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Beste klanten,
Platform Basket dankt dat u dit product hebt gekozen.

Deze door u gekochte uitrusting is het resultaat van een vernieuwend onderzoek dat kwaliteit nastreeft. Het is ont-
worpen voor een functioneel, veilig, handig gebruik en een lange levensduur, en uitgevoerd met stijl en een uitstekende 
techniek.

Wanneer er onderhoud op uw machine moet worden uitgevoerd, mogen uitsluitend door ons geleverde reserveon-
derdelen worden gebruikt, om betrouwbaarheid en gemak te garanderen.

pRESENTaTIE

Deze handleiding heeft tot doel de gebruikers de belangrijkste informatie te geven om de procedures uit te voeren 
die noodzakelijk zijn om de machine goed te laten werken, voor de doelen waar deze voor is bestemd. Alle informatie 
in deze handleiding moet zijn GElEZEN en BEGREPEN alvorens enige poging te doen de machine te bedienen.

De GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDlEIDING is het belangrijkste instrument. Bewaar deze in de machine. 
Denk eraan dat GEEN ENKElE APPARATUUR VEIlIG IS als de bediener de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

Aangezien de fabrikant geen rechtstreekse controle heeft hoe de machine wordt bediend en toegepast, worden de 
juiste veiligheidsprocedures overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker en diens personeel.

Alle instructies in deze handleiding zijn gebaseerd op het gebruik van de machine in CORRECTE werkomstandi-
gheden, zonder wijzigingen aan het originele model. Het is ABSOlUUT VERBODEN enige wijzigingen aan de machine 
aan te brengen zonder daarvoor vooraf toestemming te hebben gekregen van PlatformBasket.

 Dit “VEIlIGHEIDSSYMBOOl” wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op potentiële gevaren die, als ze 
worden onderschat, letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

 De veiligheid van het personeel en het correcte gebruik van de machine moeten de voornaamste zorg zijn. In 
deze hele handleiding komen signalen van GEVAAR, lET OP, VOORZICHTIG, BElANGRIJK enz. voor, om 
op gevaarlijke zones te wijzen. Ze zijn als volgt gedefinieerd:

GEVaaR 
Geeft een situatie van dreigend gevaar aan die, als zij niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben.

LET Op
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als zij niet wordt vermeden, licht tot middelzwaar let-
sel tot gevolg kan hebben. Dit signaal kan ook worden gebruikt als waarschuwing tegen gevaarlijke 
praktijken.

WaaRSCHUWING
WAARSCHUWING of INSTRUCTIES geeft een procedure aan die noodzakelijk is voor veilige 
werkomstandigheden die, als hij niet wordt gevolgd, een storing of beschadiging van de machine tot 
gevolg kan hebben.

dOEL VaN dE HaNdLEIdING
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 LET Op
IIt is necessary to read and understand the  manual before using the machine. Het hoofdstuk is  
ALLEEN van betrekking op de versie radio-/afstandbediening.

De handleiding is in 6 delen opgedeeld

INLEIDING VAN DE HANDLEIDING

INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ONDERHOUD

INTEGRATION FOR RADIO COMMAND VERSION 

OPTION
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INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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Platform Basket wenst met deze handleiding de bedieners de aanwijzingen en informatie te verstrekken die no-
odzakelijk zijn voor een correct gebruik van de machine en voor het normale onderhoud daarvan, om een optimale 
werking en een langere levensduur van ons product te garanderen.

De machine verlaat onze fabriek nadat alle elektrische en mechanische onderdelen zijn gekeurd, en met de olietank 
van het hydraulisch circuit helemaal gevuld.

inleiding

idenTiFiCATie VAn de MACHine

Het identificatieplaatje van de machine is op een zijkant van de machine bevestigd.

Op het plaatje zijn de volgende gegevens gedrukt:

1. Model
2. Serienummer
3. Bouwjaar

en andere technische gegevens van de machine.

 WAARSCHUWing
Als beroep wordt gedaan op de garantie of als reserveonderdelen worden aangevraagd, moeten het 
modelnummer (1) en het serienummer (2) worden vermeld.
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AlgeMene VeiligHeidSVOORSCHRiFTen

De meeste ongevallen die zich tijdens het werk voordoen, zijn te wijten aan nalatigheid bij het onderhoud of bij het 
gebruik van de machine.

Daarom is het noodzakelijk deze handleiding te lezen, om in condities van maximale veiligheid te werken en de 
machine altijd in goede staat van werking te houden.

 Houd minstens 5 m afstand van elektriciteitskabels onder stroom.

 Houd minstens 2 m afstand van grote hoogteverschillen (greppels, steile terreinen enz.)

 Controleer of u voldoende brandstof hebt om te voorkomen dat de machine gedwongen stil komt te staan.

 Draag een veiligheidshelm en een veiligheidsgordel die aan de speciale haak op de bak moet worden vastgemaakt.

 Houd de handgrepen en de traptreden altijd vrij van modder, olie, vet en dergelijke.

 Het is verboden de hoogwerker te laden wanneer hij hoog staat.

 Het is verboden de hoogwerker te gebruiken om ladingen op te lichten.

 Het is verboden de bak te overbelasten, tegen de zijkant ervan te duwen, ertegen te stoten, hem bruusk en 
plotseling te bewegen.

  De machine mag enkel gebruikt worden op een stevige bodem zodat alle vier de stabilisatoren op de grond 
staan. 

 Controleer of de stabilisatoren en het ondersteuningsmateriaal volledig op de grond rusten voordat u begint te 
werken. Controleer ook later regelmatig.

 Het is verboden de machine te gebruiken, zonder de stempelpoten te openen, zonder dat ze correct werden 
geopend en op de grond steunen en zonder de toestemming van de micro. Wij adviseren de rupsbanden min-
stens 10 cm van de grond op te lichten.

 Controleer voor iedere werksessie de passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen.

 De machine mag uitsluitend worden gebruikt als hij in perfecte staat van onderhoud verkeert.

 De bediener in de bak moet worden geholpen door een persoon op de grond die daartoe goede instructies heeft 
ontvangen.

 Het is verboden op of van machine te klimmen wanneer deze vanaf de grond wordt bediend.

 Het is verboden de behuizingen en/of beschermingskappen te verwijderen, tenzij dit voor onderhoud is.

 De motorruimte mag nooit worden geopend zonder eerst de stroom van het bedieningspaneel op de grond te 
hebben ontkoppeld.

  Wanneer men de batterijen van de machine gebruikt, vergeet dan niet dat men bij één enkele led (rood) van de 
laadindicator nog 15 minuten autonomie overheeft. De batterij niet volledig laten ontladen.

 In de ruimte onder de werkzone van de bak mogen zich geen obstakels bevinden of andere potentiële gevaren 
voor als de bak daalt.
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 Zorg ervoor dat niemand in de zone onder de werkzone van het platform staat, en verhinder eventueel de toe-
gang daartoe.

 Het is verboden de machine achter te laten in een andere configuratie dan de ruststand, en zonder eerst de 
sleutels uit het bedieningspaneel te hebben getrokken.

 Het is verboden de machine te gebruiken als het onweert, en in weersomstandigheden waarin onweer kan 
ontstaan.

 Controleer, alvorens in de bak te stappen, of hij horizontaal staat, en regel de stand eventueel met de speciale 
bedieningsinstrumenten.

 Het is verboden de machine te gebruiken als de wind sterker is dan 12 m/s.
 

 Het is gevaarlijk de machine te verplaatsen op hellende of verzakkende terreinen. 

 Bij slecht zicht is het verboden de machine te gebruiken, aangezien deze geen eigen verlichting heeft.

 Het is verboden te rijden op wegen die toegankelijk zijn voor het verkeer. De machine is niet gehomologeerd 
voor dit doel.

 Het is verboden de machine te gebruiken als deze met een hoek van meer dan 1° t.o.v. het horizontale vlak 
helt.

 Blijf niet onder de stabilisatorstangen staan wanneer ze in beweging zijn.

Een bediener mag geen verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden aanvaarden tot hij voldoende is getraind 
door erkend deskundig personeel.

Controleer, alvorens met werken te beginnen, of er in de werkzone geen elektriciteitskabels hangen, of andere 
machines zoals loopkatten, machines op wielen of op rails en constructiematerialen aanwezig zijn.

Alvorens met werken te beginnen moeten de bediener en zijn verantwoordelijke de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
nemen om bekende gevaren te vermijden.

Laat de machine niet draaien zonder onderhoud te hebben uitgevoerd volgens de regels en met de door de fabrikant 
aangegeven frequentie.

Controleer of de dagelijkse inspecties en controles voor de werking zijn uitgevoerd alvorens de machine in werking 
te stellen.

Controleer of er voldoende ruimte boven, naast en onder het platform is wanneer de arm wordt opgelicht, neergelaten, 
gedraaid, of wanneer hij wordt uitgeschoven.

Controleer of de bedieners van andere machines die in de lucht of op de grond werken zich ervan bewust zijn dat 
er een hoogwerker aanwezig is. Ontkoppel de spanning van de hoogwerkers. Zet obstakels op de grond indien nodig.

Gebruik de telescoopfunctie van de arm niet om de machine of andere voorwerpen te duwen of te trekken.

Breng geen onderdelen aan op de reling van de bak zonder toestemming van PlatformBasket.

Gebruik de arm nooit voor andere doeleinden dan om het personeel, hun gereedschappen en uitrustingen naar de 
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werkpositie te brengen.

De nominale capaciteit van de hoogwerker mag nooit worden overschreden. Raadpleeg de werkdiagrammen in 
deze handleiding. Plaats de lading in evenwicht op de vloer van de bak.

Werk nooit met een machine in slechte staat van werking. Als er zich een defect voordoet, stop dan de machine, 
zet een GOED ZICHTBAAR bord neer en waarschuw het verantwoordelijke personeel.

