgt. På 
maskiner med visse typer tilbehør, vil alarmen ledsages av en 
blinkende gul lampe.

2.2-3 Tiltalarm
Teleskopliften er utstyrt med en innretning som oppdager at 
liften er ute av nivå i en eller annen retning. Når denne aktiveres, 
avbryter den kjøre- og hevefunksjonene på sakseliften, og en 
alarm høres samtidig som den gule lampen lyser. Hvis alarmen 
høres skal plattformen senkes fullstendig og plattformen må 
flyttes slik at den igjen står vatret før plattformen heves.

MERK
Dersom tiltalarmen høres, og plattformen ikke, 
eller bare delvis er hevet, senk plattformen helt 
ned umiddelbart og sørg for at sakseliften står 

på et fast, plant underlag.

2.2-4 Belastningssensor
Dette systemet er et sikkerhetsutstyr som vil forhindre alle 
normal bevegelser av plattformen fra en fast arbeidsposisjon 
etter at belastningsgrensen er nådd eller oversteget. Se 
Tabell 4.4 for maksimale plattformkapasiteter.

•	 Når 90 % av belastningsgrensen er nådd:
Den røde strømindikatorlampen på plattformens 
kontrollkonsoll blinker.

•	 Når belastningsgrensen er nådd:
En hørbar a larm v i l  lyde i  ca.  2 sekunder,  
5 ganger pr. minutt.

•	 Når belastningsgrensen er overskredet:
Det blinkende lyset og alarmen fortsetter, og alle 
elektrisk kontrollerte bevegelsesfunksjoner stopper. 
For å gå tilbake til normal drift, fjern overlasten fra 
plattformen.

•	 Hvis sakseliften kommer i kontakt med hindringer 
over sakseliften under drift:
Plattformen kan bli overbelastet og alle funksjoner vil 
stoppe. Får å få plattformen ut av denne situasjonen, må 
man bruke nødsenkingssystemet. Se Seksjon 2.6.

MERK
Etter å ha oppnådd full høyde, og under 
senking, kan sakseliften stoppe og utføre 
en  ove rbe las tn ings reg i s t r e r i ng .  Se t t 
proporsjonalspaken tilbake i nøytral senterstilling, 
og slipp aktiveringsbryteren. Dersom sakseliften 
blir overbelastet, vil det blinkende lyset og 
alarmen fortsette, og alle elektrisk kontrollerte 
bevegelsesfunksjoner vil stoppe. For å gå tilbake 
til normal drift, fjern overlasten fra plattformen.
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Seksjon 2 - Bli kjent med Kontrollfunksjoner

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.2-5 Bremsesystem 
Bremsesystemet er montert på hovedmanifolden i 
hydraulikk/drivstoff-tanken. Bremsene må kobles fra på 
manuelt vis før teleskopliften skyves, taues eller vinsjes. Se 
Seksjon 2.5-2 for prosedyrer for hvordan løse ut bremsen 
manuelt. Systemet inneholder følgende kontrollenheter:

2
1

Figur 2-2. Bremsesystem

1. Håndpumpe brems
2. Ventilstempel for automatisk tilbakestilling av brems

2.2-6 Nødsenkningssystem
Dette nødsenkingssystemet gjør at plattformen kan senkes 
i et nødstilfelle eller ved feil på det elektriske anlegget. Se 
Seksjon 2.6 for nødsenkingsprosedyrer. Systemet inneholder 
følgende kontrollenheter:

1

2

3

Figur 2-3. Nødsenkningssystem

1. Holdeventil manuell overstyringsknapp - plassert på 
holdeventilen i bunnen av hver løftesylinder.

2. Nødsenkingsventi l  -  P lassert  i  hydraul ikk/
drivstofftanken.

3. Nødsenkingssystemets adgangsstag - Plassert på 
høyre side av understellet.

2.2-7 Varslingssystem for senking
Varslingssystemet for senking stopper automatisk 
senkefunksjonen før plattformen når helt nedsenket stilling, 
og en alarm høres.

2.2-8 Frikoblingsventil for hjul

1

Figur 2-4. Frikoblingsventil for hjul

1. Frikoblingsventil for hjul - Frikoblingsventilen for hjul 
er plassert på hovedmanifolden i hydraulikk/drivstoff 
-rommet. Se Seksjon 2.5-1 for prosedyrer for hvordan 
løse ut frikoblingsventil for hjul.
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Kontrollfunksjoner Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.2-9 Understellets kontrollkonsoll
Kontrollkonsollen er plassert på venstre side i motorrommet. 
Den inneholder følgende kontrollenheter:

5

1

2

3

4
8

9

7

6

 

Figur 2-5. Understellets kontrollkonsoll - Diesel

1. Timeteller - Denne telleren registrerer akkumulerte 
driftstimer for motoren.

2. Automatsikringer - Dersom det skulle oppstå 
overspenning eller jordingsfeil, vil automatsikringen slå 
ut. Trykk bryteren inn for å tilbakestille.

3. Trykknapp for glødeplugg (Diesel)  - Denne 
trykknappen setter strøm på gjødepluggene for å gjøre 
det mulig å starte en kald dieselmotor.

4. Startknapp for motor - denne knappen  setter strøm 
på motorens startmotor.

5. Plattform opp/ned-bryter - Denne bryteren kontrollerer 

 heving eller  senking av plattformen.

6. Nødstoppknapp - Når denne knappen , trykkes 
ned, brytes strømmen til styrekretsen og motoren 
stopper.

7. Strømindikatorlampe - Når nødstoppknappene på 
både understellets og plattformens kontrollkonsoll er 
trukket ut, vil denne lampen lyse.

8. Glødepluggindikatorlampe (Diesel) - Denne røde 

lampen  er tent inntil glødepluggene har fullført sin 
tidsbestemte glødesyklus. Når denne lampen slukker, 
er motoren klar til å bli startet.

9. Plattform/Motor/Understell-nøkkelbryter - Denne 

treveis nøkkelbryteren lar operatøren slå  motoren 

over på tomgang eller aktivere enten  understellets 

eller  plattformens kontroller.
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Rough Terrain Scissors
Desember 2007 Side 15

Seksjon 2 - Bli kjent med Kontrollfunksjoner

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.2-10 Plattformens kontrollkonsoll
Denne flyttbare kontrollkonsollen sitter på høyre side foran på 
plattformen. Den inneholder følgende kontrollenheter:

2

4

1

3

6

5

7

8

9

Figur 2-6. Plattformens kontrollkonsoll

1. Løft/Dreiemoment/Kjør-bryteren - Når denne 

velgerbryteren står i  Løft-stilling, kan løftefunksjonen 

brukes. Ved  lav hastighet-stilling, kan kjørefunksjonene 
brukes ved lav hastighet og maksimum dreiemoment ved 

klatring oppover bakker eller i ulendt terreng. Ved  
høy hastighet-stilling, kan kjørefunksjonene brukes ved 
høy hastighet med minimum dreiemoment.

2. Motorstartknapp - Denne  trykknappen setter 
strøm på motorens startmotor.

MERK
Motorstartknappen er koblet via oljetrykkbryteren. 
Hvis motoren stopper el ler ikke starter 
umiddelbart, vil knappen ikke virke i noen 

sekunder inntil oljetrykket blir redusert.

3. Horntrykknapp - Denne  trykknappen aktiverer et 
bilhorn.

4. Løft/Kjør/Styr-aktiveringsavtrekker - Denne   
momentbryteren gir strøm til styrespaken. Den må 
holdes nede kontinuerlig for at for at løfte-/kjøre- og 
styrefunksjonene skal fungere.

5. Løft/Kjør/Styr-spak - Denne spaken (enhånds) 
kontrollerer løfte/kjøre- og styringsbevegelser. Interne 
fjærer returnerer den til nøytral når spaken slippes.

6. Gassvelgerbryter for høy/lav - Denne dreiebryteren 

lar deg velge mellom  lavt og  høyt turtall på 
motoren.

7. Glødepluggtrykknapp (Diesel) - Denne trykknappen 

setter strøm på  gjødepluggene for å gjøre det mulig 
å starte en kald dieselmotor.

8. Nødstoppknapp - Når denne knappen  trykkes ned, 
brytes strømmen til styrekretsen.

9. Strømindikatorlampe - Denne lampen lyser når   
plattform er valgt fra plattform/motor/understell-
nøkkelbryteren på understellets kontrollkonsoll. Den 
lyser også når nødstoppknappene på både plattformens 
og understellets kontrollkonsoll er trukket ut. Når lyset 
blinker, signaliserer det overbelastningsfunksjon. Se 
Seksjon 2.2-4.
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Visuell og vedlikeholdsinspeksjon Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.3 Visuell og daglig vedlikeholdsinspeksjon
Start visuell og daglig vedlikeholdskontroll ved å kontrollere 
hvert punkt i rekkefølge i forhold til tilstander som er listet opp 
i denne seksjonen.

ADVARSEL

For å unngå personskader må du ikke bruke 
en teleskoplift før alle feil er blitt utbedret.

ADVARSEL

For å unngå risiko for personskader må du sørge 
for at strømmen på teleskopliften er av under 

visuell og daglig vedlikeholdskontroll.

MERK 
M e n s  d u  u t f ø r e r  v i s u e l l  o g  d a g l i g 
vedlikeholdskontroll på forskjellig deler, må du 
også huske på å kontroller grensebrytere og 

elektriske og hydrauliske komponenter.

2.3-1 Skilter
Se i Seksjon 5 - Skilter i denne håndboken, og kontroller at 
alle skilter er på plass og leselige. 

2.3-2 Elektrisk
Vedlikehold av elektriske komponenter er viktig for ytelsene 
og levetiden for teleskopliften.

Kontroller følgende områder for skadde, korroderte eller løse 
ledninger:

•	 kabler og ledningsopplegg mellom understell og 
plattform

•	 elektrisk panel i motorrom
•	 motorens ledningsopplegg
•	 ledningsopplegg for hydraulikk/elektriske 

komponenter

2.3-3 Grensebrytere
Kontroller at grensebryterne er godt festet, ikke har synlige 
tegn på skader og at bevegeligheten ikke hindres.

2.3-4 Hydraulikk
Vedlikehold av hydrauliske komponenter er viktig for ytelsene 
og levetiden for teleskopliften.

Utfør visuell kontroll rundt følgende områder:

•	 hydraulikktankfilter, koblinger, slanger, 
nødstrømenhet (dersom montert) og 
understellets overflater

•	 koblinger i motorrommet, slanger, hovedpumpe 
og filter

•	 alle hydraulikksylindere
•	 alle hydraulikkforgreninger
•	 undersiden av understellet
•	 bakken under teleskopliften
•	 støtteben

Understell

Støtteben

Plattformenheten
Sakseenhet

Grensebryter

Plattformens kontrollkonsoll

Støtteben

Grensebryter

Saksebeskyttelse
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Rough Terrain Scissors
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Seksjon 2 - Bli kjent med Visuell og vedlikeholdsinspeksjon

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.3-5 Motorrom
 - Kontroller at rommets lås er låst og fungerer 

som den skal.

•	 Hovedstrømbryter 
 - Skru hovedstrømbryteren til  av-stilling.

 - Kontroller at alle kabler sitter riktig og at 
bryteren er i god stand.

•	 Understellets kontrollbrytere
 - Kontroller at det ikke er synlige tegn på skader 

og at alle brytere står i riktig stilling.

•	 Belastnings-/tiltsensor 
 - Kontroller at belastnings-/tiltsensoren sitter 

godt fast og ikke har synlige tegn på skader.

•	 Batteri
 Det er viktig at batteriet er i skikkelig stand for 

at enheten skal fungere godt og sikkert. Feil 
væskenivå eller skadede kabler og forbindelser 
kan resultere i skader på komponenter og farlige 
situasjoner.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare. Hold gnister 
og flammer unna. Ikke røyk nær 

batterier.

ADVARSEL

Batterisyre er ekstremt etsende - Bruk egnet 
øye- og ansiktsvern, så vel som egnede 
beskyttelsesklær. Dersom det oppstår 
kontakt med hud eller øyne, skyll med store 

mengder kaldt vann og oppsøk lege.

1. Kontroller batteriet for utvendige skader.

2. Rengjør batteripolene og kabelskoene grundig 
med en polrenser eller stålbørste.

3. Forsikre deg om at alle batteriforbindelser sitter 
godt.

4. Dersom det er nødvendig, sjekk væskenivået 
i batteriet. Dersom platene ikke er dekket 
med minst 13 mm væske, tilsett destillert eller 
avmineralisert vann.

5. Bytt ut batteriet dersom det er skadet eller det 
ikke holder på strømmen.

ADVARSEL

Bruk originale deler eller deler som er 
godkjent av produsenten, til teleskopliften.

•	 Hydraulikkpumpe
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller 

manglende deler, og det ikke finnes synlige 
skader.

Hovedstrømbryter

Batteri

Understellets 
kontrollkonsoll

Motorens luftfilter

Hydraulikkpumpe

Radiator

Lyddemper og eksosanlegg Motor

Drivstoffkuttventil

Belastnings-/
tiltsensor
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Visuell og vedlikeholdsinspeksjon Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

 - Kontroller at alle bolter riktig tiltrukket.

 - Kontroller at alle koblinger og slanger er godt 
festet og at det ikke finnes tegn til lekkasje av 
hydraulikkolje.

•	 Radiator
 - Kontroller at radiatoren sitter godt.

 - Kontroller at det ikke finnes løse eller manglende 
deler, og det ikke finnes synlige skader.

 - Kontroller kjølevæskenivået og etterfyll ved 
behov.

•	 Lyddemper og eksosanlegg 
 - Kontroller at lyddemper og eksosanlegg er 

godt festet og ikke har tegn på skader.

•	 Motorsvingbrett 
 - Kontroller at ingen deler er løse eller mangler, 

og at det ikke er synlige skader på motorens 
svingbrett. Kontroller at begge sikringsboltene 
for brettet er på plass.

•	 Motoroljenivå 
 - Vedlikehold av motorens komponenter 

er viktig for god ytelsene og levetiden for 
teleskopliften.

ADVARSEL

Vær obs på at motorkomponentene kan være 
meget varme.

  Kontroller oljenivået på peilepinnen 
 - Oljenivået skal være i området “safe”. Etterfyll 

olje ved behov.

•	 Drivstoffkuttventil
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller 

manglende deler, og det ikke finnes synlige 
skader.

•	 Motorens luftfilter 
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller manglende 

deler, og det ikke finnes synlige skader.

•	 Drivstofflekkasjer
 Hvis drivstofflekkasjer ikke oppdages og utbedres, 

vil dette utgjøre et risikomoment. En eksplosjon 
eller brann i drivstoff kan føre til død eller alvorlige 
personskader.

FARE

Motorens drivstoff brennbar. Kontroller 
teleskopliften på et åpent og godt ventilert 
område, unna varmekilder, gnister og 
flammer. Sørg alltid for å ha en godkjent 

brannslukker lett tilgjengelig.

Utfør visuell kontroll rundt følgende områder: 
•	 slanger og koblinger
•	 drivstoffpumpe
•	 drivstoffilter

Hovedstrømbryter

Batteri

Understellets 
kontrollkonsoll

Motorens luftfilter

Hydraulikkpumpe

Radiator

Lyddemper og eksosanlegg Motor

Drivstoffkuttventil

Belastnings-/
tiltsensor
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Rough Terrain Scissors
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Seksjon 2 - Bli kjent med Visuell og vedlikeholdsinspeksjon

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

Hydraulikktank

Drivstofftank

Hydraulikkoljefilter 
Strømningsdeler 
av tannhjulstypen

Hovedmanifold

Oljenivåmåler

Oljenivåmåler

2.3-6 Hydraulikk/drivstoff-rom
 - Kontroller at rommets lås er låst og fungerer 

som den skal.

•	 Hydraulikktank 
 - Kontroller at påfyllingslokket for hydraulikkolje 

sitter godt.

 - Kontroller at tanken ikke har synlige skader 
eller lekkasjer av hydraulikkolje.

•	 Hydraulikkolje
 - Kontroller at plattformen er helt nedsenket, og 

utfør deretter visuell kontroll av peileglasset 
som sitter på siden av hydraulikkoljetanken.

 - Hydraulikkoljenivået bør være på eller litt over 
det øverste merket på peileglasset.

•	 Hydraulikkens returfilter 
 - Kontroller at filterelementet sitter godt.

 - Kontroller at det ikke er tegn til lekkasje eller 
synlige skader.

•	 Drivstofftank 

VIKTIG
Før du bruker teleskopliften må du kontroller 
at det er nok drivstoff til den planlagte 

oppgaven.

 - Kontroller at påfyllingslokket sitter godt.

 - Kontroller at tanken ikke har synlige skader 
eller tegn på drivstofflekkasje.

•	 Drivstofflekkasjer
  Hvis drivstofflekkasjer ikke oppdages og 

utbedres, vil dette utgjøre et risikomoment. En 
eksplosjon eller brann i drivstoff kan føre til død 
eller alvorlige personskader.

FARE

Motorens drivstoff brennbar. Kontroller 
teleskopliften på et åpent og godt ventilert 
område, unna varmekilder, gnister og 
flammer. Sørg alltid for å ha en godkjent 

brannslukker lett tilgjengelig.

Utfør visuell kontroll rundt følgende områder: 
•	 drivstofftank 
•	 slanger og koblinger
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Visuell og vedlikeholdsinspeksjon Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Hovedmanifold
 - Kontroller at alle koblinger og slanger er 

godt festet og at det ikke finnes tegn til 
lekkasje av hydraulikkolje. Trekk i og rugg på 
hovedmanifolden for å sjekke nøye.

 - Kontroller at det ikke finnes løse ledninger 
eller manglende holdere. 

 - Sett tilbake i opprinnelig posisjon.

•	 Strømningsdeler av tannhjulstypen 
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller 

manglende deler, og det ikke finnes synlige 
skader.

Hydraulikktank

Drivstofftank

Hydraulikkoljefilter 
Strømningsdeler 
av tannhjulstypen

Hovedmanifold

Oljenivåmåler

Oljenivåmåler
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Seksjon 2 - Bli kjent med Visuell og vedlikeholdsinspeksjon

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.3-7 Plattformenheten

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunktskontakt 
når du klatrer opp i eller ned fra plattformen.

1. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

2. Lukk porten.

 - Kontroller at det ikke finnes løse eller 
manglende deler, og det ikke finnes synlige 
skader.

 - Forsikre deg om at alle festeanordninger er 
sikret og på plass. 

 - Kontroller at alle rekkverkdeler er riktig 
plassert og sikret.

 - Kontroller at porten fungerer som den skal.

•	 Festeøyne for stropper
 - Kontroller festeringen er godt festet og ikke 

har synlige tegn på skader.

•	 AC stikkontakt på plattformen
 - Kontroller at uttaket ikke har synlige tegn 

på skader og at det er fritt for skitt og 
hindringer.

•	 Håndbøker
 Kontroller at et eksemplar av brukerhåndboken og 

CE-sertifikatet ligger i oppbevaringsboksen.

 - Kontroller at oppbevaringsboksen for 
håndboken er på plass og i god stand.

 - Kontroller at håndboken er leselig og i god 
stand.

 - L e g g  a l l t i d  h å n d b o k e n  t i l b a k e  i 
oppbevaringsboksen for håndboken.

•	 Plattformens kontrollkonsoll
 - Kontroller at alle brytere og kontroller er stilt 

tilbake til nøytral og er riktig sikret.

 - Kontroller at det ikke finnes løse eller 
manglende deler, og det ikke finnes synlige 
skader.

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunktskontakt 
når  du klatrer  opp i  e l ler  ned f ra 

plattformen.

3. Bruk stigen for å klatre ned fra plattformen.

Plattformenheten

Plattformens 
kontrollkonsoll

Plattformrekkverk

Oppbevaringsboks for håndboken

Vekselstrømuttak
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Visuell og vedlikeholdsinspeksjon Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.3-8 Løftemekanisme

1. Hev plattformen (se Seksjon 3.8-4) til det er 
tilstrekkelig klaring til å kunne svinge ned 
støttestaget (se Seksjon 3.12). 

•	 Støttestag
 - Kontroller at støttestaget er riktig festet og ikke 

har synlige tegn på skader.

•	 Sakseenhet
 - Kontroller at sakseenheten ikke har synlige 

tegn til skader og ingen tegn til deformerte 
sveisede enheter.

 - Kontroller at alle pinner er riktig sikret.

 - Kontroller at kabler og ledninger ligger riktig 
og ikke har tegn på slitasje og/eller mekaniske 
skader.

•	 Saksstoppere
 - Kontroller at stopperne sitter godt og ikke har 

synlige tegn på skader.

•	 Ruller
 - Kontroller at rullene sitter godt og ikke har 

synlige tegn på skader.

 - Kontroller at rullenes kjørevei er fri for skitt 
og hindringer.

•	 Løftesylinder(e)
 - Kontroller at hver enkelt løftesylinder sitter 

godt og at det ikke finnes løse eller manglende 
deler, og det ikke finnes synlige skader.

 - Kontroller at alle koblinger og slanger er godt 
festet og at det ikke finnes tegn til lekkasje av 
hydraulikkolje.

2. Hev plattformen til det er tilstrekkelig klarering 
ti l å kunne svinge opp støttestaget ti l 
lagringsbraketten. Se Seksjon 3.12.

3. Senk plattformen fullstendig.

•	 Saksebeskyttelse
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller manglende 

deler, og det ikke finnes synlige skader.

Sakseenhet

Støttestag

Løftesylinder

Saksstopper

Rulle

Grensebryter
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Seksjon 2 - Bli kjent med Visuell og vedlikeholdsinspeksjon

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.3-9 Understell

•	 Understellets sveisekonstruksjon
 - Kontroller at det ikke er synlige sprekker i 

sveisesømmer eller strukturen, og at det ikke 
er tegn til deformering.

•	 Felg/dekk-enhet 
  Teleskopliften er utstyrt med skumfylte hjul. 

Svikt i dekk eller felg kan føre til at en sakselift velter. 
Skader på komponenter kan også resultere som 
ikke blir oppdaget og reparert i tide.

Se Tabell 4.2 for felg/dekk-spesifikasjoner.

 - Kontroller alle dekkenes løpebane og 
dekksider for kutt, sprekker, punktering og 
unormal slitasje.

 - Kontroller hver enkelt felg for skader og 
sprekker i sveisesømmer.

 - Kontroller at alle hjulmuttere har riktig 
tiltrekkingsmoment for å sikre at ingen av 
dem er løse.

 - Kontroller hjulmotorenheten for løse eller 
manglende deler og synlige tegn på skader 
(dersom montert).

 - Kontroller at hjulene har riktig innstilling 
vertikalt og horisontalt.

Felg/dekk-enhet

Styresylinderenhet

Styrestag

Sett ovenfra

Understellets 
sveisekonstruksjon

Fordelingsmanifold

Nødsenkingssystemets adgangsstag
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Visuell og vedlikeholdsinspeksjon Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Styresylinderenhet
 - Kontroller at styresylinderenheten sitter godt, 

at det ikke finnes løse eller manglende deler, 
at alle koblinger og slanger sitter godt og det 
ikke finnes tegn på hydraulikklekkasje.

•	 Fordelingsmanifold
 - Kontroller at alle koblinger og slanger er godt 

festet og at det ikke finnes tegn til lekkasje av 
hydraulikkolje.

•	 Styrestag
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller 

manglende deler, at styrestaget endebolter 
er låst og det ikke finnes synlige skader.

•	 Nødsenkingssystemets adgangsstag
 - Kontroller at staget er riktig festet og det ikke 

finnes synlige skader.

•	 Stige
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller manglende 

deler, og det ikke finnes synlige skader.

•	 Støtteben
 - Kontroller at det ikke finnes løse eller manglende 

deler, og det ikke finnes synlige skader.

Felg/dekk-enhet

Styresylinderenhet

Styrestag

Sett ovenfra

Understellets 
sveisekonstruksjon

Fordelingsmanifold

Nødsenkingssystemets adgangsstag
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Seksjon 2 - Bli kjent med Funksjonstester

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.4 Funksjonstester
Funksjonstester gjennomføres for å oppdage eventuelle feil 
eller feilfunksjoner før liften tas i bruk. Operatøren må forstå og 
følge de trinnvise instruksjonene for testing av alle funksjoner 
på teleskopliften. 

VIKTIG
Bruk aldri en teleskoplift som har feil. Hvis feil 
oppdages må teleskopliften merkes og tas ut 
av drift. Reparasjoner på teleskopliften skal 
kun utføres av kvalifiserte serviceteknikere.

Etter at reparasjoner er fullført må operatøren utføre kontroll 
før oppstart samt en rekke funksjonstester igjen før sakseliften 
tas i bruk. 

Før funksjonstesten utføres må operatøren lese og forstå 
Seksjon 3.8 - Starte opp drift.

2.4-1 Test hovedstrømbryteren

1. Drei hovedstrømbryteren i motorrommet til  av-
stilling.

 Resultat: Teleskopliftens funksjoner skal ikke 
virke.

2.4-2 Understellets kontrollkonsoll

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts 
kontakt når du bruker stigen til å klatre opp 

i eller ned fra plattformen.

1. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

2. Lukk porten.

3. På plattformens kontrollkonsoll, trekk ut  
nødstoppknappen. 

4. Sett lav/høy-gassbryteren på  lav gasstilling.

5. Bruk stigen for å klatre ned fra plattformen.

6. Skru hovedstrømbryteren til  på-posisjon.

Plattform/Motor/Understell-
nøkkelbryter

Nødstoppknapp

Hovedstrømbryter
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Funksjonstester Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Test Plattform/Motor/
Understell-nøkkelbryter

ADVARSEL

Vær oppmerksom på hindringer eller andre 
mulige farer over sakseliften under heving.

1. Trekk ut understellets  nødstoppknapp.
2. Sett nøkkelen inn i plattform/motor/understell-

nøkkelbryteren, velg  motorstilling og prøv 
å starte motoren. 

 Resultat: Motoren skal ikke starte.
3. Med nøkkelen i plattform/motor/understell-

nøkkelbryteren, velg  grunnstilling og 
prøv å starte motoren.

 Resultat: Motoren skal starte.

•	 Test nødstopp

1. Trykk på  nødstoppknappen.
 Resultat: Motoren skal stoppe og teleskopliftens 

funksjoner skal ikke virke.

2. Trekk ut  nødstoppknappen og start 
motoren igjen.

•	 Test plattform opp/ned-bryter

1. Sett plattform/motor/understell-nøkkelbryteren 

i  understell-stilling og hev eller senk 

plattformen med bryteren  heve plattform 
eller  senke plattform.

 Resultat: Plattformens heve- og senkefunksjoner 
skal virke. 

•	 Test Nødsenkingssystemet

1. Hev plattformen.

2. Finn holdeventilens manuelle overstyringsknapp 
nederst på hver løftesylinder. Trekk ut og vri mot 
klokka. Om nødvendig, bruk adkomststangen 
som befinner seg på sakseliften.

3. På det hydraulisk/elektriske rommet: Trekk 
ut og hold nødsenkingsventilen for å senke 
plattformen fullstendig. 

 Resultat: Plattformen skal senke seg.