De voetbediening mag niet worden verwijderd, gewijzigd of gedeactiveerd door deze te blokkeren of andere middelen 
te gebruiken.

Het is niet toegestaan bruuske bewegingen te maken of halsbrekende toeren uit te halen met de bak.
Gebruik nooit trappen, opstapjes of vergelijkbare voorwerpen in de bak of onder de machine om voor gelijk welke 

reden het bereik te vergroten.

Wanneer men zich in de bak verplaatst of erin werkt, moeten beide benen stevig op de vloer van de bak staan.

Loop nooit over de arm om bij de bak te komen, of deze te verlaten.

Als de arm of de bak ergens op zodanige wijze vastraken dat een of meerdere stabilisatoren van de grond komen, 
moet alle personeel uit de bak worden gehaald alvorens te beginnen de machine los te maken.

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener te verhinderen dat het grondpersoneel de bedienings-instrumenten 
gebruikt, en te waarschuwen niet onder de arm of de bak te werken, te lopen of te blijven staan. Zet hekken op de 
grond indien nodig.

Controleer tijdens het verplaatsen of er geen gaten, hobbels, puin, hoogteverschillen in de weg zitten, of er geen 
mensen en obstakels in de weg staan, en of er geen bedekte gaten of andere gevaren zijn.

Verplaats de machine niet op terreinen met een grotere helling dan is aangegeven in de technische schema’s.

De machine mag niet worden verplaatst met opgeheven arm. 

Rijd niet verder over wegzakkende of onregelmatige oppervlakken, om te voorkomen dat de machine kantelt.

Vergewis u ervan dat het terrein in dusdanige condities verkeert dat het de maximale lading van de stabilisatoren 
draagt; verstevig eventueel het steunvlak.

Verplaats de machine niet in de buurt van greppels, laadplatforms of andere hoogteverschillen.

Controleer tijdens het verplaatsen of er geen obstakels rondom of boven de bewegende machine aanwezig zijn.

Gebruik altijd een assistent en een akoestisch signaal wanneer u rijdt op plaatsen waar geen goed zicht is.

Houd alle personeel dat niet met de machine werkt op minstens 2 meter van de machine wanneer deze in beweging is.
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AlgeMene VOORBeReiding

Dit deel bevat de noodzakelijke informatie voor het personeel dat de machine voor de inbedrijfstelling moet 
gereedmaken, en een lijst met alle controles die moeten worden uitgevoerd alvorens de machine in bedrijf te stellen. Het 
is belangrijk dat de informatie in dit deel is gelezen en begrepen alvorens de machine in werking te stellen. Controleer of 
alle noodzakelijke inspecties met goed gevolg zijn uitgevoerd alvorens de eenheid in bedrijf te stellen. Deze procedures 
hebben tot doel de levensduur van de machine te verlengen en de veiligheid ervan te garanderen.

 BelAngRiJK
Aangezien de fabrikant niet in staat is rechtstreeks de inspecties ter plaatse en het uitgevoerde onderhoud 
te controleren, vallen deze werkzaamheden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar en de 
bediener.

geReedMAKen VOOR geBRUiK

Alvorens een nieuwe machine in bedrijf te stellen, moet deze nauwgezet worden geïnspecteerd om na te gaan of er 
geen schade is ontstaan tijdens transport, om vervolgens over te gaan tot de periodieke inspecties, zoals aangegeven 
in het deel “Periodieke inspecties en inspecties bij de aflevering”.

Wanneer de machine voor het eerst wordt gestart en in bedrijf wordt gesteld, moet deze aandachtig worden 
nagekeken om te controleren of er nergens hydraulische vloeistof lekt. Alle onderdelen moeten worden nagekeken om 
na te gaan of ze goed vast op hun plaats zitten.

De voorbereidingen die tot doel hebben de machine in bedrijfscondities te brengen, vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het leidinggevend personeel. Het voorbereiden vereist gezond verstand (bijvoorbeeld, het uitschuifbare element 
moet zonder haperingen in- en uitschuiven, en de remmen moeten goed werken) in combinatie met een aantal visuele 
inspecties. De vereisten zijn opgesomd in het deel” Dagelijkse visuele inspectie”.

Het is noodzakelijk na te gaan of de aanwijzingen in de delen “Inspecties bij de aflevering” “Periodieke inspecties” 
en “Dagelijkse werkingscontrole” in acht zijn genomen.

PeRiOdieKe inSPeCTieS 
en inSPeCTieS BiJ de AFleVeRing 

OPMeRKing
De jaarlijkse inspectie van de machine moet uiterlijk 13 maanden na de laatste jaarlijkse inspectie worden 
uitgevoerd.
De inspectie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat ervaring heeft met onze producten.

De frequentie, het bereik van de periodieke onderzoeken en van de proeven hangen af van de huidige normen van 
het land waar de machine gebruikt wordt.

De volgende lijst geeft systematisch de inspectieprocedure aan waarmee defecte, beschadigde of verkeerd 
geïnstalleerde onderdelen kunnen worden gevonden. De lijst geeft de te inspecteren onderdelen en de te onderzoeken 
condities aan.

De periodieke inspecties moeten iedere drie maanden of iedere 150 werkingsuren worden uitgevoerd, afhankelijk 
van welk geval zich het eerst voordoet, of met een grotere frequentie als de werkomstandigheden of de intensiteit en 
frequentie van het gebruik dat vereisen.

Deze lijst is ook van toepassing op machines die zijn opgeslagen of worden blootgesteld aan zware of veranderlijke 
weersomstandigheden, en moet nauwgezet worden gevolgd.

Deze inspecties moeten ook worden uitgevoerd na onderhoud op de machine te hebben uitgevoerd.

FRAMe

 1 - Controleer of de rupsbanden niet versleten zijn of te los zijn gespannen, en of de onderdelen en de schroeven en 
bouten goed vast op hun plaats zitten.
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 2 - Controleer of de stabilisatoren goed vast op hun plaats zitten, geen zichtbare schade vertonen en of de hydraulische 
leidingen niet lekken.

 3 - Controleer of de cilinders van de stabilisatoren goed vast op hun plaats zitten, geen zichtbare schade vertonen 
en of de hydraulische leidingen niet lekken.

 4  - Controleer of de microschakelaars van de stabilisatoren en de drukregelaars van de cilinders goed vast op hun 
plaats zitten.

 5 - Controleer of de elektrokleppen en de hydraulische leidingen niet beschadigd zijn, niet lekken en goed vast op 
hun plek zitten.

   Controleer de elektrische spanning, en of de elektriciteitsaansluitingen geen sporen van corrosie vertonen.

 6 - Kijk het aandrijfmechanisme, de elektrische of hydraulische motoren, en de remmen na, en controleer of de 
eventueel aanwezige hydraulische leidingen niet beschadigd zijn of lekken.

 7 - Controleer of er van de bedieningsinstrumenten op de grond geen onderdelen los zitten of ontbreken, en of ze 
goed vast op hun plaats zitten. 

   Controleer de spanning van de elektriciteitsa-ansluitingen, kijk of er geen sporen van corrosie zijn en of er geen 
draden blootliggen.

   Controleer of alle schakelaars goed werken.

 8 - Controleer het oliepeil in het aandrijfmechanisme (contacteer indien nodig het dienstpersoneel voor assistentie).

OPMeRKing
De aandrijfmechanismen moeten half vol met smeermiddel zitten.

 9 - Kijk de accu’s na (indien aanwezig), en controleer daarbij of de ontluchtingsdoppen niet los zitten of ontbreken, 
of de elektriciteitsaansluitingen goed vast zitten en geen tekenen van corrosie vertonen, en of het peil van de 
elektrolyt correct is. Vul de accu’s uitsluitend bij met gedistilleerd water.

 10 - Controleer of het reservoir en de hydraulische leidingen niet beschadigd zijn of lekken, en of de vuldop goed vast 
op zijn plaats zit.

OPMeRKing
Het is aangeraden het filter van de hydraulische olie na de eerste 50 werkingsuren en daarna iedere 300 uren 
te verversen, tenzij uitzonderlijke werkomstandigheden een grotere frequentie vereisen.

 11 - Kijk alle elektriciteitskabels na op beschadigingen of ontbrekende delen.

12 - Kijk de motorpomp en de accessoires na, en controleer of ze niet beschadigd zijn, of er geen onderdelen los zitten 
of ontbreken, en of ze goed vast op hun plaats zitten.

   Controleer of de elektriciteitsaansluitingen goed vast zitten, geen sporen van corrosie vertonen, en of de bekleding 
van de elektrische draden niet beschadigd is.

13 - Kijk alle toegangsdeuren na om te controleren of ze niet beschadigd zijn, of de sluitingen en de scharnieren goed 
werken en of ze vast op hun plaats zitten.

14 - Controleer of de brandstofleidingen niet beschadigd zijn, niet lekken en goed vast op hun plaats zitten.



16

 A04

VOORBeReiding en inSPeCTie

TORen

 1 - Controleer de toren op beschadigingen, losse of ontbrekende onderdelen en controleer of hij goed vast op zijn 
plaats zit. Controleer of het aandrijfmechanisme voor de rotatie en de rem daarvan niet beschadigd zijn, of er 
geen delen loszitten of ontbreken, of de hydraulische leidingen en de zittingen van de onderdelen geen tekens 
van lekkage vertonen; controleer of de tandwielen voor de rotatie niet versleten zijn.

 2 - Controleer de draaikrans op beschadiging, slijtage, smering en op losse of ontbrekende bouten.

 3 - Controleer of de elektrokleppen en de hydraulische leidingen niet beschadigd zijn, niet lekken en goed vast op 
hun plek zitten.

   Controleer de elektrische spanning, en of de elektriciteitsaansluitingen geen sporen van corrosie vertonen.

 4 - Controleer de spanning van de elektriciteitsa-ansluitingen, kijk of er geen sporen van corrosie zijn en of er geen 
draden blootliggen.

   Controleer of alle schakelaars goed werken.

 5 - Controleer of de bevestigingsbouten van alle pennen goed vast op hun plaats zitten, en of ze geen slijtage vertonen.

 6 - Controleer of alle scharnierende punten gesmeerd zijn.

 7 - Controleer of de distributeur van hydraulische bediening en de leidingen daarvan niet lekken of beschadigd zijn.

ARMen

 1 - Controleer of de armen, de cilinders en de pennen goed vast op hun plaats zitten, en of er geen onderdelen be-
schadigd zijn of ontbreken.

 2 - Controleer of de bevestigingsbouten van alle pennen goed vast en op hun plaats zitten, en of ze geen slijtage vertonen.
 
 3 - Controleer of de hydraulische leidingen en de elektriciteitskabels goed vast en op hun plaats zitten, en of er geen 

onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
 
 4 - Controleer alle bussen op slijtage of beschadiging.
 
 5 - Controleer of alle scharnierende punten zijn gesmeerd.
 
 6 - Controleer of de glijblokken geen zichtbare schade vertonen en of er geen onderdelen ontbreken, en of ze goed 

vast op hun plaats zitten.
 
 7 - Controleer of de kettingen (indien aanwezig) van de schuivende elementen geen zichtbare schade vertonen en 

of er geen onderdelen ontbreken, en of ze correct gespannen zijn.

BAK

 1 - Controleer of de bak en het bedieningspaneel op hun plaats zitten, en of er geen beschadigde, losse of ontbrekende 
onderdelen zijn.

 2 - Controleer of de schakelaars en de bedieningshendels in de ruststand staan, of ze daarnaar terugkeren zodra ze 
worden losgelaten, en of er geen beschadigde, losse of ontbrekende delen zijn. Controleer of ze goed werken.

 3 - Controleer of de schakelaars, de bedieningshendels en de elektriciteitsaansluitingen niet onder spanning staan, 
en of ze geen sporen van corrosie vertonen.

   Controleer of de bekabeling niet defect en niet beschadigd is.
   Controleer of de schakelaars goed werken.

 4 - Controleer of het rotatiesysteem van de hoogwerker op zijn plaats vast zit, goed gesmeerd is, goed werkt en niet beschadigd 
is. Controleer of de hydraulische leidingen op hun plaats vastzitten en of ze geen lekkage of beschadigingen vertonen.

 5 - Controleer of de distributeur van hydraulische bediening en de leidingen daarvan niet lekken of beschadigd zijn.
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VOORBeReiding en inSPeCTie

OPMeRKing
Controleer of alle plaatjes met GEVAAR, WAARSCHUWING, INSTRUCTIE die over heel de machine zijn 
aangebracht, op hun plaats zitten en leesbaar zijn.

AAnSPAnMOMenTen

De tabel met aanspanmomenten (zie speciale pagina’s) bestaat uit standaard momentwaarden, gebaseerd op de 
diameter en de klasse (hardheid) van de schroef; de tabel bevat tevens de momentwaarden met en zonder smering, 
volgens de praktijk aanbevolen door de fabriek.

Deze tabel wordt verstrekt om de gebruiker of de bediener te helpen als er tijdens een inspectie of tijdens de werking 
een situatie wordt vastgesteld die een onmiddellijke ingreep vereist, zodat het onderhoudspersoneel over informatie 
beschikt.

Als de tabel met aanspanmomenten wordt gebruikt in combinatie met de index van de aan te spannen punten in 
hoofdstuk “Onderhoud”, zullen de veiligheid en de prestaties van de machine worden verbeterd.

dAgeliJKSe ViSUele inSPeCTie

De bediener en de gebruiker zijn ervoor verantwoordelijk dat de machine iedere werkdag wordt geïnspecteerd 
voordat zij wordt gestart.

Iedere bediener en iedere gebruiker wordt aangeraden de machine te inspecteren voordat hij ermee werkt, ook als 
de machine al door een andere gebruiker/bediener is gebruikt.

Deze dagelijkse visuele inspectie is het beste inspectiesysteem.
Deze controles moeten ook worden uitgevoerd na onderhoud op de machine te hebben gepleegd.
Naast de dagelijkse visuele inspectie, moeten ook de volgende handelingen worden uitgevoerd als onderdeel van 

de dagelijkse inspectie:

 1 - Algemene reiniging
   Controleer of er geen olie, brandstof, hydraulische olie, modder en vreemde voorwerpen op steunvlakken zitten. 

Controleer of de machine schoon is.

 2 - Plaatjes
   Houd alle informatie- en bedieningsplaatjes schoon en zichtbaar. Om ze zichtbaar te houden, wordt aangeraden 

ze af te dekken wanneer de machine wordt gelakt of gezandstraald.

 3 - Gebruikers- en onderhoudshandleiding
   Zorg ervoor dat een exemplaar van deze handleiding in de speciale houder wordt bewaard.

 4 - Logboek van de machine
   Zorg ervoor dat er aantekeningen worden gemaakt, of beter nog, dat er een logboek wordt bijgehouden over de 

werking van de machine; zorg ervoor dat hij wordt bijgehouden, en dat er nergens twijfel over blijft bestaan; dit 
zou ten koste van de veiligheid van de machine kunnen gaan.

 5 - Begin iedere werkdag met geladen accu’s en/of een volle brandstoftank.

 leT OP
Om letsel te voorkomen, mag de machine pas in bedrijf worden gesteld als alle defecten zijn gerepareerd.
Als een defecte machine wordt gebruikt, vormt dit een overtreding van de veiligheidsvoorschriften.
Om letsel te voorkomen, dient u zich ervan te vergewissen dat de elektriciteitsvoorziening is ontkoppeld tijdens 
de dagelijkse visuele inspectie.

OPMeRKing
Controleer, zowel visueel als met de hand, of de veiligheids-microschakelaars goed vast op hun plaats zitten 
en of ze correct werken.
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VOORBeReiding en inSPeCTie

 6 - Controleer of de remmen goed werken wanneer de machine in beweging is op een helling die geen grotere hoek 
mag hebben dan is aangegeven in de technische gegevens, en stop de machine.

OPMeRKing
Op nieuwe, recent gekeurde machines en op alle machines waarvan de hydraulische olie is ververst, moeten 
alle bewegingen minstens twee hele cycli worden uitgevoerd; controleer vervolgens opnieuw het oliepeil in 
het reservoir.

 7  - Controleer het onderhoud van alle onderdelen die moeten worden gesmeerd.
   Zie de speciale pagina’s voor de wijze waarop dat moet plaatsvinden.

AlgeMene inSPeCTie

Begin de visuele inspectie bij nummer één van de lijst hieronder. Controleer vervolgens de condities van ieder 
onderdeel dat op de controlelijst voor de dagelijkse visuele inspectie staat.

 leT OP
Om letsel te voorkomen, mag de machine pas in bedrijf worden gesteld als alle defecten zijn gerepareerd.
Als een defecte machine wordt gebruikt, vormt dit een overtreding van de veiligheidsvoorschriften.
Om letsel te voorkomen, dient u zich ervan te vergewissen dat de elektriciteitsvoorziening is ontkoppeld tijdens 
de inspectie.

OPMeRKing
Het belang van de inspectie van de basis van het frame mag niet worden onderschat.
Door deze zone te controleren kunnen er vaak situaties worden ontdekt die zware schade aan de machine 
kunnen veroorzaken.

 1 - Geheel van de bak -  Geen losse of ontbrekende delen; geen zichtbare schade; bevestigings- en/of scharnierpennen 
goed vast op hun plaats; voetschakelaar in goede staat van werking, niet gewijzigd, gedeactiveerd of geblokkeerd.

 2 - Bedieningspaneel op de bak – Schakelaars en bedieningshendels in de neutrale stand en in de correcte positie; 
geen losse of ontbrekende delen; geen zichtbare schade; etiketten en plaatjes aanwezig, intact en leesbaar; 
bedieningssignalen leesbaar.

 3 - Cilinders balancering – Geen zichtbare schade; scharnierpennen goed vast op hun plaats; flexibele leidingen 
vertonen geen zichtbare schade of lekkage.

 4 - Armen/Hef- en uitschuifcilinders – Geen zichtbare schade; scharnierpennen goed vast op hun plaats; flexibele 
leidingen vertonen geen zichtbare schade of lekkage.

 5 - Eindschakelaars – Microschakelaars werken; geen zichtbare schade.

 6 - Rem, aandrijfmechanisme, motor aandrijving – Geen zichtbare schade; geen tekenen van lekkage.

 7 - Rupsbanden – Getande wielen goed vast op hun plaats; geen losse of ontbrekende schroeven of bouten; geen 
zichtbare schade; rupsband in orde.

 
 8 - Filter hydraulische olie – Filter goed vast op zijn plaats;geen zichtbare schade; geen tekenen van lekkage.
 
 9 - Behuizingen – Behuizingen goed op hun plaats bevestigd; geen losse of ontbrekende delen.

 10 - Elektrokleppen bediening – Geen losse of ontbrekende delen; geen tekenen van lekkage; geen elektriciteitskabels 
of flexibele leidingen zonder steun; geen elektriciteitskabels beschadigd of kapot.

 11 - Brandstoftoevoer – Vuldop vast op zijn plaats; geen zichtbare schade op de tank en geen tekenen van lekkage; 
brandstofpeil correct.

 12 - Bedieningsinstrumenten op de grond – Schakelaars werken; geen zichtbare schade; etiketten aanwezig en leesbaar.
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VOORBeReiding en inSPeCTie

 13 - Reservoir hydraulische olie – Oliepeil correct (controleer het peil wanneer de olie koud is, de onderdelen stilstaan 
en de machine in de ruststand staat). Dop op zijn plaats vastgedraaid.