4. For å gå tilbake til normal drift, slipp og vri 
holdeventilens manuelle overstyringsknapp 
med klokka.

Bremsens 
håndpumpe

Frikoblingsventil

Ventil for 
automatisk 
tilbakestilling av 
bremser

Nødsenkingsventil

Hovedstrømbryter

Nødstoppknapp

Plattform/Motor/Understell-
nøkkelbryter

Understellets kontrollkonsoll

Hovedmanifold
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Seksjon 2 - Bli kjent med Funksjonstester

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Test frihjulsfunksjonen

1. Forsikre deg om at bevegelsesveien er klar.

2. Løs ut bremsen manuelt (se Seksjon 2.5-2).

3. Drei knappen på frikoblingsventilen mot klokka 
til helt åpen stilling og prøv å skyve/trekke 
sakseliften.

 Resultat: Sakseliften skal bevege seg.

4. Drei knappen på frikoblingsventilen med 
klokka til helt lukket stilling for normal drift.

5. Sett på bremsen igjen (se Seksjon 2.5-2).

2.4-3 Plattformens kontrollkonsoll

1. Forsikre deg om at understell  nødstoppbryteren 
er trukket ut.

2. Forsikre deg om at hovedstrømbryteren står i  
på-stilling.

3. Drei nøkkelbryteren plattform/motor/understell til 

 plattform-stilling og ta ut nøkkelen.

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts 
kontakt når du bruker stigen til å klatre opp 

i eller ned fra plattformen.

4. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

5. Lukk porten.

6. På plattformens kontrollkonsoll, trekk ut  
nødstoppknappen. 

•	 Test nødstopp

1. Sørg for at motoren går.

2. Trykk inn  nødstoppknappen.
 Resultat: Motoren skal stoppe og teleskopliftens 

funksjoner skal ikke virke.

•	 Test aktiveringsavtrekkeren

1. Sørg for at motoren går.

2. Uten å aktivere  aktiveringsavtrekkeren, 
forsøk å aktivere en plattformfunksjon.

 Resultat: Ingen av plattformens funksjoner skal 
ikke virke.

Bremsens 
håndpumpe

Frikoblingsventil

Ventil for 
automatisk 
tilbakestilling av 
bremser

Nødsenkingsventil

Hovedmanifold

Kjør/Løft/Styr-
kontrollspak

Horn-trykknapp Nødstoppknapp

Knapp for glødeplugg 
(Diesel)

Trykknapp for start 
av motor

Gassvelgerbryter for høy/lav

Løft/Dreiemoment/
Kjør-bryter

Styreenhet

B
LI K

JEN
T M

ED
B

LI K
JEN

T M
ED



Side 28 Desember 2007
Rough Terrain Scissors

TM

Funksjonstester Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Test plattform opp/ned

ADVARSEL

Vær oppmerksom på hindringer eller andre 
mulige farer over sakseliften under heving.

1. Sett løft/dreiemoment/kjør-bryteren i  løft-
stilling.

 

2. Aktiver og hold inne  aktiveringsavtrekker-
bryteren.

3. Skyv eller trekk på kontrollspaken inntil ønsket 
høyde er oppnådd.

 Resultat: Plattformens heve- og senkefunksjoner 
skal virke.

•	 Test varslingssystem for senking

1. Hev plattformen opp til en høyde på 3 til 4 meter 
er nådd, og prøv deretter å senke plattformen 
fullstendig.

 Resultat: Senkingen av plattformen skal 
stoppe i en høyde på 2,5 meter og en alarm 
skal lyde. 

2. Slipp kontrollspaken, kontroller at området 
rundt saksene er klart, og fortsett deretter å 
senke plattformen.

•	 Test styringen

1. Sørg for at motoren går.

2. Trykk  v ippebry te ren  på  toppen  av 

kontrollenhetens spak til  venstre og 

 høyre.
 Resultat: Styrehjulene skal svinge mot venstre 

og høyre.

Kjør/Løft/Styr-
kontrollspak

Horn-trykknapp

Knapp for glødeplugg 
(Diesel)

Trykknapp for start av motor

Gassvelgerbryter for høy/lav

Nødstoppknapp

Løft/Dreiemoment/Kjør-bryter
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Seksjon 2 - Bli kjent med Funksjonstester

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Testkjøring

1. Forsikre deg om at bevegelsesveien er klar.

2. På plattformens kontrollkonsoll, sett løft/ 

dreiemoment/kjør bryteren til  kjørestilling.

3. Aktiver og hold inne  aktiveringsavtrekker-
bryteren.

4. Beveg kontrollerspaken sakte  fremover eller 

 bakover til plattformen begynner å bevege 
seg, beveg den så tilbake til midtposisjon.

 Resultat: Teleskopliften skal bevege seg 
fremover eller bakover, og så stoppe.

•	 Test hastighetsgrense

ADVARSEL

Vær oppmerksom på hindringer eller andre 
mulige farer over sakseliften under heving.

1. Forsikre deg om at bevegelsesveien er klar.

2. Hev plattformen til du har nådd en høyde på 
cirka 2 meter og prøv å kjøre forover eller 
bakover.

 Resultat: Sakseliften skal bevege seg saktere 
enn når den er i helt nedsenket stilling.

Kjør/Løft/Styr-
kontrollspak

Horn-trykknapp

Knapp for glødeplugg 
(Diesel)

Trykknapp for start av motor

Gassvelgerbryter for høy/lav

Nødstoppknapp

Løft/Dreiemoment/Kjør-bryter
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Funksjonstester Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Test bremser

ADVARSEL

Bremsene vil koble seg inn umiddelbart 
når du slipper spaken, og det fører til at 

sakseliften stopper umiddelbart.

1. Forsikre deg om at bevegelsesveien er klar.

2. Aktiver og hold inne  aktiveringsavtrekker-
bryteren.

3. Kjør teleskopliften  forover. Test bremsene 
ved å slippe opp kontrollspaken.

 Resultat: Sakseliften skal stoppe. Dersom 
liften trekker over til en side under stopp, ikke 
bruk den før du har sjekket justeringen av 
bremsene.

4. Kjør teleskopliften  forover. Test bremsen 

igjen ved å slippe bare  aktiveringsavtrekker-
bryteren.

 Resultat: Teleskopliften skal bråstoppe 
umiddelbart. Dersom teleskopliften ikke 
stopper umiddelbart, eller hvis den trekker til 
en side under stopp, ikke bruk liften før du har 
sjekket justeringen av bremsene.

•	 Test hornet

1. Trykk på  i hornknappen.
 Resultat: Hornet skal lyde.

Kjør/Løft/Styr-
kontrollspak

Horn-trykknapp

Knapp for glødeplugg 
(Diesel)

Trykknapp for start av motor

Gassvelgerbryter for høy/lav

Nødstoppknapp

Løft/Dreiemoment/Kjør-bryter
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Seksjon 2 - Bli kjent med Funksjonstester

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

•	 Test hydrauliske støtter (hvis montert) (For 
bruk av hydrauliske støtter, se i Seksjon 3.8-9)

1. Sikre at plattformen står parkert på en fast, 
jevn overflate og at det ikke er noen hindringer 
i veien.

2. Kontroller at plattformen er helt senket.

3. Støtten er helt trukket inn.

4. Auto-nivå (dersom montert): 
 Bruk auto-nivå for å trekke ut støttene. 
 Resultat: Alle fire støtter vil forlenges til de 

støtter vekten og maskinen står rett. 

5. Så snart auto-nivå er utført, forsøk å heve 
plattformen 30 cm og så senke den til 
lagringsstilling. 

 Resultat: Plattformen vil heves og senkes. 

6. Med plattformen i lagringsstilling, trekk støttene 
helt inn ved hjelp av auto-nivå. 

 Resultat: Alle fire støtter vil trekkes inn til de 
står i lagringsstilling (opp). 

ADVARSEL

Sikre at  det ikke er noe personell 
eller hindringer i kjøreruten, inkludert 

blindsoner.

7. Kjør sakseliften opp til maksimal hastighet. 
 Resultat: Sakseliften kjøres med høy 

hastighet. 

ADVARSEL

Vær oppmerksom på hindringer eller andre 
mulige farer over, eller rundt sakseliften ved 

heving eller kjøring. 

8. Hev plattformen opp til 4 m (målt fra bunnen 
av dekkene til overflaten på plattformen) fra 
lagringsstilling. 

 Resultat: Hevefunksjonen vil virke. 

9. Kjør sakseliften i hevet stilling (4 m). 
 Resultat: Sakseliften kjøres sakte. 

10. Forsøk å bruke støttene i hevet stilling (4 m).
 - Forsøk å delvis strekke ut venstre støtte 

foran (ca. 4”). 
  Resultat: Støtte vil ikke strekkes ut. 

 - Forsøk å delvis strekke ut høyre støtte foran 
(ca. 4”). 

  Resultat: Støtte vil ikke strekkes ut.
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Venstre foran
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Funksjonstester Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

 - Forsøk å delvis strekke ut høyre støtte bak 
(ca. 4”). 

  Resultat: Støtte vil ikke strekkes ut. 

 - Forsøk å delvis strekke ut venstre støtte 
bak (ca. 4”). 

  Resultat: Støtte vil ikke strekkes ut. 

11. Senk plattformen til lagringsstilling. 
 Resultat: Senkefunksjonen vil virke. 

12. Hev plattformen 30 cm fra lagringsstilling, og 
strekk delvis ut venstre støtte foran (ca. 4”). 
 - Forsøk å heve plattformen. 

  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

 - Forsøk å kjøre plattformen. 
 Resultat: Kjørefunksjonene vil ikke virke. 

 - Forsøk å senke plattformen. 
  Resultat: Senkefunksjonen vil virke. 

13. Plattformen i lagringsstilling. 
 - Med venstre støtte foran delvis utstrukket, 

forsøk å heve plattformen. 
  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

 - Med høyre støtte foran delvis utstrukket, 
forsøk å heve plattformen. 

  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

 - Med høyre støtte bak delvis utstrukket, 
forsøk å heve plattformen. 

  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

 - Med venstre støtte bak delvis utstrukket, 
forsøk å heve plattformen. 

  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

14. Plattformen i lagringsstilling. 
 - Strekk ut alle støttene til hjulene heves opp 

ca. 2”. 

 - Trekk tilbake venstre støtte foran til vekten 
hviler på det korresponderende hjulet. 

 - Utvid høyre støtte bak til den får kontakt 
med bakken. 

 - Forsøk å heve plattformen 30 cm. 
  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

15. Plattformen i lagringsstilling. 
 - Strekk ut alle støttene til hjulene heves opp 

ca. 2”. 

 - Trekk tilbake høyre støtte foran til vekten 
hviler på det korresponderende hjulet. 

 - Utvid venstre støtte bak til den får kontakt 
med bakken. 

 - Forsøk å heve plattformen 30 cm. 
  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 
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Seksjon 2 - Bli kjent med Funksjonstester

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

16. Plattformen i lagringsstilling. 
 - Strekk ut alle støttene til hjulene heves opp 

ca. 2”. 

 - Trekk tilbake høyre støtte bak til vekten 
hviler på det korresponderende hjulet. 

 - Utvid venstre støtte foran til den får kontakt 
med bakken. 

 - Forsøk å heve plattformen 30 cm. 
  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

17. Plattformen i lagringsstilling. 
 - Strekk ut alle støttene til hjulene heves opp 

ca. 2”. 

 - Trekk tilbake venstre støtte bak til vekten 
hviler på det korresponderende hjulet. 

 - Utvid høyre støtte foran til den får kontakt 
med bakken. 

 - Forsøk å heve plattformen 30 cm. 
  Resultat: Hevefunksjonen vil ikke virke. 

18. Utvid alle fire støttene til alle hjulene er løftet 
fra bakken og plattformen står jevnt. 
 - Løft plattformen til 4 meter. 

  Resultat: Hevefunksjonen vil virke. 

 - Senk plattformen fra hevet stilling (4 m). 
  Resultat: Senkefunksjonen vil virke. 

ADVARSEL

Dersom neon av støttelåsene ikke virker på 
forventet måte, må plattformen merkes og 

straks settes ut av drift. 

ADVARSEL

Reparasjoner på teleskopliften må bare 
utføres av kvalifisert teknisk personell.
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Prosedyrer Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.5 Vinsje- og slepeprosedyrer
Denne seksjonen inneholder prosedyrer for tauing og vinsjing 
og for hvordan man løser ut bremsene.

ADVARSEL

Sikre at plattformen er fullstendig nedsenket 
før vinsjing eller tauing. Brå bevegelser kan 
gjøre sakseliften ustabil. Død eller alvorlig 

skade kan bli resultatet.

ADVARSEL

I nødsituasjoner der teleskopliftens funksjoner 
er utilgjengelige og senking er umulig på 
grunn av hindringer, må man være ytterst 
forsiktig når man flytter teleskopliften langt 
nok til å unngå hindringen. I slike tilfeller må 
bevegelsene være ekstremt forsiktige uten 
noen brå bevegelser, og hastigheten ikke 

overstige 50 mm/sek.

ADVARSEL

Under skyving, sleping eller vinsjing, ikke 
overstig 3.2 km/t.

ADVARSEL

Ikke skyv, slep eller vinsj kjøretøyet ut på 
hellinger, og ikke brems trekkvognen brått. 
Ikke trekk teleskopliften ned en helling mot 

vinsjen.

2.5-1  Utløsing av frikoblingsventil for hjul

1. Sørg for at sakseliften står på et plant underlag. Kile fast 
eller blokker hjulene for å hindre at plattformen triller.

1

Figur 2-7. Frikoblingsventil for hjul

2. Frikoblingsventil for hjul - Ved å vri ventilknappen mot 
klokka (punkt 1) til fullstendig åpen stilling, vil væske 
strømme gjennom motorene på hjulene, og sørge for 
fri rotasjon.