 
14 - Accu’s – Peil elektrolyt correct; elektriciteitskabels vastgedraaid zonder zichtbare schade of sporen van corrosie.

 15 - Luchtfilter motor – Goed op zijn plaats vastgedraaid, geen losse of ontbrekende onderdelen; geen zichtbare schade; 
filterelement schoon.

 16 - Motorolie – Oliepeil correct op peilstokje; vuldop op zijn plaats vastgedraaid.

 17 - Hydraulische pomp – Geen losse of ontbrekende onderdelen; geen tekenen van lekkage.

 18 - Uitlaat en uitlaatsysteem – Goed vast op hun plaats; geen tekenen van lekkage.

 19 - Draaikrans van de toren - Geen losse schroeven of bouten; geen zichtbare schade; goed gesmeerd; geen tekenen 
van speling tussen het lager en de structuur.

 20 - Rotatiemotor en tandwielen – Geen losse of ontbrekende schroeven of bouten; geen zichtbare schade; goed 
gesmeerd.

 21 - Cilinders voor draaiing bak (indien aanwezig) – Geen zichtbare schade; de flexibele leidingen niet beschadigd en 
lekken niet.

dAgeliJKSe WeRKingSCOnTROleS 

Als de visuele controle is beëindigd, moet op de grond in een obstakelvrije ruimte een werkingscontrole worden 
uitgevoerd op alle systemen.

Gebruik als eerste de bedieningsinstrumenten op de grond, en controleer alle functies die door deze instrumenten 
worden bediend. Gebruik vervolgens de bedieningsinstrumenten in de bak, om te controleren of alle functies die vanaf 
deze plaats worden bediend goed werken.

 leT OP
Om ernstig letsel te voorkomen, mag de machine niet worden gebruikt als één van de ingeschakelde 
bedieningsinstrumenten, na te zijn losgelaten niet naar de uitgeschakelde of neutrale stand terugkeert.

 leT OP
Om botsingen en letsels te voorkomen als de machine niet stopt wanneer een bediening wordt losgelaten, 
moet het pedaal losgelaten worden (indien aanwezig) of moet de noodknop gebruikt worden om de machine 
te stoppen.

OPMeRKing
Wanneer de arm is opgeheven, mag de machine NIET worden verplaatst.

 1 - Controleer of de bewegingsbegrenzer goed werkt.
   Hef de armen op en laat ze zakken.
   Controleer of ze goed werken zonder haperingen.

OPMeRKing
Controleer eerst de bedieningsinstrumenten op de grond, en daarna die van de bak.

 2 - Hef de armen op, schuif ze uit, trek ze in, en laat ze zakken.
   Controleer of ze regelmatig werken zonder haperingen.

 3 - Beweeg de uitschuiffunctie van de arm, van ingetrokken tot uitgeschoven en andersom, een aantal cycli met 
verschillende uitschuiflengtes.

   Controleer of de uitschuiffunctie goed werkt zonder haperingen.
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 4 - Laat de toren naar links en naar rechts draaien met een hoek van minstens 45 graden.
   Controleer of de toren deze beweging zonder haperingen maakt.

 5 - Vraag de hulp van een assistent om het lampje “frame niet waterpas” op het bedieningspaneel te controleren, 
door een van de drie steunveren van de transducers voor de hellingshoek in te drukken. Als het lampje niet gaat 
branden, zet de machine dan stil en wend u tot een door de fabrikant erkend technicus alvorens de machine te 
laten werken. 

 6 - Controleer of het automatisch nivelleersysteem van de bak goed werkt tijdens het stijgen en dalen van de arm.

 7 - Bedieningsinstrumenten op de grond
   Draai de hoofdschakelaar met sleutel op OFF (uit).
   Geen enkel bedieningsinstrument mag werken. Ook de bedieningsinstrumenten van de bak mogen niet werken.

OndeRHOUd VAn de ACCU’S

Om letsel als gevolg van explosies te voorkomen, mag in de buurt van de accu’s niet worden gerookt, en mogen 
er geen vlammen of bronnen van vonken in de buurt komen tijdens het onderhoud.

 leT OP
Draag altijd een beschermingsbril wanneer er onderhoud op de accu’s wordt uitgevoerd.

 1 - De accu’s hebben geen onderhoud nodig, alleen moeten af en toe de terminals worden gereinigd zoals hieronder 
beschreven.

 2 - Verwijder één voor één de kabels van de polen van de accu, te beginnen bij de negatieve pool.
   Reinig de kabels met een neutrale oplossing (bijvoorbeeld: natriumbicarbonaat en water of ammoniak) en een 

metaalborstel.
   Vervang de elektriciteitskabels of de schroeven van de kabelklemmen indien nodig.

 3 - Reinig de polen van de accu met een metaalborstel, en sluit de kabels er weer op aan.
   Smeer de oppervlakken die niet in contact komen in met mineraalvet of vaseline.

 4 - Wanneer alle kabels en de polen gereinigd zijn, controleer of de kabels correct zijn aangesloten en niet klem zitten.
   Sluit het deksel van de accuruimte.

OndeRHOUd VAn de MOTORPOMP

Volg de instructies in de handleiding van de fabrikant.



21

 A05

Aanhaakpunt.

Max. capaciteit van 200 kg

Vul olie bij.

Handpomp.

Gevaar van amputatie handen en voeten.

SignAlen OP de MACHine
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Algemene veiligheid.

Verplichte veiligheidsgordels.

Raadpleeg uw service manual.

SignAlen OP de MACHine
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De omgeving is niet beloopbaar.

Tools - elektrische pomp.

lijm 220VAC

Gevaar door hete oppervlakken.

SignAlen OP de MACHine
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Hydraulische switcher.

Noodprocedure.

Accu schakelaar.

Maximale belasting iedere afzonderlijke stabilisator.

SignAlen OP de MACHine



25

 A06

Het personeel dat de machine gebruikt of bedient, moet deskundig zijn en aan de volgende vereisten voldoen:

liCHAMeliJK
Goede ogen, goed gehoor, goede coördinatie en in staat zijn alle voor het gebruik vereiste functies veilig uit te voeren.

geeSTeliJK
In staat zijn de vastgestelde veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen te begrijpen en toe te passen. Het 

personeel moet oplettend zijn, het gezond verstand gebruiken ter behoud van de eigen veiligheid en die van anderen; 
nadenken over hoe het werk correct en verantwoord moet worden uitgevoerd,

eMOTiOneel
Het personeel moet kalm en stressbestendig zijn, en met gezond verstand de eigen lichamelijke en geestelijke 

gesteldheid beoordelen.

TRAining
Het personeel moet deze handleiding, de eventuele bijgevoegde grafieken en schema’s, de instructie- en waar-

schuwingsplaatjes hebben gelezen, bestudeerd en begrepen. Het moet gespecialiseerd en gekwalificeerd zijn met 
betrekking tot alle aspecten van het gebruik en het onderhoud.

Het personeel moet een vergunning hebben (indien de wetgeving van het land van de klant die gebruiker is dit vereist).

KWAliFiCATie VAn HeT Bedienend PeRSOneel
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AlgeMene VeRAnTWOORdeliJKHeden

Aangezien de fabrikant geen rechtstreekse controle heeft over de toepassing en de werking van de machine, vallen 
deze activiteiten onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker en diens medewerkers.

TRAining VAn HeT PeRSOneel

De hoogwerker is een machine die door personeel wordt gebruikt. Het is daarom essentieel dat de werking en het 
onderhoud uitsluitend worden toevertrouwd aan geautoriseerd personeel, dat heeft aangetoond de specifieke aspecten 
van het gebruik en onderhoud van de machine te kennen.

Het is belangrijk dat al het personeel dat met de eenheid moet werken en verantwoordelijk is voor de werking en 
het onderhoud van deze machine een gedegen trainingsprogramma volgt en een proefperiode doorloopt, om vertrouwd 
te raken met de specifieke werking van de machine alvorens ermee te gaan werken.

Aan mensen onder invloed van drugs of alcohol, of aan mensen met epilepsie, duizelingen of motorische stoornissen 
mag niet worden toegestaan de machine te gebruiken.

Training van de bediener
De training van de bediener is op het volgende gebaseerd:

 1 - Het gebruik en de beperkingen van de bedieningsinstrumenten in de bak, die op de grond en die van de 
noodbediening.

 2 - Kennis en begrip van deze handleiding en de plaatjes van de bedieningsinstrumenten, de instructies en de 
waarschuwingen die op de machine zijn aangebracht.

 3 - Kennis van alle door de werkgever en de geldende regelgeving voorgeschreven veiligheidsvoorschriften voor het 
werk, inclusief de training voor het herkennen en voorkomen van potentiële gevaren op de werkplek, met speciale 
aandacht voor de specifieke uit te voeren werkzaamheden.

 4  -  Correct gebruik van alle verplichte veiligheidsuitrustingen voor het personeel, in het bijzonder het gebruik van een 
veiligheidshelm en andere middelen tegen vallen, met geschikte persoonlijke beschermmiddelen en parkeerkabel 
steeds bevestigd aan de gondelsteun. 

 5 - Dusdanige kennis van de mechanische werking van de machine dat een potentieel of effectief defect wordt herkend.
 6 - De veiligste wijze om de machine in te schakelen in nabijheid van hangende obstakels en andere bewegende 

apparatuur, en als de ondergrond obstakels, inzinkingen, gaten, plotselinge hoogteverschillen enz.. vertoont.
 7 - De veiligste wijze om gevaren door blootliggende elektriciteitsleidingen te vermijden.
 8 - Ieder ander vereiste dat specifiek is voor bepaalde werkzaamheden of een bepaalde toepassing van de machine.

Toezicht op de training

De training moet worden gehouden onder toezicht van een gekwalificeerde bediener of supervisor, in een open 
ruimte zonder obstakels, tot het personeel dat de training volgt de capaciteit heeft ontwikkeld de hoogwerker veilig te 
bedienen in drukke gebieden.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener moet weten dat hij de verantwoordelijkheid en de autoriteit heeft de machine te stoppen in geval van 
een defect of in andere onveilige omstandigheden, zowel wat de machine als de werkplek betreft, en instructies te 
vragen aan de supervisor of de distributeur van de fabrikant alvorens actie te ondernemen.

OPMeRKing
Wanneer de eerste eenheid wordt afgeleverd, en later op verzoek van de gebruiker of diens personeel, stelt 
de fabrikant of de distributeur gekwalificeerde mensen ter beschikking, die moeten helpen bij het trainen van 
de bedieners.

VeRAnTWOORdeliJKHeid VAn de geBRUiKeR en 
BedieningSinSTRUMenTen VAn de MACHine
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B

A

C

De  machine kan worden bediend vanaf de volgende plaatsen:

- de bak voor een bediener (A);
- de achterkant van de draaitoren als noodstation (B);
- de bedieningsplaats op het frame van de wagen om de hoogwerker te verplaatsen en te stabiliseren (B);
- op het frame als noodpost voor de uitvoeringen met radiobediening en afstandsbediening (C).

OPMeRKing
Als alternatief kan de machine worden voorzien van een afstandsbediening. Deze optie wordt geleverd als de 
klant hier speciaal om vraagt; hiermee kunnen de verplaatsing en stabilisatie op afstand worden bediend.

BedieningSPlAATSen

ACHTeR 

FROnT

ReCHTSlinKS
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WeRKPleK in de BAK

• voer de normale bewegingen van de machine uit.

 WAARSCHUWing
De bediener in de bak moet ALTIJD een veiligheidsgordel dragen, en worden geholpen door een persoon op 
de grond die daartoe goede instructies heeft ontvangen.

ROl VAn de BedieneRS

WeRKPleK OP de gROnd 

•  schakel de machine in en uit aan het begin en het einde van de werksessie;

•  controleer de instrumenten van het bedieningspaneel tijdens het werk;

•  controleer of er niemand de werkruimte binnengaat;

•  voer de handbediende manoeuvres alleen in noodgevallen uit.

TAKen BedieneR

Tijdens het gebruik van de machine moeten er verplicht minstens 2 bedieners aanwezig zijn.

Eén bediener moet op de grond staan, en de ander in de bak.
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HONDA HATZ KUBOTA
Werkhoogte 15.0 mt
Hoogte van vloeroppervlak 13.0 mt
Lat. reikwijdte (rand van bak + 0.5 m) 7.4 mt
Maximaal draagvermogen in personenplatform 200 kg
Rotatie van bak -
Rotatie van bovenbouw (NC) 360°
Lengte van jib 1.35 mt
Maximumlengte 4.91 mt
Maximumbreedte 1.2 mt
Hoogte in ruststand 2.13 mt
Afmetingen van standaardbak 1.2x0.67 mt
Snelheid verplaatsing motoren enkele snelheid 1.25 km/h
Snelheid verplaatsing motoren dubbele 
snelheid 1.1 / 2.2 km/h

Elektropomp 2.2 kw
Geïnstalleerd nettovermogen 8.2kw@3600rpm 7.5kw@3600rpm 9.9kw@3600rpm
Gemeten geluidsvermogen Lwa 102 dBA 104 dBA 102 dBA
Gegarandeerd geluidsvermogen Lwa 104 dBA 107 dBA 104 dBA
Geluidsdruk 82 dBA 83 dBA 82 dBA
Bedieningen proportionele wind
Maximumhelling 27% - 17°
Banden Met rupsbanden
Hydraulisch reservoir 25 lt
Brandstoftank 6.1 lt 5 lt 11.5 lt
Totaalgewicht 1950 kg 1950 kg 2050 Kg
Maximumbelasting aan de grond op  
rupsbanden 0.14 / 0.20 daN/cm² 0.14 / 0.20 daN/cm² 0.15 / 0.21 daN/cm²

Maximumbelasting aan de grond van gestabili-
seerde machine 1.67 kN/m² 1.67 kN/m² 1.75 kN/m²

Maximumkracht op een stabilisator 13.4 kN 13.4 kN 14.1 kN
Inclinometer si
Maximale inclinatie 1°
Elektrische inrichting 12 V
Batterij 55 Ah
Werken bij wind tot 12 m/s - 43 km/h
Totale trillingen <= 0.5 m/s²
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HONDA HATZ KUBOTA
Werkhoogte 15.0 mt
Hoogte van vloeroppervlak 13.0 mt
Lat. reikwijdte (rand van bak + 0.5 m) 7.4 mt
Maximaal draagvermogen in personenplatform 200 kg
Rotatie van bak -70° / +70°
Rotatie van bovenbouw (NC) 360°
Lengte van jib 1.35 mt
Maximumlengte 4.91 mt
Maximumbreedte 1.2 mt
Hoogte in ruststand 2.13 mt
Afmetingen van standaardbak 1.2x0.67 mt
Snelheid verplaatsing motoren enkele snelheid 1.25 km/h
Snelheid verplaatsing motoren dubbele 
snelheid 1.1 / 2.2 km/h

Elektropomp 2.2 kw
Geïnstalleerd nettovermogen 8.2kw@3600rpm 7.5kw@3600rpm 9.9kw@3600rpm
Gemeten geluidsvermogen Lwa 102 dBA 104 dBA 102 dBA
Gegarandeerd geluidsvermogen Lwa 104 dBA 107 dBA 104 dBA
Geluidsdruk 82 dBA 83 dBA 82 dBA
Bedieningen proportionele wind
Maximumhelling 27% - 17°
Banden Met rupsbanden
Hydraulisch reservoir 25 lt
Brandstoftank 6.1 lt 5 lt 11.5 lt
Totaalgewicht 1980 kg 1980 kg 2080 Kg
Maximumbelasting aan de grond op  
rupsbanden 0.14 / 0.20 daN/cm² 0.14 / 0.20 daN/cm² 0.15 / 0.21 daN/cm²

Maximumbelasting aan de grond van gestabili-
seerde machine 1.67 kN/m² 1.67 kN/m² 1.75 kN/m²

Maximumkracht op een stabilisator 13.4 kN 13.4 kN 14.1 kN
Inclinometer si
Maximale inclinatie 1°
Elektrische inrichting 12 V
Batterij 55 Ah
Werken bij wind tot 12 m/s - 43 km/h
Totale trillingen <= 0.5 m/s²
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HONDA HATZ KUBOTA
Werkhoogte 18.0 mt
Hoogte van vloeroppervlak 16.0 mt
Lat. reikwijdte (rand van bak + 0.5 m) 8.3 mt
Maximaal draagvermogen in personenplatform 200 kg
Rotatie van bak -
Rotatie van bovenbouw (NC) 360°
Lengte van jib 1.35 mt
Maximumlengte 4.94 mt
Maximumbreedte 1.2 mt
Hoogte in ruststand 2.13 mt
Afmetingen van standaardbak 1.2x0.67 mt
Snelheid verplaatsing motoren enkele snelheid 1.25 km/h
Snelheid verplaatsing motoren dubbele 
snelheid 1.1 / 2.2 km/h

Elektropomp 2.2 kw
Geïnstalleerd nettovermogen 8.2kw@3600rpm 7.5kw@3600rpm 9.9kw@3600rpm
Gemeten geluidsvermogen Lwa 102 dBA 104 dBA 102 dBA
Gegarandeerd geluidsvermogen Lwa 104 dBA 107 dBA 104 dBA
Geluidsdruk 82 dBA 83 dBA 82 dBA
Bedieningen proportionele wind
Maximumhelling 27% - 17°
Banden Met rupsbanden
Hydraulisch reservoir 25 lt
Brandstoftank 6.1 lt 5 lt 11.5 lt
Totaalgewicht 2100 kg 2100 kg 2200 Kg
Maximumbelasting aan de grond op  
rupsbanden 0.16 / 0.21 daN/cm² 0.16 / 0.21 daN/cm² 0.16 / 0.22 daN/cm²

Maximumbelasting aan de grond van gestabili-
seerde machine 1.8 kN/m² 1.8 kN/m² 1.88 kN/m²

Maximumkracht op een stabilisator 14.4 kN 14.4 kN 15.1 kN
Inclinometer si
Maximale inclinatie 1°
Elektrische inrichting 12 V
Batterij 55 Ah
Werken bij wind tot 12 m/s - 43 km/h
Totale trillingen <= 0.5 m/s²
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HONDA HATZ KUBOTA
Werkhoogte 18.0 mt
Hoogte van vloeroppervlak 16.0 mt
Lat. reikwijdte (rand van bak + 0.5 m) 8.3 mt
Maximaal draagvermogen in personenplatform 200 kg
Rotatie van bak -70° / +70°
Rotatie van bovenbouw (NC) 360°
Lengte van jib 1.35 mt
Maximumlengte 4.94 mt
Maximumbreedte 1.2 mt
Hoogte in ruststand 2.13 mt
Afmetingen van standaardbak 1.2x0.67 mt
Snelheid verplaatsing motoren enkele snelheid 1.25 km/h
Snelheid verplaatsing motoren dubbele 
snelheid 1.1 / 2.2 km/h

Elektropomp 2.2 kw
Geïnstalleerd nettovermogen 8.2kw@3600rpm 7.5kw@3600rpm 9.9kw@3600rpm
Gemeten geluidsvermogen Lwa 102 dBA 104 dBA 102 dBA
Gegarandeerd geluidsvermogen Lwa 104 dBA 107 dBA 104 dBA
Geluidsdruk 82 dBA 83 dBA 82 dBA
Bedieningen proportionele wind
Maximumhelling 27% - 17°
Banden Met rupsbanden
Hydraulisch reservoir 25 lt
Brandstoftank 6.1 lt 5 lt 11.5 lt
Totaalgewicht 2100 kg 2100 kg 2200 Kg
Maximumbelasting aan de grond op  
rupsbanden 0.16 / 0.21 daN/cm² 0.16 / 0.21 daN/cm² 0.16 / 0.22 daN/cm²