ADVARSEL

Frikoblingsventilen for hjul må lukkes helt 
(med klokka) for normal drift.
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Seksjon 2 - Bli kjent med Prosedyrer

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.5-2 Utløsing av bremsene manuelt

ADVARSEL 
Ikke koble fra bremsene manuelt dersom 

sakseliften står i en helling.

1
2

Figur 2-8. Skivebremser

MERK
Bremsene må kobles fra manuelt når sakseliften 

skal skyves, vinsjes eller taues.

1. Sørg for at sakseliften står på et plant underlag. Kil 
fast eller blokker hjulene for å hindre at teleskopliften 
ruller.

2. Skru hovedstrømbryteren til  av-stilling. 

3. Finn ventilstempelet for automatisk tilbakestilling av 
bremser (punkt 1) og bremsenes håndpumpe (punkt 2) 
på hovedmanifolden i hydraulikk/drivstoff-rommet.

4. Skyv inn ventilstempel for automatisk tilbakestilling av 
bremser.

5. Ta tak i bremsenes håndpumpe og pump i raskt tempo 
inntil du kjenner fast motstand. Bremsene er nå løst ut.

6. Fjern hjulkilene eller blokkene, og skyv, vinsj eller slep 
sakseliften til ønsket plassering. 

ADVARSEL

Bremsene må koble inn igjen umiddelbart når 
ønsket plassering er nådd.

7. Plasser teleskopliften på solid og jevnt underlag.

8. Kil fast eller blokker hjulene for å hindre at teleskopliften 
ruller.

9. Sett på bremsene igjen ved å trekke ut ventilstempelet 
for automatisk tilbakestilling av bremser.
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Prosedyrer Seksjon 2 - Bli kjent med

Det er operatørens ansvar å lese, forstå og følge alle instruksjoner  
og advarsler i denne brukerhåndboken og på liften.

2.6 Nødsenkningsprosedyre
Denne seksjonen viser operatøren hvordan man bruker 
nødsenkingssystemet. Dette systemet tillater plattformsenking 
i tilfelle en nødssituasjon eller hvis motoren svikter.

ADVARSEL

Hold deg unna saksemekanismen når du 
bruker nødsenkingsventilen.

1. Fjern alle hindringer fra den plattformen som skal 
senkes.

2. Det kan være nødvendig å trekke liften tilbake eller det 
kan være nødvendig å fjerne liften fra en hindring. Se 
Seksjon 2.5 for prosedyrer for vinsjing og tauing.

1

2

3

Figur 2-9. Nødsenkningssystem

3. Finn holdeventilens manuelle overstyringsknapp  
(punkt 1) nede på hver løftesylinder. Trykk inn og vri 
mot klokka (1/4 omdreining). Om nødvendig, bruk 
adkomststaget for nødsenkingssystemet (punkt 3) som 
sitter på understellet.

4. På hydraulikk/drivstoff-rommet: Trekk ut og hold 
nødsenkingsventilen (punkt 2) for å senke plattformen.

5.  For å gå tilbake til normal drift, slipp og drei holdeventilens 
manuelle overstyringsknapp med klokka.
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3.0 Drift
Denne seksjonen gir den nødvendige informasjon du trenger 
for å bruke løftebordet ditt. Det er viktig at brukeren leser og 
forstår denne seksjonen før drift av løftebordet.

3.1 Generelt
For å kunne holde denne teleskopliften i god stand, er det 
viktig at operatøren har de nødvendige kvalifikasjonene 
og følger vedlikeholds- og inspeksjonsskjemaene som det 
refereres til i denne seksjonen.

3.1-1 Operatørens kvalifikasjoner
•	 Bare opplært og autorisert personel har tillatelse til å 

operere teleskopliften.

•	 Sikker bruk av dette løftebordet krever at operatøren 
forstår begrensingene og advarslene, driftprosedyrer og 
operatørens ansvar for vedlikehold. Derfor må operatøren 
forstå og være kjent med denne brukerhåndboken, 
dens advarsler og instruksjoner, og alle advarsler og 
instruksjoner for teleskopliften.

•	 Operatøren må være kjent med reglene for 
arbeidssikkerhet og det aktuelle lovverket, og må kunne 
demonstrere evne i å forstå og bruke en teleskoplift 
av dette fabrikatet og den aktuelle modellen for en 
kvalifisert person.

3.1-2 Operatørens vedlikeholdsansvar

ADVARSEL

Vedlikehold må utføres av kvalifisert personell, 
som er kjent med mekaniske prosedyrer.

Død eller alvorlig skade kan oppstå som 
resultat av at teleskopliften ikke er godt nok 
vedlikeholdt eller holdt i god arbeidstilstand.

 
•	 Operatøren må forsikre seg om at teleskopliften er 

skikkelig vedlikeholdt og kontrollert før bruk.

•	 Operatøren må gjennomføre daglige inspeksjoner 
og funksjonstester som angitt i Tabell 4.7, selv om 
operatøren ikke er direkte ansvarlig for vedlikehold av 
denne plattformen. 

3.1-3 Plan for kontroll og vedlikehold
•	 Inspeksjonspunktene som er listet i Tabell 4.7 indikerer 

områder hvor teleskopliften må vedlikeholdes eller 
inspiseres og med hvilke intervaller dette skal gjøres.

•	 Det aktuelle driftsmiljøet for teleskopliften kan påvirke 
vedlikeholdsplanene.

ADVARSEL

Bruk originale deler eller deler som er godkjent 
av produsenten, til teleskopliften.

3.1-4 Eierens kontroll
Det er eierens ansvar å få gjennomført daglig, kvartalsvis (eller 
150 timers) og årlig kontroll av sakseliften. Se Tabell 4.7 for 
anbefalte vedlikeholds- og kontrollområder og -intervaller. En 
protokoll for årlig kontroll finnes på et skilt på sakseenheten. 
Se Tabell 4.3 i denne håndboken.

13
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3.2 Hovedkomponenter

Inngangsport Plattformens kontrollkonsoll

Hovedplattform

Løftemekanisme

Motorrom

Oppbevaringsboks for 
håndboken

Uttrekksplattform

Saksebeskyttelse

Understell

Støtteben

SKYJACK modell SJ 6826RT sakselift

Hydraulikkrom
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3.3 Hovedkomponenter
Teleskopliften består av tre hoveddeler: understell, 
løftemekanisme og plattform.

3.3-1 Understell
Understellet er en stiv, enhetlig sveisekonstruksjon som holder 
to siderom.
•	 Et rom inneholder motoren, et 12 volts batteri, 

understellets kontrollkonsoll og elektriske komponenter. 
Det andre rommet inneholder nødsenkingssystemet, 
bremsefrigjøring og hydraulikkomponenter samt 
drivstoff- og hydraulikktanker.

•	 De fire hjulene drives av hydraulikkmotorer, og de to 
forhjulene er styrbare ved hjelp av en hydraulikksylinder.

•	 Motorene på bakhjulene har fjærbelastede, hydraulisk 
utløste bremser.

3.3-2 Løftemekanisme
Løftemekanismen er konstruert av presset stål eller rørseksjoner 
som utgjør en enhet av saksetypen. Sakseenheten heves og 
senkes med en enkeltvirkende hydraulisk løftesylinder med 
holdeventiler. En todelt pumpe, drevet av en elektromotor, 
sørger for hydraulikktrykk til løftesylindrene.

3.3-3 Plattform
Plattformen er konstruert av en rørramme, et glidesikkert 
“diamond plate” bordoverflate og 990 mm hengslede 
rekkverk med 152 mm tåbrett og tverrstag. Man kan gå inn 
på plattformen fra baksiden gjennom en fjærbelastet port 
med klinke. Plattformen er også utstyrt med en manuell 
uttrekksplattform. Det finnes også et vekselsstrømuttak på 
plattformen.

3.4 Serienr- og typeskilt
Serienr.- og typeskilt er montert bak på teleskopliften, og 
inneholder følgende:

•	 Modellnummer
•	 Serienummer
•	 Teleskopliftens vekt
•	 Maksimum høyde under kjøring
•	 Maksimumkapasiteter
•	 Maks tillatte antall personer på plattformen
•	 Spenning
•	 Systemtrykk
•	 Løftetrykk
•	 Maksimum plattformhøyde
•	 Maksimum hjulbelastning
•	 Produksjonsdato
•	 Maksimum vindhastighet
•	 Maksimum manuell kraft
•	 Maksimum helling
•	 Hellingsevne



Side 40 Desember 2007
Rough Terrain Scissors

TM

Komponentidentifikasjon Seksjon 3 - Drift

3.5 Komponentidentifikasjon
De følgende beskrivelsene er kun for identifikasjon, forklaring 
og plassering. 

3.5-1 Støttestag

                           

1

Figur 3-1. Støttestag

1. Støttestag - Støttestaget er en sikkerhetsmekanisme 
for å støtte opp under sakseenheten. Når dette er er 
i korrekt stilling, kan det holde sakseenheten og den 
tomme plattformen. Støttestaget må brukes når kontroll 
og/eller vedlikehold skal utføres inni løftemekanismen. 
Se Seksjon 3.12 for hvordan du bruker støttestaget.

ADVARSEL

Støttestaget må brukes under kontroll og/eller 
vedlikehold, eller når reparasjoner utføres inni 
løftemekanismen. Dersom man ikke bruker 
denne sikkerhetsmekanismen, kan resultatet 

bli død eller alvorlig skade.

ADVARSEL

Stikk ikke hånden eller armen gjennom 
sakseenheten når plattformen er hevet uten 
at støttestaget er i riktig posisjon. Dersom 
man ikke unngår disse farene, kan resultatet 

bli død eller alvorlig skade.

3.5-2 Oppbevaringsboks for håndboken
Denne fuktbestandige boksen er 
montert på plattformens rekkverk. Den 
inneholder brukerhåndboken, EU-
samsvarserklæringen og annen viktig 
dokumentasjon. Brukerhåndboken for 
denne typen og modellen av sakselift 
må oppbevares i denne boksen.
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3.5-3 System for folding av rekkverk 
Dette systemet, når det er foldet ned, reduserer høyden av 
den nedsenkede sakseliften, men kun for transport og for 
forflytning gjennom døråpninger. Se Seksjon 3.10 om hvordan 
rekkverket foldes sammen. 

ADVARSEL

Sakseenheten må være fullstendig nedsenket 
før reising eller folding av rekkverkene.

ADVARSEL

Ethvert nedfoldet rekkverk vil utgjøre en fare 
for fall. For å unngå fall må du holde deg unna 
kanten på plattformen når du folder opp eller 
ned rekkverk. Se Seksjon 3.10 om hvordan 

rekkverket foldes sammen.

1

Figur 3-2. System for folding av rekkverk 

1. Låsepinne for rekkverk med snor - Denne pinnen 
brukes til å låse rekkverket på plass.

ADVARSEL

Kontroller rekkverksystemet for løse eller 
manglende låsepinner før sakseliften tas i 
bruk. Rekkverksystemet må være reist opp 

og alle pinnene låst på plass.
Død eller alvorlig personskade kan bli 
resultatet dersom rekkverksystemet ikke er 

oppreist eller skikkelig låst.

3.5-4 Festeskinne for sikkerhetsbelter/-seler

1

Figur 3-3. Festeskinne for sikkerhetsbelter/-seler

1. Feste for stropper - Bruk dette festet som festepunkt for 
sikkerhetsbelter/-seler. Ikke fest belter/sikkerhetsseler til 
noe annet punkt på plattformen. Ikke bruk dette festet 
til å heise, forankre, sikre eller støtte plattformen eller 
annet verktøy eller materiell.

ADVARSEL

Festet for stropper er beregnet for å begrense 
bevegeligheten til innenfor plattformens 
grenser. Det er ikke et fallsikringsutstyr! Slik 
bruk kan resultere i død eller alvorlig skade.
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3.6 Komponentidentifikasjon  
(Valgfritt utstyr/tilbehør)

Denne seksjonen beskriver det valgfrie tilbehøret til 
sakselifter.

3.6-1 Kontrollkonsoll for støtteben/generator 
(auto-oppvatring) (hvis montert)

Kontrollkonsollen for støtteben/generator er plassert ved siden 
av plattformens kontrollkonsoll. Disse bryterne kontrollerer 
generatoren og støttebeinas ut- og innkjøring.

4

1

2

5
3

Figur 3-4. Kontrollkonsoll for støtteben/generator,  
med alt tilbehør

1. Generator-bryter  - Denne bryteren aktiverer 
generatoren.

2. Brytere for ut- og innkjøring av støttebein - Disse 
bryterne kontrollerer utkjøring og innkjøring av hvert 
enkelt støttebein.

3. Auto-oppvatring-bryter - I  utkjørt posisjon vil hvert 
enkelt støtteben bli kjørt ut og justere seg automatisk 

inntil sakseliften er i vater. I  innkjøringsposisjon 
kjøres støttebena inn.

4. Aktiveringsbryter for støttebein - Denne  
aktiveringsbryteren for støttebein står i posisjon for 
utkjøring eller innkjøring, aktiverer den funksjoner på 
auto-oppvatringsbryteren og ut-/innkjøringsbryterne 
for støttebeina.

5. Oppvatringsindikatorlampe - Denne lampen tennes 
for å vise statusen for støttebeina når automatisk og 
manuell oppvatringsfunksjon er i bruk. Indikatorlampen 
har følgende tilstander:

  Av: Støttebeina er helt inntrukket.

  Blinker raskt: Støttebeina er utkjørt, men sakseliften 
er ikke i vater.

  Blinker: Støttebeina er utkjørt, men plattformen er 
ennå ikke i vater.

  Fast lys: Støttebeina er utkjørt, og plattformen er i 
vater.
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3.7 Operatørens ansvar
Det er operatørens ansvar å utføre følgende før hvert 
arbeidsskift starter:

1. Visuell og daglig vedlikeholdskontroll

•	 er utformet for at man skal oppdage eventuelle skader 
på deler før teleskopliften tas i bruk.

•	 utføres før operatøren utfører funksjonstester.

ADVARSEL

Hvis ikke skader lokaliseres og utbedres, og 
hvis ikke løse eller manglende deler oppdages, 

kan dette føre til usikre driftsforhold.

2. Funksjonstester

•	 er utformet for å oppdage eventuelle feil før 
teleskopliften tas i bruk.

VIKTIG
Operatøren må forstå og følge de trinnvise 
instruksjonene for testing av alle funksjoner 

på teleskopliften.

Operatøren bør lage en kopi av operatørens sjekkliste (se 
Tabell 4.8) og fylle ut delene for visuell og daglig inspeksjon, 
samt funksjonstester, samtidig som man utfører det som er 
angitt i Seksjon 2.3 og Seksjon 2.4.

VIKTIG
Hvis en teleskoplift blir skadd eller hvis 
det oppdages et ureglementert avvik fra 
tilstanden slik den var ved levering fra 
fabrikk, må teleskopliften merkes og tas ut 

av drift.

Reparasjoner på teleskopliften må bare utføres av kvalifisert 
teknisk personell. Etter at reparasjonene er ferdige må operatøren 
gjennomføre den visuelle, daglige inspeksjonsrunden og 
funksjonstestene på nytt.

Planlagt vedlikehold må bare gjøres av kvalifisert teknisk 
personell (se Tabell 4.7).
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3.8 Starte opp drift
Les nøye og forstå fullstendig brukerhåndboken og alle 
advarsler og instruksjonsskilt (se Seksjon 5 - Skilt) på 
plattformen.

ADVARSEL

Kjør ikke denne plattformen uten korrekt 
autorisasjon og opplæring. Dersom man ikke 
unngår disse farene, kan resultatet bli død 

eller alvorlig skade.

Før du bruker denne teleskopliften skal du utføre følgende 
trinn:

1. Visuell og daglig vedlikeholdskontroll (se Seksjon 2.3)

2. Funksjonstester (se Seksjon 2.4).

3. Inspeksjon på arbeidsplassen
 Det er operatørens ansvar å utføre en inspeksjon på 

arbeidsplassen og unngå følgende farlige situasjoner:

•	 hull eller kanter
•	 grøfter eller bløte fyllinger
•	 hindringer på gulv, humper eller avfall
•	 hindringer over teleskopliften
•	 elektriske ledninger, ledningskanaler og 

høyspentledninger
•	 farlige steder
•	 utilstrekkelig bærekraft i underlaget til å ta opp alle 

belastninger fra teleskopliften
•	 vind og værforhold
•	 tilstedeværelse av uautorisert personell
•	 andre mulige usikre forhold

ADVARSEL

En operatør skal ikke bruke noen 
teleskoplift som:

•	 ikke ser ut til å virke som det skal.
•	 er blitt ødelagt eller ser ut til å ha slitte eller 

manglende deler.
•	 har endringer eller modifikasjoner som ikke det er 

gitt tillatelse for av produsenten.
•	 har sikkerhetsutstyr som er blitt endret eller er 

ødelagt.

Dersom man ikke unngår disse farene, kan 
resultatet bli død eller alvorlig skade.
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3.8-1 Aktivering av understellskontrollkonsollen

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts kontakt 
når du bruker stigen til å klatre opp i eller ned 

fra plattformen.

1. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

2. Lukk porten.

3. På plattformens kontrollkonsoll, trekk ut  nødstopp-
knappen.

4. Sett lav/høy-gassbryteren på  lav gasstilling.

5. Bruk stigen for å klatre ned fra plattformen.

6. Skru hovedstrømbryteren til  på-posisjon.

7. På understellets kontrollkonsoll, trekk ut  nødstopp-
knappen. 

8. Sett i nøkkelen i plattformens/motorens/understellets 

nøkkelbryter og velg  understellsstilling.

9. For kalde dieselmotorer, trykk og hold inne  
glødepluggtrykknappen i 15 til 20 sekunder. 

FORSIKTIG

Ikke start motoren med gassen i høy stilling.

10. Trykk og hold inne  motorens starttrykknapp inntil 
motoren starter, og slipp den deretter opp. Ikke la 
starteren gå lenger enn nødvendig. 

MERK
Choken er kun aktiv når knappen er trykket inn. 
Det kan være nødvendig å bruke choke-knappen 
i perioder i de første sekundene etter at motoren 

har startet.

3.8-2 Heving eller senking av plattformen med 
understellskontrollkonsollen

ADVARSEL

Vær oppmerksom på hindringer eller andre 
mulige farer over sakseliften under heving.

ADVARSEL

Ikke senk plattformen dersom ikke området 
under er fritt for personer eller hindringer.

1. Aktiver understellets kontrollkonsoll (se Seksjon 3.8-1).

2. På understellets kontrollkonsoll, velg og hold  
understell-stilling på plattform/motor/understell-
nøkkelbryteren. Velg og hold inne plattform opp/ned-

bryteren i enten  heve- eller  senke-stilling. Slipp 
plattformens heve/senke-bryter for å stoppe.

Varslingssystemet for senking - Et varslingssystem 
for senking stopper automatisk senkefunksjonen før 
plattformen når helt nedsenket stilling, og en alarm 
høres. Etter at operatøren har sluppet ned styringen, og 
har kontrollert at det ikke befinner seg noen personer 
nær saksene, kan senkefunksjonene aktiveres igjen.
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3.8-3 Aktivering av basekontrollkonsollen

1. Skru hovedstrømbryteren til  på-posisjon.

2. Trekk ut  nødstoppknappen på understellets 
kontrollkonsoll. 

3. Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren plattform/motor/ 

understell, og drei den til  aktiver plattformkontroller.

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts kontakt 
når du bruker stigen til å klatre opp i eller ned 

fra plattformen.

4. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

5. Lukk porten.

6. Trekk ut  nødstoppknappen på plattformens 
kontrollkonsoll.

7. Sett lav/høy-gassbryteren på  lav gasstilling.

8. For kalde dieselmotorer, trykk og hold inne  
glødepluggtrykknappen i 15 til 20 sekunder.

FORSIKTIG

Ikke start motoren med gassen i høy stilling.

9. Trykk og hold inne  motorens starttrykknapp inntil 
motoren starter, og slipp den deretter opp. Ikke la 
starteren gå lenger enn nødvendig. 

3.8-4 Heving eller senking av plattformen med 
basekontrollkonsollen

ADVARSEL

Vær oppmerksom på hindringer eller andre 
mulige farer over sakseliften under heving.

ADVARSEL

Ikke senk plattformen dersom ikke området 
under er fritt for personer eller hindringer.

1. Aktiver understellets kontrollkonsoll (se Seksjon 3.8-3).

2. På plattformens kontrollkonsoll, sett løft/dreiemoment/ 

kjør-bryteren til  løfteposisjon. 

3. Aktiver og hold inne  aktiveringsavtrekkerbryteren.

4. Skyv kontrollspaken forover for å  heve, eller bakover 
for å  senke plattformen inntil ønsket høyde er 
nådd.

MERK
Senking er ikke proporsjonal

Varslingssystemet for senking - Et varslingssystem 
for senking stopper automatisk senkefunksjonen før 
plattformen når helt nedsenket stilling, og en alarm 
høres. Etter at operatøren har sluppet ned styringen, og 
har kontrollert at det ikke befinner seg noen personer 
nær saksene, kan senkefunksjonene aktiveres igjen.

5. Ta kontrollen tilbake til nøytral- eller midtposisjon for å 
stoppe. Slipp aktiveringsavtrekkeren.

ADVARSEL

For å forhindre utilsiktede bevegelser av 
sakseliften, trykk inn nødstoppknappen etter 
at du har oppnådd ønsket posisjon eller 

høyde.

MERK
Dersom tiltalarmen høres, og plattformen ikke, 
eller bare delvis er hevet, senk plattformen helt 
ned umiddelbart og sørg for at sakseliften står 

på et fast, plant underlag.
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3.8-5 Kjøring forover og bakover

ADVARSEL

Vær oppmerksom på blindsoner når du styrer 
sakseliften.

ADVARSEL

Sikre at det ikke er noe personell eller 
hindringer i kjøreruten, inkludert blindsoner.

1. Aktiver understellets kontrollkonsoll (se Seksjon 3.8-3).

2. På plattformens kontrollkonsoll, sett løft/dreiemoment/ 

kjør-bryteren til  kjørestilling.

3. Aktiver og hold inne  aktiveringsavtrekkerbryteren.

4. Beveg kontrollspaken  forover eller  bakover til 
ønsket hastighet og retning for plattformebevegelsen.

5. Ta kontrollen tilbake til nøytral- eller midtposisjon for å 

stoppe. Slipp opp  aktiveringsavtrekkerbryteren.

ADVARSEL

For å forhindre utilsiktede bevegelser av 
sakseliften, trykk inn nødstoppknappen etter 
at du har oppnådd ønsket posisjon eller 

høyde.

3.8-6 Styring

1. Aktiver understellets kontrollkonsoll (se Seksjon 3.8-3).

2. På plattformens kontrollkonsoll, sett løft/dreiemoment/ 

kjør-bryteren til  kjørestilling.

3. Aktiver og hold inne  aktiveringsavtrekkerbryteren.

4. Trykk på  vippebryteren på toppen av kontrollspaken 
i en av retningene for å styre.

MERK
Styringen er ikke proporsjonal. Kjøring og styring 

kan være aktive samtidig.
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3.8-7 Valg av kjøremoment

1. Høyt vridinigsmoment: Velg høyt moment når du kjører 
opp hellinger, kjører i ulendt terreng eller når du laster 
på eller av plattformen. For å aktivere høyt moment, sett 

løft/dreiemoment/kjør-bryteren til  høyt moment-
stilling (lav hastighet).

ADVARSEL

Sakseliften må være i fullstendig nedsenket 
stilling når den kjøres i hellinger. Kjøring i 
hevet tilstand i hellinger, kan resultere i død 

eller alvorlig skade.

2. Lavt moment: Velg lavt dreiemoment når du kjører 
på flatt underlag. For å aktivere lavt dreiemoment, sett 

løft/dreiemoment/kjør-bryteren i  lavt dreiemoment-
stilling (høy hastighet). 

ADVARSEL

For å forhindre utilsiktede bevegelser av 
sakseliften, trykk inn nødstoppknappen etter 
at du har oppnådd ønsket posisjon eller 

høyde.

3.8-8 Forlenge/trekke inn den manuelle 
uttrekksplattformen

Figur 3.5. Manuell uttrekksplattform

1. For å trekke ut/inn manuelle uttrekksplattform skal du 
trekke ut låsepinnen (punkt 1), løfte skyvestengene 
(punkt 2) opp fra griperklipset (punkt 3) og så 
skyve/trekke i skyvestanghåndtaket inntil ønsket 
forlengelse/forkortelse er nådd.

2. Sikre at skyvestangen ligger i et av sporene i 
uttrekksdelen (punkt 4). Fest skyvestangen ned i 
griperklipset, og sørg for å sette låsepinnen på plass.

2

4

3

1
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3.8-9 Hydrauliske støttebein (dersom montert)
Disse enhetene er montert på understellets fire hjørner. Når de 
er riktig posisjonert, øker de plattformens stabilitet.

3.8-9a Før drift

1. Går rundt sakseliften for å kontrollere at det er klaring 
over plattformen og om det er hindringer på bakken.

2. For å senke plattformen helt, se Seksjon 3.8-4. 
Støttebeinas styringsenheter fungerer ikke når plattformen 
er hevet.

3. Sjekk at det støttende underlaget under dekkene 
og støttebensputene er fast og i stand til å støtte 
løfteplattform og merkelast. Ikke plasser støttebenas 
puter over avløpssjakter, kumlokk eller på andre usikre 
flater. 

2.10-9b Kjøre ut støtteben

4. På kontrollkonsollen for støttebein/generator, trykk og 

hold inne  aktiveringsbryteren for å sette strøm på 
støttebeinskretsen.

5. Auto-utkjøring: Trykk på bryteren for auto-oppvatring 

for å  kjøre ut inntil oppvatringens indikatorlys 
slutter å blinke og blir stående med fast lys. Nå skal 
plattformen være fullstendig oppstøttet av støttebeina, 
og den skal være i vater.

 Manuell utkjøring: Velg den aktuelle bryteren for 

utkjøring/innkjøring av støtteben for å  kjøre ut 
inntil sakseliften er fullstendig oppstøttet av støttebena 
og i vater. Indikatorlampen blinker mens plattformen 
vatres opp, og lyser fast når plattformen er i vater. 
Indikatorlampen har følgende tilstander:

 Av: Støttebeina er helt inntrukket.

 Blinker raskt: Støttebena er utkjørt, men 
sakseliften er ikke i vater.

 Blinker: Støttebena er utkjørt, men sakseliften 
er ennå ikke i vater.

 Fast lys: Støttebeina er utkjørt, og plattformen 
er i vater.

6. Sørg for at hver støttebeinspute er i fast kontakt over 
hele dens overflateområde, med et passende støttende 
underlag! Foreta justeringer ved behov ved hjelp av de 
manuelle kontrollene for støttebena.

7. Betjen alle funksjoner unntatt kjøring, som beskrevet i 
de aktuelle seksjonene

MERK
Alle støttebensputer må ha fast kontakt med 
underlaget for at de aktuelle funksjonene på 

sakseliften skal fungere.

MERK
Kjørefunksjonene er deaktivert hvis støttebena 

står i en annen posisjon enn helt innkjørt.

ADVARSEL

Hvis en alarm lyder under driften, er sakseliften 
ikke i vater og et støtteben har ikke fast 
kontakt med bakken. Senk plattformen 
ned umiddelbart! Foreta de nødvendige 

justeringene for å vatre opp sakseliften.