Maximumbelasting aan de grond van gestabili-
seerde machine 1.8 kN/m² 1.8 kN/m² 1.88 kN/m²

Maximumkracht op een stabilisator 14.4 kN 14.4 kN 15.1 kN
Inclinometer si
Maximale inclinatie 1°
Elektrische inrichting 12 V
Batterij 55 Ah
Werken bij wind tot 12 m/s - 43 km/h
Totale trillingen <= 0.5 m/s²
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HONDA HATZ KUBOTA
Werkhoogte 18.0 mt
Hoogte van vloeroppervlak 16.0 mt
Lat. reikwijdte (rand van bak + 0.5 m) 9.2 mt
Maximaal draagvermogen in personenplatform 200 kg
Rotatie van bak -
Rotatie van bovenbouw (NC) 360°
Lengte van jib 1.35 mt
Maximumlengte 4.94 mt
Maximumbreedte 1.2 mt
Hoogte in ruststand 2.13 mt
Afmetingen van standaardbak 1.2x0.67 mt
Snelheid verplaatsing motoren enkele snelheid 1.25 km/h
Snelheid verplaatsing motoren dubbele 
snelheid 1.1 / 2.2 km/h

Elektropomp 2.2 kw
Geïnstalleerd nettovermogen 8.2kw@3600rpm 7.5kw@3600rpm 9.9kw@3600rpm
Gemeten geluidsvermogen Lwa 102 dBA 104 dBA 102 dBA
Gegarandeerd geluidsvermogen Lwa 104 dBA 107 dBA 104 dBA
Geluidsdruk 82 dBA 83 dBA 82 dBA
Bedieningen proportionele wind
Maximumhelling 27% - 17°
Banden Met rupsbanden
Hydraulisch reservoir 25 lt
Brandstoftank 6.1 lt 5 lt 11.5 lt
Totaalgewicht 2400 kg 2400 kg 2500 Kg
Maximumbelasting aan de grond op  
rupsbanden 0.19 / 0.24 daN/cm² 0.19 / 0.24 daN/cm² 0.20 / 0.25 daN/cm²

Maximumbelasting aan de grond van gestabili-
seerde machine 2.11 kN/m² 2.11 kN/m² 2.2 kN/m²

Maximumkracht op een stabilisator 16.5 kN 16.5 kN 17.2 kN
Inclinometer si
Maximale inclinatie 1°
Elektrische inrichting 12 V
Batterij 55 Ah
Werken bij wind tot 12 m/s - 43 km/h
Totale trillingen <= 0.5 m/s²
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HONDA HATZ KUBOTA
Werkhoogte 18.0 mt
Hoogte van vloeroppervlak 16.0 mt
Lat. reikwijdte (rand van bak + 0.5 m) 9.2 mt
Maximaal draagvermogen in personenplatform 200 kg
Rotatie van bak -70° / +70°
Rotatie van bovenbouw (NC) 360°
Lengte van jib 1.35 mt
Maximumlengte 5.15 mt
Maximumbreedte 1.2 mt
Hoogte in ruststand 2.13 mt
Afmetingen van standaardbak 1.2x0.67 mt
Snelheid verplaatsing motoren enkele snelheid 1.25 km/h
Snelheid verplaatsing motoren dubbele 
snelheid 1.1 / 2.2 km/h

Elektropomp 2.2 kw
Geïnstalleerd nettovermogen 8.2kw@3600rpm 7.5kw@3600rpm 9.9kw@3600rpm
Gemeten geluidsvermogen Lwa 102 dBA 104 dBA 102 dBA
Gegarandeerd geluidsvermogen Lwa 104 dBA 107 dBA 104 dBA
Geluidsdruk 82 dBA 83 dBA 82 dBA
Bedieningen proportionele wind
Maximumhelling 27% - 17°
Banden Met rupsbanden
Hydraulisch reservoir 25 lt
Brandstoftank 6.1 lt 5 lt 11.5 lt
Totaalgewicht 2430 kg 2430 kg 2530 Kg
Maximumbelasting aan de grond op  
rupsbanden 0.20 / 0.25 daN/cm² 0.20 / 0.25 daN/cm² 0.20 / 0.26 daN/cm²

Maximumbelasting aan de grond van gestabili-
seerde machine 2.14 kN/m² 2.14 kN/m² 2.22 kN/m²

Maximumkracht op een stabilisator 16.7 kN 16.7 kN 17.4 kN
Inclinometer si
Maximale inclinatie 1°
Elektrische inrichting 12 V
Batterij 55 Ah
Werken bij wind tot 12 m/s - 43 km/h
Totale trillingen <= 0.5 m/s²
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 WAArSchuWiNG
Het geïllustreerde model kan enigszins verschillen van het model dat u bezit.

 1.  Toren
 2.  Wagen
 3.  Rupsband links (*)

 4.  Rupsband rechts (*)

 5.  Hefcilinder telescooparm
 6.  Telescooparm
 7.  Jib 
 8.  Bak
 9.  Bedieningspaneel grond
 10.  Bedieningspaneel bak
 11.  Bedieningshendels bak
 12.  Uitschuifelement
 13.  Bedieningshendels grond (voor het deel in de lucht)
 14.  Bedieningshendels grond (voor verplaatsing/stabilisatie)
15.  Stabilisator linksvoor (4)
16.  Stabilisator rechtsvoor (3)
17.  Stabilisator linksachter (2)
18.  Stabilisator rechtsachter (1)
 19.  Schaararm

(*) De normale rijrichting van de zelfrijdende hoogwerker is met de bak (8) aan de achterkant.

ALGeMeNe BeSchrijviNG



48

 B02

1

2

WAGeN

De wagen vormt het dragende frame van de machine. Hierin zitten de aandrijving en de vermogenseenheid.
De wagen is voorzien van rupsbanden.
Deze machine is uitgerust met een systeem waarmee de rupsbanden kunnen worden uitgeklapt, zodat de machine 

stabieler is en een grotere mobiliteit heeft op onvast terrein. Het wordt daarom aangeraden de banden uitgeklapt te 
houden tijdens het verplaatsen. Hoofdstuk B11 geeft instructies over hoe te handelen bij het verplaatsen en het transport.

ALGeMeNe BeSchrijviNG

verMOGeNSeeNheid

Alle bewegingen van de zelfrijdende hoogwerker worden gegenereerd door hydraulische pompen die zijn aange-
sloten op een benzinemotor (1), of op verzoek dieselmotor, of door een elektrische motor (2) met een voeding van 
220 V of 380 V.

Voor alle informatie over de benzine- of dieselmotor wordt verwezen naar de speciale bijgevoegde handleiding.
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1

2

TOreN

De kraanarm, gemonteerd op een draaikrans, draait door middel van een hydraulische motor. Hierop steunt het 
hele bovendeel van de machine (armen/bak).

Op de zijkant van de toren zitten de instrumenten van de grondbediening voor het bovendeel van de machine. Deze 
bedieningsinstrumenten mogen ALLEEN in noodgevallen worden gebruikt.

ALGeMeNe BeSchrijviNG

ArMeN

De telescooparm (1) bestaat uit een vast element en twee uitneembare.
De schaararm (2) bestaat uit twee structuren in de vorm van een parallellogram.
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jiB 

De jib bestaat uit twee elementen in de vorm van een parallellogram, en vormt een extra scharnierend deel van 
de armen.

ALGeMeNe BeSchrijviNG

BAk

In de bak nemen één of twee bedieners plaats.
De bak wordt in balans gehouden door een cilinder die wordt bediend door de telescooparm.
Om de machine beter door nauwe doorgangen te krijgen, en om makkelijker opritten op te rijden, kan de bak wor-

den verwijderd.
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veiLiGheidSvOOrZieNiNGeN

Op de machine zijn een aantal voorzieningen geïnstalleerd voor de veiligheid van de bediener en ter bescherming 
van de machine.

AkOeSTiSch / viSueeL SiGNAAL

Het signaal wordt telkens geactiveerd wanneer men in een situatie verkeert waarin de stempelpoten kunnen uitgezet 
worden, dus met de verbrandingsmotor of elektrische motor aan en het bovendeel gesloten.

Ook wordt de signalering geactiveerd telkens een afwijking optreedt bij het afstempelen en wanneer de limiet van 
de vlucht wordt bereikt.

Om te vermijden dat de machine ingeschakeld en ongebruikt blijft, wat een eventuele ontlading van de batterij tot 
gevolg kan hebben, zal het akoestisch signaal tevens ingeschakeld worden indien de schakelkast langer dan 4 minuten 
aan blijft met de keuzeschakelaar op 1 en geen enkele aandrijving wordt geactiveerd.

NOOdkNOppeN

Als ze worden ingedrukt, blokkeert de machine onmiddellijk.

WATerpAS

Hiermee kan worden gecontroleerd of de machine vlak staat.
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veiLiGheidSvOOrZieNiNGeN

MicrOSchAkeLAAr MAchiNe iNGekLApT

Deze schakelaars nemen waar wanneer de machine in de ruststand staat en de toren in de rijrichting van de machine 
ligt, en geven vrijgave voor het bewegen van de stabilisatoren.

pLAATjeS MeT veiLiGheidSiNFOrMATie

Zie de betreffende paragraaf.
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2 1

1

2

veiLiGheidSvOOrZieNiNGeN

BeGreNZiNG Bereik

De hoogwerker is voorzien van een automatisch systeem voor momentmeting.
Deze elektrisch-hydraulische voorziening stopt automatisch de bewegingen van de hoogwerker zodra de telescoo-

parm zich verder uitstrekt dan de toegestane waarde. Als de limiet van de vlucht bijna is bereikt, zal de rode controlelamp 
“2” beginnen knipperen. Bij het bereik van de limiet zal de rode controlelamp ”2” vast branden en de verplaatsingen 
van de hoogwerker worden onderbroken. Alleen door de intrekmanoeuvre (tegelijkertijd op de rode knop 1 drukken als 
het intrekken vanuit de bak wordt bediend), kan de werking van de normale bewegingen worden hersteld. (Tijdens de 
herstelprocedure is alleen de intrekfunctie mogelijk, tot het rode lampje 2 dooft).

 BeLANGrijk
De afstand voor het stoppen van het uitschuifbare element is afhankelijk van de belasting van de bak.

pOMp eN NOOdBedieNiNGSiNSTruMeNTeN

Naast de bedieningsinstrumenten (1) op de achterkant van de kolom is er een noodpomp (2) die kan worden gebruikt 
met uitsluiting van de elektrokleppen (zie “Noodmanoeuvres”).

Naast de handpomp kan er op verzoek een andere pomp worden geïnstalleerd met dezelfde functie als de motor-
pomp, die echter op de accu’s.
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1 2

SQ50

veiLiGheidSvOOrZieNiNGeN

MicrOSchAkeLAArS STABiLiSATie

Iedere stabilisatorpoot is voorzien van een microschakelaar (1) die garandeert dat de poot op de grond staat.
Een aantal lampjes signaleert de correcte stabilisatie: wanneer de controlelampen (2) gaan branden, wordt vrijgave 

gegeven voor de bewegingen in de lucht. 

SeNSOr vOOr deTecTie perSONeNpLATFOrM BeveSTiGd

De sensor (SQ50) geeft de toestemming voor de verplaatsing van de machine alleen als hij vaststelt dat het per-
sonenplatform perfect bevestigd is.

Anders gaat het rode controlelampje in de kolom branden en de akoestische alarminrichting gaat ononderbroken af.



55

 B04

SB70

P1

H107

H99

H33

SB40A

H53H51

H50

H79A
H36
H35

H34

H103
H83

SA40

SB68

H52

SB76A SA109

BedieNiNGSpANeeL Op de GrONd

SA40  Sleutelschakelaar starten diesel-/elektrische motor/inschakelen spanning 
 Schakelaar met drie standen:

 (0) de motorpomp/elektrische pomp stopt en de spanning wordt uitgeschakeld en de schakelborden van 
de machine worden niet meer gevoed

 (i) vrijgave motorpomp/elektrische pomp voor starten en de spanning wordt ingeschakeld

 (ii) de motorpomp/elektrische pomp start (de schakelaar moet alleen op ii worden gedraaid tijdens de 
startfase van de motor, wanneer hij wordt losgelaten keert hij terug naar i). De elektrische pomp wordt 
automatisch geselecteerd wanneer de lijnspanning van 220V wordt ingeschakeld.

controlelampjes stabilisatoren op de grond (h50-h53)
-  groene controlelampen staat van de micro, indien aan duiden ze de correcte afstempeling van de machine aan;
•  h50
 stabilisator rechtsachter
•  h51
 stabilisator linksachter
•  h52
 stabilisator rechtsvoor
•  h53 
 stabilisator linksvoor

  WAArSchuWiNG
Als ook maar één van de bovengenoemde lampjes dooft, geeft dit aan dat de machine niet goed gestabiliseerd is.

h107 diagnose controlelamp elektronische regeleenheid
 De ingeschakelde controlelamp meldt eventuele berichten opgewekt door de regeleenheid. Door het aantal 

achtereenvolgende knipperingen is de interpretatie van het soort gemelde storing mogelijk en kunnen de ser-
vicecentra over welke storing het gaat.

h83 Lampje machine ingeklapt
 Als dit lampje brandt, geeft dit aan dat het bovendeel van de machine helemaal in de ruststand staat: de armen 

zijn helemaal gedaald en ingetrokken, en liggen op één lijn met de lengteas van de machine. 
 Deze conditie is NOODZAKELIJK om vrijgave te geven voor alle functies voor het stabiliseren en verplaatsen.
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BedieNiNGSpANeeL Op de GrONd

h99 controlelamp temperatuursensor (optie)
 Indien de controlelamp brandt, betekent dit dat de limietwaarden van de temperatuur werden bereikt, toegelaten 

om het werk te kunnen verder zetten (zie deel F)

h103 controlelamp vluchtbeperker
 Indien de controlelamp brandt, meldt ze de overbelasting van de machine, dus het bereik van de vluchtlimiet 

van de machine. De knipperende controlelamp meldt het naderen van de vluchtlimiet.

h36 controlelamp brandstofpeil
 Indien de controlelamp brandt, meldt ze dat het minimum peil van de brandstof werd bereikt (enkel aanwezig 

op de Kubota versie)

hL79A  Lampje elektropomp ingeschakeld
   Als dit lampje brandt, geeft dit aan dat de elektropomp van 220V / 380V is ingeschakeld.

h35 Lampje accu niet voldoende opgeladen
 Als dit lampje brandt, geeft dit aan dat de accu niet voldoende is opgeladen door de motor. Zie de handleiding 

van de motor.

h34 Lampje druk motorolie
 Als dit lampje brandt, geeft dit aan dat de oliedruk in het interne circuit van de verbrandingsmotor te laag is. Zie 

de handleiding van de motor.

h33  Lampje oververhitting motor
 Als dit lampje brandt, geeft dit aan dat de verbrandingsmotor oververhit is. Zie de handleiding van de motor.

SB68 keuzeschakelaar koude start
 Deze keuzeschakelaar schakelt het systeem in voor koude start van de motor (benzine versie) of activeert de 

gloeibougies (diesel versie). Deze keuzeschakelaar moet voor de gewenste activeringsduur ingedrukt blijven.

SB76A   Schakelaar elektropomp voor noodgevallen (optioneel)
   Deze schakelaar start de elektropomp voor noodgevallen.

SA109   keuzeschakelaar twee snelheden
    Via deze keuzeschakelaar kan de trage of snelle snelheid van de overbrengingen van de rupsbanden (optioneel 

voor diesel en benzine versies, standaard voor de elektrische versie) gekozen worden.

SB40A  Noodknop
   Als op deze knop wordt gedrukt, wordt de machine stilgezet met een noodstop: alle motoren en alle bewegingen 

worden onmiddellijk stilgezet, en de voedingsspanning naar alle bedieningsinstrumenten wordt ontkoppeld. 
    De reset wordt uitgevoerd door de knop in de richting van de pijl te draaien.

p1 display
 “De functies van het display zijn beschreven in de sectie B16 “Display Spider 15.75/18.75/18.90 PRO”

SB70 drukknop “emergency rescue” (noodhulp) voor intrekken in noodgevallen
 Deze drukknop kan enkel gebruikt worden in noodgevallen en dient om de werking van de machine opnieuw 

in te schakelen in geval van geactiveerd alarm beperking van reikwijdte of geactiveerd alarm overbelasting op 
personenplatform. Deze alarmsignalen worden veroorzaakt door externe voorwerpen die structurele onderdelen 
van de machine raken zodat de werking van de normale bewegingen voor het terugzetten in de normale stand 
niet mogelijk is.

 LeT Op
Om veiligheidsredenen is een maximumhoek voor het dalen van de giek ingesteld (enkele graden).
Zodra deze drukknop ingedrukt wordt, blijven de akoestische alarminrichting (HA85) en het rode controlelampje 
(HL83) geactiveerd. Het is verplicht om naar een bevoegde garage te rijden om de reset uit te voeren en de 
inrichting opnieuw te verzegelen.
Het is verboden om de machine te gebruiken als de loden verzegeling ontbreekt.
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Q1

L1

Q2

Deze schakelkast is aanwezig als de machine is voorzien van een elektropomp van 220V, of als een lijn van 220V 
in de bak vereist is.

L1 Stekker aansluiting op elektriciteitsnet

Q1 Magnetothermische spanningsschakelaar in bak. (220vac)

Q2 Magnetothermische schakelaar
 Met de schakelaar op ON wordt vrijgave gegeven voor het starten van de elektropomp.

SchAkeLkAST eN AANSLuiTiNG eLekTriciTeiTSNeT
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1 2 3 4 5 6

OpMerkiNG
Deze bedieningsinstrumenten worden ALLEEN geactiveerd als het bovendeel is ingeklapt.

1 Beweging stabilisator N°4  

 omlaag

 omhoog

2 Beweging stabilisator N°3 

 omlaag

 omhoog

3 Beweging rupsband links

 vooruit

 achteruit

4 Beweging rupsband rechts

 vooruit

 achteruit

5 Beweging stabilisator N°2

 omlaag

 omhoog

6 Beweging stabilisator N°1  

 omlaag

 omhoog

BedieNiNGSiNSTruMeNTeN vOOr verpLAATSiNG/STABiLiSATie
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De bedieningsinstrumenten voor het verplaatsen/stabiliseren zijn op een beweegbare structuur gemonteerd. Deze 
structuur moet alleen tijdens het verplaatsen of stabiliseren omhoog staan. Na de hoogwerker correct te hebben 
gestabiliseerd, en alvorens met werken te beginnen, moet de structuur omlaag worden gezet.

 BeLANGrijk
Vermijd het gebruik van de hoogwerker voordat de structuur met de bedieningsinstrumenten omlaag is gezet, 
om te voorkomen dat hij tegen andere delen van de machine komt.