3.8-9c For å trekke inn støttebein

8. På kontrollkonsollen for støttebein/generator, trykk og 

hold inne  aktiveringsbryteren for å sette strøm på 
støttebeinskretsen.

9. Auto-innkjøring: Sett bryteren for auto-oppvatring i  
innkjøringsstilling inntil støttebena er helt innkjørt. 

 Manuell innkjøring: Sett de aktuelle parene med 

brytere for utkjøring/innkjøring av støttebein i   
innkjøringsstilling inntil støttebeina er helt innkjørt.

MERK
Det er montert grensebrytere for å hindre at 
støttebeina blir skadd. Hvis kjørefunksjoner ikke 
er tilgjengelige, må det foretas visuell kontroll av 

at all støtteben er helt innkjørt.
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3.8-10 Generator (hvis montert)

Starte generatoren:

1. På plattformens kontrollkonsoll, sett løft/dreiemoment/

kjør-bryteren i  hevestilling.

2. På kontrollkonsollen for støtteben/generator, sett 

generatorbryteren i aktivert stilling. Motoren vil 
automatisk gå over til lav hastighet og generatoren vil 
starte.

Gjenopprette normal drift:

3. Vipp generatorbryteren til  av-stilling. Generatoren 
blir slått av.

MERK
Aktivering av en løfte- eller støttebeinsfunksjon, 
endring av nøkkelbryterstillinger, aktivering av 
nødstopp eller en motorstopp vil slå generatoren 
av. Plattformen kan senkes mens generatoren 

er i drift.

3.8-11 Avslutningsprosedyre

1. Senk plattformen fullstendig.

2. På plattformens kontrollkonsoll, dytt inn  nødstopp-
knappen.

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts kontakt 
når du bruker stigen til å klatre opp i eller ned 

fra plattformen.

3. Bruk stigen for å klatre ned fra plattformen.

4. Drei nøkkelbryteren plattform/motor/understell til  
motor-stilling og ta ut nøkkelen.

5. Skru hovedstrømbryteren til  av-stilling.
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3.9 På- og avlessing
Kjenn til alle nasjonale og lokale regler som gjelder for av- og pålessing av sakselift.

Kun kvalifisert personell skal kjøre maskiner og utstyr under på-/avlessing.

Sørg for at kjøretøy og lasteutstyr som kraner, kjettinger, stropper osv. har tilstrekkelig kapasitet til å tåle maksimal vekt av 
teleskopliften.

Transportkjøretøyet må være parkert på et plant underlag, og må sikres for å unngå trilling mens sakseliften lesses av eller på.

3.9-1 Løfting
Når det er nødvendig å løfte Skyjack sakselift, må følgende betingelser oppfylles.

•	 Plattformen må være fullstendig nedsenket.
•	 Hovedstrømbryteren må være i  av-posisjon.
•	 Hydraulikk/drivstoff-rommet og motorrommet må være lukket og forsvarlig låst.
•	 Uttrekksplattformen må være inntrukket og sikret.
•	 Plattformens kontrollkonsoll må være festet til rekkverket eller fjernet.
•	 Det må ikke finnes noe personell, verktøy eller materiale på plattformen.
•	 Løftestroppene/kjettingene festes til alle fire løftepunktene som illustrert i Figur 3-6.

 
Figur  3-6. Feste/Løftepunkter

MERK
Vekten til plattformen er som angitt i Tabell 4.1. Tyngdepunket befinner seg omtrent midt på løftebordet, mellom front og 
hekk og mellom sidene, som illustrert i Figur 3-7. Vertikalt er tyngdepunktet omtrent rett over rammekarosseriet.
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Figur 3-7. Tyngdepunkt

Løftepunkter 
(sakselifter uten 
støtteben)

Feste-/
løftepunkter

Løftepunkter

Tyngdepunkt Tyngdepunkt
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MERK
Sakseliften kan løftes med en gaffeltruck fra sidene, men Skyjack anbefaler ikke dette. Løft med gaflene i de 

tilpassede løkkene illustrert i Figur 3-8.

 
 

Figur 3-8. Gaffellommer

3.9-2 Kjøring
Når sakseliften kjøres:

•	 Lasterampens kapasitet må være tilstrekkelig til å tåle maksimal vekt av sakseliften.
•	 Rampen bør være utstyrt med fendere langs sidene for å forhindre fall fra rampen.
•	 Helling må ikke overskride helningsgrensene for sakseliften (ref. Tabell 4.2).
•	 Kontroller at bremsene på sakseliften fungerer som de skal.
•	 Sakseliftens hastighet skal stå på innstilling for høyt dreiemoment.

ADVARSEL

Teleskopliften må være skikkelig festet til planet på lastebil eller trailer under transport. Fremgangsmåte for 
festing er illustrert i Figur 3-6.

Gaffeltrucklomme
(sakselifter uten 
støtteben)Gaffeltrucklomme
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3.10  Prosedyre for sammenfolding av rekkverk
Når det er foldet ned vil systemet for folding av rekkverk 
redusere høyden på den nedsenkede sakseliften, men kun 
for transportformål.

ADVARSEL

Ethvert nedfoldet rekkverk vil utgjøre en fare 
for fall. For å unngå fall må du holde deg unna 
kanten på plattformen når du folder opp eller 

ned rekkverk. 

Venstre forlengelse

Høyre 
forlengelse

Frontsiden

Høyre 
side

Inngangsside

Venstre side

1

Figur 3-9a. System for folding av rekkverk 

1. Låsepinne for rekkverk med snor - Denne pinnen 
brukes til å låse rekkverket på plass.

ADVARSEL

Sakseenheten må være fullstendig nedsenket 
før reising eller folding av rekkverkene.

ADVARSEL

Kontroller rekkverksystemet for løse eller 
manglende låsepinner før sakseliften tas i 
bruk. Rekkverksystemet må være reist opp 
og alle pinnene låst på plass. Død eller 
alvorlig personskade kan bli resultatet dersom 
rekkverksystemet ikke er oppreist eller 

skikkelig låst.

Nedfolding av rekkverksystemet:

1. Sørg for at sakseliften står på et plant underlag.

2. Sørg for at uttrekksplattform er helt trukket inn.

3. Sørg for at nødstoppknapp er trykket inn.

4. Drei hovedstrømbryteren til  av-stilling. 

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts kontakt 
når du bruker stigen til å klatre opp i eller ned 

fra plattformen.

5. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

6. Lukk porten.

7. Trekk uttrekksplattformen helt inn. Se Seksjon 3.8-8.

8. Fjern plattformens kontrollkonsoll og støttebenas 
kontrollkonsoll (dersom montert), og legg den ned på 
plattformen.

ADVARSEL

Ethvert nedfoldet rekkverk vil utgjøre en 
fare for fall. Utvis forsiktighet ved inn- 
eller avstigning til eller fra plattformen når 

rekkverkene er senket.

9. Fell ned rekkverkene i følgende rekkefølge: front, høyre 
uttrekksdel, høyre side, venstre uttrekksdel, venstre side 
og inngangen (se Figur 3-9a). 

10. Ta av låsepinnen som sikret rekkverket foran mot 
venstre forlengelsesrekkverk, og sving det så mot 
høyre forlengelse og fest frontporten på høyre side av 
rekkverket.

11. Fjern låsepinnen på høyre uttrekksdel og fold den ned 
sammen med frontrekkverket.

12. Fjern låsepinnen på venstre uttrekksdel og fold den 
ned.

13. Fjern låsepinnen på høyre side av rekkverket og fold 
det ned.
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14. Fjern låsepinnen på venstre side av rekkverket og 
fold det ned.

15. Hold porten lukket,  f jern al le låsepinner på 
inngangrekkverket og fold rekkverket ned.

Figur 3-9b. Alle rekkverk felt ned

Oppretting av rekkverksystemet:

ADVARSEL

Sakseenheten må være fullstendig nedsenket 
før reising eller folding av rekkverkene.

1. Sikre at plattformen står på et plant underlag.

2. Sørg for at uttrekksplattform er helt trukket inn.

3. Sørg for at nødstoppknapp er trykket inn.

4. Drei hovedstrømbryteren til  av-stilling. 

ADVARSEL

Ethvert nedfoldet rekkverk vil utgjøre en 
fare for fall. Utvis forsiktighet ved inn- 
eller avstigning til eller fra plattformen når 

rekkverkene er senket.
 

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts kontakt 
når du bruker stigen til å klatre opp i eller ned 

fra plattformen.

5. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

ADVARSEL

Ethvert nedfoldet rekkverk vil utgjøre en fare 
for fall. For å unngå fall må du holde deg unna 
kanten på plattformen når du folder opp eller 

ned rekkverk.

ADVARSEL

Sørg for at stoppekulen på alle låsepinner har 
kommet helt gjennom og at alle låsesplinter 

sitter riktig i hullene.

6. Rekkverkene skal svinges opp i følgende rekkefølge: 
Inngangsside, venstre side, høyre side, venstre 
sideforlengelse, høyre sideforlengelse og fronten.

7. Sving opp inngangs-rekkverket og lås det på plass ved 
å sette inn alle låsepinnene.

8. Sving opp venstre rekkverk og lås det på plass ved å 
sette inn alle låsepinnene.

9. Sving opp høyre rekkverk og lås det på plass ved å 
sette inn alle låsepinnene.

10. Sving opp venstre sideforlengelse på rekkverket og 
lås det på plass ved å sette inn låsepinnen. 

11. Sving opp høyre sideforlengelse på rekkverket og 
lås det på plass ved å sette inn låsepinnen på høyre 
forlengelse.

12. Sving front-rekkverket forover og lås den på plass ved 
å sette inn låsepinnen.

13. Monter plattformens kontrollkonsoll og støttebeinas 
kontrollkonsoll (dersom montert) foran til høyre på 
plattformen. Lås dem på plass.

 

ADVARSEL

Kontroller rekkverksystemet for løse eller 
manglende låsepinner før sakseliften tas i 
bruk. Rekkverksystemet må være reist opp 
og alle pinnene låst på plass. Død eller 
alvorlig personskade kan bli resultatet dersom 
rekkverksystemet ikke er oppreist eller 

skikkelig låst.
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3.11  Forflytte en sakselift gjennom en 
døråpning

ADVARSEL

Denne prosedyren er kun egnet på plant 
underlaget.

1. Kontroller at døråpningens høyde/bredde er stor nok 
til at sakseliften passerer gjennom.

MERK
Hvis det er nødvendig å folde sammen rekkverket 
skal du se i Seksjon 3.10 for prosedyre for 

sammenfolding av rekkverk.

2. Utfør en grundig inspeksjon av arbeidsplassen før drift 
av teleskopliften, for å identifisere potensielle farer i 
arbeidsområdet.

3. Sperr av den kjøreruten du har tenkt å bruke.

4. Plasser sakseliften slik at all videre bevegelse, inkludert 
gjennom døråpningen, skjer i retning forover.

5. Skru hovedstrømbryteren til  av-stilling.

6. Bruk stigen på sakseliften for å komme opp på 
plattformen.

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts kontakt 
når du bruker stigen til å klatre opp i eller ned 

fra plattformen.

7. Lukk porten. På plattformens kontrollkonsoll, dytt inn 

 nødstoppknappen.

8. Kople fra og fjern plattformens kontrollkonsoll fra 
plattformen.

9. Fold sammen rekkverket om nødvendig. Se Seksjon 3.10 
om hvordan rekkverket foldes sammen.

10. Bruk stigen for å klatre ned fra plattformen.

11. Kople plattformens kontrollkonsoll til kontakten inne i 
motorrommet.

12. Pass på at det ikke befinner seg noen personer i den 
kjøreruten du vil bruke.

13. Gi beskjed til alle som befinner seg langs kjøreruten at 
du skal bevege sakseliften.

14. Bruk en hjelper som dirigerer under kjøring. Pass på at 
hjelperen hele tiden befinner seg på sikker avstand.

15. Sørg for at plattformens kontrollkonsoll er riktig orientert 
i den retningen plattformen vender.

16. Skru hovedstrømbryteren til  på-posisjon.

17. På understellets kontrollkonsoll, trekk ut  nødstopp-
knappen.

18. Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren plattform/motor/

understell, og drei den til  plattformstilling.

19. På plattformens kontrollkonsoll, trekk ut  nødstopp-
knappen.

20. Drei lav/høy-gassbryteren til  lav gasstilling.

FORSIKTIG

Ikke start motoren med gassen i høy stilling.

21. Starte motor

FARE

Ikke kjør sakseliften mot deg selv.

22. På plattformens kontrollkonsoll, sett løft/dreiemoment/

kjør-bryteren på  kjørestilling lav hastighet.

23. Kjør forover gjennom døråpningen med så lav hastighet 
som er praktisk mulig og med operatøren plassert bak 
sakseliften.

24. Når sakseliften er trygt gjennom døråpningen, trykk inn 

 nødstoppbryteren og sett hovedstrømbryteren i  
av-stilling.
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25. Kople fra plattformens kontrollkonsoll og sett den tilbake 
på plattformen.

ADVARSEL

Pass på at du hele tiden har trepunkts kontakt 
når du bruker stigen til å klatre opp i eller ned 

fra plattformen.

26. Sett rekkverkene tilbake i oppreist stilling, dersom de ble 
foldet sammen. Se Seksjon 3.10 om hvordan rekkverket 
foldes sammen.

ADVARSEL

Kontroller rekkverksystemet for løse eller 
manglende låsepinner før sakseliften tas i bruk. 
Rekkverksystemet må være reist opp og alle 

pinnene låst på plass.
Død eller alvorlig personskade kan bli resultatet 
dersom rekkverksystemet ikke er oppreist eller 

skikkelig låst.

27. Når plattformens kontrollkonsoll er korrekt tilkoblet 
igjen og rekkverket oppreist, kan den normale driften 
fortsette.
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3.12  Prosedyre for bruk av støttestag

        

1

Figur 3-10. Støttestag

1. Støttestag - Støttestaget er en sikkerhetsmekanisme for 
å holde sakseenheten. Når dette er er i korrekt stilling, 
kan det holde sakseenheten og den tomme plattformen. 
Støttestaget må brukes når kontroll og/eller vedlikehold 
skal utføres inni løftemekanismen.

 

ADVARSEL

Støttestaget må brukes under kontroll og/
eller vedlikehold, eller når reparasjoner 
utføres inni løftemekanismen. Dersom man 
ikke bruker denne sikkerhetsmekanismen, 

kan resultatet bli død eller alvorlig skade.

God bruk av støttestag

1. Fjern alt materiell fra plattformen.

2. Hev plattformen til det er passe klarering til å kunne 
svinge ned støttestaget.

3. Sving støttestaget ned fra lagringsbraketten inn i vertikal 
stilling.

4. Fjern hender og armer fra sakseområdet.

5. Senk plattformen til den nederste enden av støttestaget 
har kontakt med det merkede tverrstaget, og saksene 
er støttet av støttestaget.

6. Skru hovedstrømbryteren til  av-stilling.

Oppbevaring av støttestag

1. Skru hovedstrømbryteren til  på-posisjon.
 
2. Hev plattformen til det er passe klaring til å kunne svinge 

opp støttestaget.

3. Sving støtebenet opp i lagringsbraketten.

4. Senk plattformen.

ADVARSEL

Stikk ikke hånden eller armen gjennom 
sakseenheten når plattformen er hevet uten 
at støttestaget er i riktig posisjon. Dersom 
man ikke unngår disse farene, kan resultatet 

bli død eller alvorlig skade.
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Tabell 4.1 Standard og valgfritt utstyr

6826 6832

Joystick kontrollspak * *

4WD * *

18,5 kW (24,8 hk) Kubota D902 vannavkjølt dieselmotor * *

Lettbetjent 152 cm utrullbar uttrekksplattform * *

Belastningssensorsystem * *

Varslingssystem for senking * *

Tiltingssensorsystem * *

Saksebeskyttelse * *

Utsvingbart motorbrett * *

Flere våte plater - fjær påsatt hydrauliske frigjøring av bremser * *

Manuell frigjøring av brems * *

Tiltalarm med kjør/løft-utkobling * *

Festeøyne for stropper * *

Hengslet rekkverksystem * *

Horn for operatøren * *

Fjærbelastet port i full høyde bak * *

Gaffellommer/festepunkter/løfteøyne * *

Skumfylte lavprofildekk med gripeknaster * *

Timeteller * *

Fargekodet og nummerert ledningssystem * *

Indikator for hydraulikkoljenivå * *

Understellets kontroller * *

Alarm for alle bevegelser * *

Blinklys * *

Trykkluftlinje til plattform * *

Arbeidslys * *

Uavhengige hydrauliske støtteben for oppretting * *

60436AG-CE

S T A N D A R D    U T S T Y R

V A L G F R I T T    U T S T Y R

MODELL
Kompakte RT-modeller

114



Side 60 Desember 2007
Rough Terrain Scissors

TM

Tabeller Seksjon 4 

Tabell 4.2 Spesifikasjoner og egenskaper

Ingen støtteben 2925 kg 6475 lb. 3500 kg 7725 lb.

Med støtteben 3330 kg 7375 lb. 3680 kg 8125 lb.

1,73 m 68 in. 1,73 m 68 in.

Ingen støtteben 2,72 m 107 in. 2,72 m 107 in.

Med støtteben 3,35 m 132 in. 3,35 m 132 in.

1,4 m x 2,4 m 56 in. x 96 in. 1,4 m x 2,4 m 56 in. x 96 in.

Arbeid 9,8 m 32 ft. 11,7 m 38 ft.

Plattform hevet 8,0 m 26 ft. 9,8 m 32 ft.

Plattform senket 2,37 m 7,8 ft. 2,51 m 8,25 ft.

Kjøring 8,0 m 26 ft. 9,8 m 32 ft.

Normal kjøring 6,3 km/t 4 mph 6,3 km/t 4 mph

Hevet kjøring 0,63 km/t 0,39 mph 0,63 km/t 0,39 mph

Løfting (tillatt last)

Senket (tillatt last)

M
o

to
r 

(O
P

M
)

Kubota Diesel

D
ek

k

Skumfylte

              60440AJ-CE

*

H
as

tig
he

t

36 sek.

36 sek.

39 sek.

36 sek.

3500 (høy gass) / 2050 (lav gass)

Modell
Kompakte RT-modeller

V
ek

t *
6826 6832

Bredde

Le
ng

d
e

H
ø

yd
e

Plattformstørrelse

Vektangivelsene er cirkaverdier. Se modellens typeskilt for spesifikk vekt. 

Hellingsevne (dreiemoment lik)

OTR støtteben - 26 x 12

96 dB(A)Lydtrykk (2000/14/EC Vedlegg III)

50% 40%
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Tabell 4.3 Skjema for eierens årlige kontroll

1001AA

Som beskrevet tidligere i denne seksjonen, er dette klebemerket plassert på sakseenheten. Dette må fylles ut etter at 
en årlig kontroll er fullført. Ikke bruke teleskopliften hvis det ikke er dokumentert noen kontroll i løpet av siste 
6 måneder.

20__20__ 20__ 20__ 20__ 20__*

                              Modellnummer: _________________   Serienummer:__________________

**

20__20__ 20__

 Illustrert Beskrivelse

*

Dato for kontroll

**

Inspektørs signatur

Tabell 4.4 Maksimum plattformkapasitet (jevnt fordelt)

Kapasitet Antall personer Kapasitet Antall personer

6826 Uttrekksplattform 567 kg 4 136 kg 1

6832 Uttrekksplattform 454 kg 4 136 kg 1

60441AB-CE

MERK: Personer og materiale på plattformen må ikke overstige belastningsgrensen.

Se kapasitetsskiltet for mer informasjon, og for modeller som er utstyrt med tilbehør.

MODELL

ForlengerTotalt

 Merk: Vindhastighet = 12.5m/sek
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Tabell 4.5 Trykkbelastning mot underlaget

Hjul LKT** GET**

kg kg kPa kg/m2

min* 2903 1161 1046 1007

maks* 3931 1572 1159 1364

min* 3305 1322 256 1146

maks* 3931 1572 305 1364

min* 3475 1390 1114 1205

maks* 4168 1667 1179 1446

min* 3655 1462 283 1268

maks* 4168 1667 323 1446

60442AG-CE

*

**

MERK:

min - Totalvekt for sakseliften uten tilbehør
max - Sakseliftens vekt + alt tilbehør + full kapasitet

Den LKT eller GET som en spesifikk overflate kan tåle, varierer fra struktur til struktur 
og blir vanligvis fastsatt av ingeniør eller arkitekt som er ansvarlig for den spesifikke 
strukturen.

LKT – Lokalt konsentrert trykk er et mål på hvor hardt sakseliften trykker mot 
underlaget som er i direkte kontakt med gulvet. Gulvbelegget (fliser, teppe osv.) må 
kunne tåle mer enn de indikerte verdiene ovenfor.
GET – Generelt enhetlig trykk er et mål på den gjennomsnittlige last sakseliften 
overfører på underlaget rett under seg. Strukturen til underlaget på arbeidsstedet 
(bjelker osv.) må kunne bære mer enn verdiene som er indikert ovenfor.

6832

MODELL

6832
Støttebensputer

Totalbelastning på teleskopliftenTotalvekt for 
sakseliften

6826

6826
Støttebensputer
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Trykkbelastning mot underlaget

Lokalt konsentrert trykk (LKT): Generelt enhetlig trykk (GET):

Fottrykkareal = Lengde x Bredde
 =	πr2

Understellsareal = Lengde x Bredde

LKT = 
Vekten av sakseliften + kapasitet

Fottrykkareal x 4 (dekk)
GET = 

Vekten av sakseliften + kapasitet

Understellsareal

Lengde

Bredde
Bredde

LengdeLengde

Lengde

Bredde

Diameter

(Feet)

Minimum safe approach distance

A

Over 750KV to 1000KV

Over 500KV to 750KV

Over 50KV to 200KV

Over 200KV to 350KV

Over 350KV to 500KV

Over 300V to 50KV

0 to 300V

128742AA

13.72

10.67

7.62

6.10

4.60

(Meters)

3.05

Avoid contact

45

35

25

15

20

10

ADVARSEL

Blanding av dekk av ulike typer eller bruk av dekktyper som ikke er originalt levert sammen med utstyret kan 
påvirke stabiliteten på en uheldig måte. Derfor skal dekkene kun erstattes med originale Skyjack-godkjente 
typer. Dersom man ikke bruker tilpassede, godkjente dekk som er i god stand, kan dette resultere i død eller 

alvorlig skade.
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Tabell 4.6 EU-samsvarserklæring

 
 

 
 

     EU-samsvarserklæring 
 
Vi, SKYJACK INC., [*], erklærer at det er vårt eneansvar at dette produktet Sakselift med arbeidsplattform 
 

Modellnummer:  [*]   Serienummer:  [*] 
 
som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende direktiver: 
 

 
Maskindirektivet 2006/42/EF  
Underrettet organ er:    [*] 
 
 
EU typeundersøkelsessertifikat nr.:  [*] 
 
 
Direktiv 2000/14/EØF 

Målt lydkraftnivå - 
Garantert lydkraftnivå - 

 
 

Filen med teknisk konstruksjon er å finne hos: 
[*] 
 
 
Autorisert representant lokalisert i landet er: 
[*] 

 
 
Utstedelsessted: 
[*] 
 
 
Merk: Eventuell uautorisert endring vil ugyldiggjøre denne erklæringen. 
 
Testingeniør:      Kvalitetskoordinator: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[*] For informasjon, se i den engelske samsvarserklæringen, EC Declaration of Conformity, som er levert med din sakselift. 
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Generelt Vedlikehold
Før noe reparasjonsarbeid starter, koble fra batteriene ved å sette hovedstrømsbryteren i  av-stilling. Preventivt 

vedlikehold er den enkleste og rimeligste formen for vedlikehold.

Tabell 4.7 Plan for vedlikehold og kontroll

Frekvens Daglig
3 måneder eller

150 timer
Årlig Frekvens Daglig

3 måneder eller
150 timer

Årlig

Løftemekanisme

Skilter A Vedlikehold støttestag A

Elektrisk A Sakseenhet A

Grensebrytere A Saksstoppere A

Hydraulikk A Ruller A

Motorrom Løftesylinder(e) A

Hovedstrømbryter A Saksebeskyttelse A

Understellets kontrollbrytere A Understell

Belastnings-/tiltsensor A Understellets sveisekonstruksjon A

Batteri A Felg/dekk-enhet A

Hydraulikkpumpe A Styresylinderenhet A

Radiator A Fordelingsmanifold A

Lyddemper og eksosanlegg A Styrestag A

Motorsvingbrett A Nødsenkingssystemets adgangsstag A

Motoroljenivå A Stige A

Drivstoffkuttventil A Støtteben A

Motorens luftfilter A Funksjonstester

Drivstofflekkasjer A Test hovedstrømbryteren A

Hydraulikk/drivstofftank Understellets kontrollkonsoll

Hydraulikktank A Test Plattform/Motor/Understell-nøkkelbryter A

Hydraulikkolje A Test nødstopp A

Hydraulikkens returfilter A Test plattform opp/ned-bryter A

Drivstofftank A Test Nødsenkingssystemet A

Drivstofflekkasjer A Test frihjulsfunksjonen A

Hovedmanifold A Plattformens kontrollkonsoll

Strømningsdeler av tannhjulstypen A Test nødstopp A

Plattformenheten Test aktiveringsavtrekkeren A

Festeøyne for stropper A Test plattform opp/ned A

AC stikkontakt på plattformen A Test varslingssystem for senking A

Håndbøker A Test styringen A

Plattformens kontrollkonsoll A Testkjøring A

Test hastighetsgrense A

B*†

Visuelle og daglige vedlikeholdskontroller

B*†

B*†

Test bremser A

Test hornet A

60601AC-CE

† - Se Skyjacks nettsted @ www.skyjack.com for de nyeste nyhetsbulletenger før kvartalsvis eller årlig inspeksjon utføres.
* - Vedlikehold må kun utføres av kvalifisert personell, som er kjent med mekaniske prosedyrer.

A - Utfør visuell og daglig vedlikeholdskontroll og funksjonstest. Se seksjon 2.3 og seksjon 2.4 i denne håndboken.
B - Utfør planlagt vedlikeholdskontroll. Se service og vedlikeholdshåndboken.

ADVARSEL

Bruk originale deler eller deler som er godkjent av produsenten, til teleskopliften.
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Tabell 4.8 Operatørens sjekkliste

P
F
R
NA

NA P F R NA P F R

Funksjonstester

Hydraulikk/drivstofftank

Plattformenheten

60602AC-CE

Saksebeskyttelse

Stige

Støtteben

Understellets kontrollkonsoll

Test hovedstrømbryteren

Understellets sveisekonstruksjon

Felg/dekk-enhet

Styresylinderenhet

Fordelingsmanifold

Nødsenkingssystemets adgangsstag

Test hastighetsgrense

Test plattform opp/ned

Test varslingssystem for senking

Test styringen

Testkjøring

Motoroljenivå

Motorens luftfilter

Drivstofflekkasjer

Festeøyne for stropper

AC stikkontakt på plattformen

Hovedmanifold

Strømningsdeler av tannhjulstypen

Hovedstrømbryter

Understellets kontrollbrytere

Belastnings-/tiltsensor

Batteri

Motorsvingbrett

Ruller

Elektrisk

Grensebrytere

Hydraulikk

Løftesylinder(e)

Test Nødsenkingssystemet

Test frihjulsfunksjonen

Serienummer: _________________________________________

Modell: ______________________________________________

Timetellerstand: _______________________________________ Operatørens navn (trykt): _____________________________

Dato: ________________________________________________

Tid: _________________________________________________ Operatørens signatur: ________________________________

Kryss av i den aktuelle boksen for hvert punkt som er kontrollert.
- GODKJENT

OFTE

Styrestag

Visuell og daglig vedlikeholdskontroll

Skilter

Lyddemper og eksosanlegg

Motorrom

Hydraulikkpumpe

Radiator

Løftemekanisme

Understell

Vedlikehold støttestag

Sakseenhet

Saksstoppere

OPERATØRENS SJEKKLISTE

Hvert punkt skal kontrolleres med støtte av den aktuelle seksjonen i Skyjack brukerhåndbok.

DAGLIG
- IKKE GODKJENT
- REPARERT ÅRLIG
- IKKE AKTUELL ANNET HVERT ÅR

Test bremser

Test hornet

Drivstoffkuttventil

Plattformens kontrollkonsoll

Hydraulikkens returfilter

Drivstofftank

Drivstofflekkasjer

Hydraulikktank

Plattformens kontrollkonsoll

Test nødstopp

Test aktiveringsavtrekkeren

Hydraulikkolje

Test Plattform/Motor/Understell-nøkkelbryter

Test plattform opp/ned-bryter

Test nødstopp

Håndbøker

Merk:
Ta en kopi av denne siden, eller gå til Skyjacks nettsted:

www.skyjack.com for å skrive ut en kopi.
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Seksjon 5 Skilter

15

Etikettforklaring

Sikkerhet rød
Sikkerhet rød angir FARE.

Sikkerhet oransjeSikkerhet oransje angir ADVARSEL.

Sikkerhet gulSikkerhet gul angir FORSIKTIG.

Sikkerhet grønnSikkerhet grønn angir nødsenking.

Sikkerhet blåSikkerhet blå angir sikkerhetsinformasjon.

Etikettforklaring
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Skyjack-logo

Skyjack

2

Årlig kontroll

Kontroller at sakseliften har gjennomgått årlig kontroll før bruk.

3

Hold avstand (symbol)

Hold avstand.

4

Forsiktig-teipstripe

Forsiktig-stripe

5

Lydtrykknivå

Garantert maksimalt lydtrykknivå

6

Skumfylte dekk

Indikerer for kun skumfylte dekk

7

Hjultrykk

Indikerer nominelt hjultrykk.

Høyre side

128742AAA

1

3

4

7

6 6

7

2

3

5

4

4
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Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

8

Hjulspesifikasjoner

Se i håndboken for hjultype, innpress, trykk og tiltrekkingsmoment.

9

Gaffeltrucklommer

Kjør gaflene helt inn i lommen for å løfte sakseliften.

10

Modellnummer*

Produkt-ID 
*Modellnummer vil variere, og kan avvike fra det som er vist.

11

Modellnummer*

Produkt-ID 
*Modellnummer vil variere, og kan avvike fra det som er vist.

12

“CE”

CE-merking

Høyre side

Sett ovenfra
128742AAA

108 8

9

1112
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

13

Modellnummer*

Produkt-ID 
*Modellnummer vil variere, og kan avvike fra det som er vist.

14

Oppbevaringsboks for håndboken

Indikerer plasseringen av brukerhåndboken.

15

Fareidentifikasjon

Se Seksjon 1: Sikkerhetsregler. Les og forstå beskrivelsene av 
risikomomenter i forbindelse med denne sakseliften før bruk.

16

Rekkverkets pinner (vertikale)

ADVARSEL! Fare for fall. Kontroller at hengslet rekkverk er riktig låst med 
pinner.

Høyre side

128742AAA

13

16

15

14
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Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Frakobling av hovedstrøm 

Hovedstrømbryter

2

Elektrisk tavle SJ68xxRT

Trykk  for å tilbakestille jordingsbryteren. 

Trykk  for å tilbakestille effektbryteren. 

Trykk på  for å stoppe motoren og deaktivere kontrollenhetene 
(nødstopp).

Lys indikerer aktiverte kontrollenheter. 

Trykk og hold inne  for å starte motoren. 

Trykk og hold inne  glødeplugger (diesel). 

Velg  bensin. Lys  indikerer aktiverte glødeplugger (diesel).

Velg  for å heve eller  senke plattformen.

Velg  for å aktivere plattformens kontrollkonsoll,  for å tillate at motoren  

går uten at noen kontroller er aktive, eller  for å aktivere understellets 
kontrollkonsoll. 

Les brukerhåndboken. 

Motorpanel

2

1

3

4
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

3

Batterisikringsenhet

Sett sammen sikring som vist. Trekk til med den angitte verdien.

4

Sikring

Plassering av sikringer

Motorpanel

2

1

3

4
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Seksjon 5 Skilter

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Skyjack-logo

Skyjack

2

Forsiktig-teipstripe

Forsiktig-stripe

3

Selefestepunkt

Bruk dette festepunkt for sikkerhetsbelter/-seler.

4

Støttestag

Plasser støttestaget her.

Frontsiden

ZZ

1

3

4

2

3
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

5

Gaffeltrucklommer

Kjør gaflene helt inn i lommen for å løfte sakseliften.

6

Løfte- og festepunkter

Bruk kun disse punktene ved løfting og festing.

7 

























 





Serienummerplate

Produktidentifikasjon og spesifikasjoner

Sett ovenfra

Frontsiden

ZZ

5

6

5

7

6 55
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Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

8

Hvordan bruke vedlikeholdsstøtte for inspeksjon eller vedlikehold.
Se Brukerhåndbok.

1. Hev plattformen til det er nok klaring til å svinge ned 
    vedlikeholdsstøtten.

2. Sving vedlikeholdsstøtten ned fra lagringsbraketten til vertikal 
    posisjon. Senk plattformen til den nedre enden av vedlikeholdsstøtten 
    hviler på den nedre tverrstangen.

3. Vedlikeholdsstøtten er nå sikret. 
       (A) Drei hovedstrømbryteren til posisjon av.
       (B) Utfør inspeksjon/vedlikehold.”

4. Drei hovedstrømbryteren til posisjon på.

5. Hev plattformen til det er nok klaring til å svinge opp 
    vedlikeholdsstøtten.

6. Sving vedlikeholdsstøtten opp og plasser i lagringsbrakett.

7. Pass på at plattformen er helt senket.

Sett ovenfra

Frontsiden

ZZ

8

8
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Skyjack-logo

Skyjack

2

Hold avstand (symbol)

Hold unna. Hold unna plattformen mens den er i bruk.

3

Forsiktig-teipstripe

Forsiktig-stripe

4

Lydtrykknivå

Garantert maksimalt lydtrykknivå

5

“CE”

CE-merking

6

Skumfylte dekk

Indikerer for kun skumfylte dekk

Venstre side

2 2

645

1

3

6
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Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

9

Hjultrykk

Indikerer nominelt hjultrykk.

10

Hjulspesifikasjoner

Se i håndboken for hjultype, innpress, trykk og tiltrekkingsmoment.

11

Gaffeltrucklommer

Kjør gaflene helt inn i lommen for å løfte sakseliften.

15

Nødsenkningsprosedyre
Se Brukerhåndbok.

1. Drei hovedstrømbryteren til posisjon av.

2. For å åpne løftesylinderens holdeventil som er plassert i bunnen av 
    hver sylinder:
        om det behøves høyere rekkevidde brukes nødsenkestangen 
        plassert på toppen av basen til:
            (A) skyv
            (B) drei riflet knapp mot klokken.

3. For å senke plattformen trekkes nødsenkeventilen ut plassert på 
    utsiden av det hydrauliske brettet.

Sett ovenfra

Venstre side

9 10 98 8

9

7 7



Side 78 Desember 2007
Rough Terrain Scissors

TM

Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

11

Modellnummer*

Produkt-ID
*Modellnummer vil variere, og kan avvike fra det som er vist.

12

Prosedyre for vinsjing/tauing/skyving.
Se Brukerhåndbok.

1. Blokker eller merk hjulene for å hindre at plattformen ruller.

2. Drei hovedstrømbryteren til posisjon av.

3. Finn bremseventil og pumpe.

4. Trykk inn den svarte knappen.

5. Pump ved å trykke den røde knappen inn og ut til det kjennes fast 
    motstand. Bremsen er nå frigjort.

6. Skyv/tau/vinsj til ønsket plassering.

7. Blokker eller merk hjulene for å hindre at plattformen ruller.

8. Tilbakestill brems ved å trekke ut svart knapp.

Venstre side

12

11
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Seksjon 5 Skilter

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

13

Modellnummer*

Produkt-ID
*Modellnummer vil variere, og kan avvike fra det som er vist.

14

Koble til vekselstrømtilførsel

Koble til vekselstrømtilførsel her. 

15

Koble til lufttilførsel

Koble til plattformens lufttilførsel her.

16

Modellnummer*

Produkt-ID
*Modellnummer vil variere, og kan avvike fra det som er vist.

17

Rekkverkets pinner (vertikale)

ADVARSEL! Fare for fall. Kontroller at hengslet rekkverk er riktig låst med 
pinner. 

Venstre side

16

17

15

14

13
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Hydraulikkolje ATF Dexron III

Etterfyll kun hydraulikkolje av typen ATF Dexron III.

2

Diesel

Bruk kun diesel som drivstoff.

3

Røyking forbudt

Ikke røyk nær dette stedet.

Hydraulikk/drivstoff-rom



P


�

1

2

3
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Seksjon 5 Skilter

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Horisontal lastklassifisering

Ikke påfør mer enn den indikerte sidelasten. Skal kun brukes under den 
indikerte vindstyrken.

2

Koble til vekselstrømtilførsel

Koble til vekselstrømtilførsel her. 

3

Koble til lufttilførsel

Koble til plattformens lufttilførsel her.

4

Operatørens daglige inspeksjon
Se Brukerhåndbok. 

Utfør visuell inspeksjon og funksjonstester ved starten av hvert skift. Se 
Seksjon 4: Vedlikeholds- og inspeksjonsplan.

5

Selefestepunkt

Bruk dette festepunkt for sikkerhetsbelter/-seler.

Baksiden

1

3

5

5

4

2
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

6

Advarsel - Ikke endre

Ikke forandre eller deaktiver grensebrytere eller andre sikkerhetsenheter. 

7

Gaffeltrucklommer

Kjør gaflene helt inn i lommen for å løfte sakseliften.

8

Løfte- og festepunkter

Bruk kun disse punktene ved løfting og festing.

9

Plattformens kapasitet 

Plattformkapasitetsskilt for henholdsvis 6826RT og 6832RT

Godkjent arbeidsbelastning i hver konfigurasjon, som vist. Godkjent 
arbeidsbelastning inkluderer vekten av både personell og materiell. Maks. 
antall personer i hver konfigurasjon er som vist. Ikke overskrid totalvekt 
eller maks. antall personer. Belast plattformen jevnt.

10

Ikke bruk smykker

Forsiktig - Ikke bruk smykker.

Baksiden

7 8

102896ACZZ ZZ 102896AC

124767ABZZ

7

6

7

8

7

10

9
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Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Knusingsfare

Fare - Knusingsfare

2

Advarsel - Ikke endre

Ikke forandre eller deaktiver grensebrytere eller andre sikkerhetsenheter. 

Støtteben (dersom montert)

1
2

1
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Skilter Seksjon 5

Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Åpning installert

Advarsel om åpning installert

2

Selefestepunkt

Bruk dette festepunkt for sikkerhetsbelter/-seler.

Sylinder Hovedplattform og uttrekksplattform

1

2

2

2

2

2

2



Rough Terrain Scissors
Desember 2007 Side 85
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Nr. Skiltsymbol Beskrivelse

1

Plattformens kontrollkonsoll 68xxRT

Trykk på  avtrekkeren for å aktivere kontrollspaken.

Betjen  vippebryteren for å styre.

Skyv kontrollspaken forover for å  heve, eller bakover for å  senke 
plattformen.

Skyv kontrollspaken forover for å  kjøre forover, eller bakover for å  
kjøre bakover.

Velg enten  løftemodus,  kjøremodus med lav hastighet 

(høyt dreiemoment) eller  kjøremodus med høy hastighet (lavt 
dreiemoment).

Velg enten  lavet eller  høyt motorturtall.

Trykk og hold inne  for å starte motoren.

Trykk og hold inne  glødeplugger (diesel).

Trykk på  for å gi signal med hornet.

Trykk på  for å stoppe motoren og deaktivere kontrollenhetene 
(nødstopp).

Lys indikerer aktiverte kontrollenheter.

Les brukerhåndboken. 

Plattformens kontrollkonsoll

1
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1

Kontrollkonsoll for manuell betjening av støtteben med generator

Velg  inntrekking eller  utkjøring for hvert støtteben.

Velg  for å aktivere eller  for å deaktivere generatoren.

Indikerer oppvatringssystemets status:

  Av: Støttebeina er helt inntrukket.

  Blinker raskt: Støttebeina er utkjørt, men sakseliften er ikke i 
vater.

  Blinker: Støttebeina er utkjørt, men plattformen er ennå ikke i 
vater.

  Fast lys: Støttebeina er utkjørt, og plattformen er i vater.

2

Kontrollkonsoll for automatisk styring av støtteben

Velg  for å trekke inn alle støttebein eller  for å kjøre ut støttebein 
med automatisk oppvatring.

Velg  for å aktivere manuell eller automatisk kontrollkonsoll for 
støttebein.

Kontrollkonsoll for hydraulisk støttebein 
(Hvis montert)

1

2
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