BedieNiNGSiNSTruMeNTeN vOOr verpLAATSiNG/STABiLiSATie
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2

1
1

BedieNiNGSiNSTruMeNTeN Op de GrONd vOOr BOveNdeeL 
(NOOdBedieNiNG)

 OpMerkiNG
Deze bedienings-instrumenten zijn ALLEEN vrijgegeven als de hendel 1 naar links staat. Deze bedieningsin-
strumenten mogen ALLEEN in noodgevallen worden gebruikt; de hendel 1 kan namelijk worden vergrendeld 
met een slot, zodat alleen de bedieningsinstrumenten in de bak kunnen worden gebruikt.
Tijdens de verplaatsingen van het hoogwerkergedeelte dient de hendel 1 met een hangslot vastgemaakt te 
worden en alleen de bediener op de grond heeft de sleutel ervan, zodat hij kan ingrijpen in geval van nood.

1 keuzehendel bedieningsinstrumenten

 bedieningsinstrumenten bak

 bedieningsinstrumenten grond

2 rotatie toren

 rotatie tegen de wijzers van de klok in

 rotatie met de wijzers van de klok mee

3 Beweging schaararm

 omlaag

 omhoog

4 Beweging telescooparm

 omlaag

 omhoog

5 Beweging uitschuifbare elementen telescooparm

 intrekken

 uitschuiven
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BedieNiNGSiNSTruMeNTeN Op de GrONd vOOr BOveNdeeL 
(NOOdBedieNiNG)

6 Beweging jib

 omlaag

 omhoog

(7) Nivellering bak

 omlaag

 omhoog

 (7) GevAAr
Dit commando mag ENKEL gebruikt worden indien het uiterst noodzakelijk is, als niemand aan boord is en voor 
de machine volledig te openen; de hendel is een gereedschap dat beschikbaar is op de zijde van de kolom.
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S7

SB58A

h107A

SA48

h79

SB68A

h38

SA69

SB40 SB76

SB39

h99A

h82

h103A

SB58 Startdrukknop / uitschakeling elektrische pomp / motorpomp
    Als deze knop wordt ingedrukt, start de motorpomp of de elektropomp (afhankelijk van wat op het bedieningspaneel 

op de grond is ingesteld).

SA48 + h79  verlichte keuzeknop
 Met de keuzeknop kiest u het type motor dat u wilt gebruiken (elektrische motor of verbrandingsmotor) De 

keuzeknop licht groen op wanneer de elektrische motor geselecteerd wordt.

S7 resetdrukknop intrekken uitschuifelement en armstijging
 Als deze knop wordt ingedrukt en tegelijkertijd de hendel voor het intrekken van het uitschuifbare element wordt 

gebruikt, is alleen het intrekken van het uitschuifbare element mogelijk, wanneer de grens van de werkcurve is 
bereikt waardoor h103A is gaan branden. De knop moet ingedrukt worden gehouden tot het rode lampje h103A 
dooft.

h107A  diagnose controlelamp elektronische regeleenheid
   De ingeschakelde controlelamp meldt eventuele berichten opgewekt door de regeleenheid.

h38 controlelamp brandstofpeil
 Indien de controlelamp brandt, meldt ze dat het minimum peil van de brandstof werd bereikt (enkel aanwezig 

op de Kubota versie).

SB39 drukknop akoestisch signaal (optie)
 Als de drukknop wordt ingedrukt, wordt een akoestisch signaal uitgezonden (zie deel F).

SA69 keuzeknop automatische versnelling
 De keuzeknop dient om te kiezen tussen een versnelling van de motor telkens als een bediening geactiveerd 

wordt en de motor aan het minimumtoerental te laten draaien in elke situatie.

BedieNiNGSpANeeL BAk
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SB68A  keuzeschakelaar koude start
   Deze keuzeschakelaar schakelt het systeem in voor koude start van de motor (benzine versie) of activeert de 

gloeibougies (diesel versie). Deze keuzeschakelaar moet voor de gewenste activeringsduur ingedrukt blijven.

SB40 Noodknop
 Als op deze knop wordt gedrukt, wordt de machine stilgezet met een noodstop: alle bewegingen worden stilgezet, 

de voedingsspanning naar alle bedieningsinstrumenten wordt ontkoppeld, en de elektro- of motorpomp wordt 
stilgezet. De reset wordt uitgevoerd door de knop in de richting van de pijl te draaien.

SB76 Schakelaar elektropomp voor noodgevallen (optioneel)
 Deze schakelaar start de elektropomp voor noodgevallen

h99A controlelamp temperatuursensor (optie)
 Indien de controlelamp brandt, betekent dit dat de limietwaarden van de temperatuur werden bereikt, toegelaten 

om het werk te kunnen verder zetten (zie deel F)

h79 Lampje elektropomp 220v/380v/110v
 Als dit lampje brandt, betekent dit dat de elektropomp is ingeschakeld.

h103A  Lampje begrenzer
    Indien de controlelamp brandt, meldt ze de overbelasting van de machine, dus het bereik van de vluchtlimiet 

van de machine. De knipperende controlelamp meldt het naderen van de vluchtlimiet.

h82 Lampje machine ingeklapt
 Als dit lampje brandt, geeft dit aan dat het bovendeel van de machine helemaal in de ruststand staat: de armen 

zijn helemaal gedaald en ingetrokken, en liggen op één lijn met de lengteas van de machine. 
 Deze conditie is NOODZAKELIJK om vrijgave te geven voor alle functies voor het stabiliseren en verplaatsen.

BedieNiNGSpANeeL BAk
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1 2 3 4 5

BedieNiNGSheNdeLS BAk

OpMerkiNG
Deze bedieningsinstrumenten worden ALLEEN vrijgegeven als de hoogwerker correct is gestabiliseerd.

1 Beweging jib

 omlaag

 omhoog

2 Beweging uitschuifbare elementen telescooparm

 intrekken

 uitschuiven

3 Beweging telescooparm

 omlaag

 omhoog

4 Beweging schaararm

 omlaag

 omhoog

5 rotatie toren

 rotatie tegen de wijzers van de klok in

 rotatie met de wijzers van de klok mee
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1 2 3 4 5 6

BeSTuriNGSheNdeL Op BAk (MeT rOTATie)

OpMerkiNG
Deze bedieningsinstrumenten worden ALLEEN vrijgegeven als de hoogwerker correct is gestabiliseerd.

1 rotatie bak

 Rotatie in wijzerzin

 Rotatie in tegenwizerzin

2 Beweging jib

 omlaag

 omhoog

3 Beweging uitschuifbare elementen telescooparm

 intrekken

 uitschuiven

4 Beweging telescooparm

 omlaag

 omhoog

5 Beweging schaararm

 omlaag

 omhoog

6 rotatie toren

 rotatie tegen de wijzers van de klok in

 rotatie met de wijzers van de klok mee
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1

1

3 2

4

vOOrZieNiNG LuchT / WATer

Op verzoek worden in de bak twee aansluitingen geïnstalleerd voor lucht en/of water. Deze installaties worden 
aangesloten op een gecentraliseerde eenheid door middel van de aansluitingen (1).

SpANNiNG iN BAk

Op verzoek wordt er een elektriciteitsaansluiting (2) in de bak geïnstalleerd. Deze installatie wordt aangesloten op 
een gecentraliseerde eenheid door middel van de aansluitingen (3).

WerkLAMp

Op verzoek wordt er een werklamp (4) op de bak geïnstalleerd. De schakelaar zit op de lamp zelf.

ANdere vOOrZieNiNGeN
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1
2

WAArSchuWiNG
Deze machine is uitgerust met een systeem waarmee de rupsbanden kunnen worden uitgeklapt, zodat de 
machine stabieler is en een grotere mobiliteit heeft op onvast terrein. Het wordt daarom aangeraden de banden 
uitgeklapt te houden tijdens het verplaatsen.

uiTkLAppeN vAN de rupSBANdeN

 Deze handeling moet worden uitgevoerd met behulp van de stabilisatoren, en met het bovendeel van de machine 
ingeklapt. Controleer of er op de plaats waar deze handeling wordt uitgevoerd, voldoende ruimte is om de stabili-
satorstangen te laten zakken.

 Uitgaand van de toestand van ingeklapte rupsbanden, moeten achtereenvolgens de volgende handelingen worden 
uitgevoerd:

- trek de blokkeerpen van het systeem [1] eruit (aan beide zijden van de machine)
- laat de stabilisatoren helemaal zakken (blijf daarbij op afstand van de rupsbanden)
- steek de blokkeerpen in het onderste gat [2] (aan beide zijden van de machine)
- licht de stabilisatoren op.

TrANSpOrT / verpLAATSiNG

 iNkLAppeN vAN de rupSBANdeN

 Deze handeling moet worden uitgevoerd met behulp van de stabilisatoren, en met het bovendeel van de machine 
ingeklapt. Controleer of er op de plaats waar deze handeling wordt uitgevoerd, voldoende ruimte is om de stabili-
satorstangen te laten zakken.

 Uitgaand van de toestand van uitgeklapte rupsbanden, moeten achtereenvolgens de volgende handelingen worden 
uitgevoerd:

- laat de stabilisatoren helemaal zakken (blijf daarbij op afstand van de rupsbanden)
- trek de blokkeerpen van het systeem eruit (aan beide zijden van de machine)
- licht de stabilisatoren op
- steek de blokkeerpen in het bovenste gat (aan beide zijden van de machine). Als er veel wrijving is tussen de 

rupsbanden en het terrein, kan het noodzakelijk zijn de machine een stukje te verplaatsen, zodat alles op zijn plaats 
komt te zitten, alvorens de blokkeerpen erin te zetten.

 LeT Op
De machine is met ingetrokken rupsbanden minder stabiel tijdens het verplaatsen.  Gebruik de machine heel 
voorzichtig op steile hellingen.
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max 5°

3

1

2

4

min 1 mt

m
ax 17°

De machine kan worden vervoerd op een vrachtwagen en/of een aanhangwagen.

 LeT Op
De machine moet tijdens het transport ALTIJD met touwen of kettingen aan de bak van het voertuig worden 
bevestigd.

Het op- en afladen van de machine kan op twee manieren plaatsvinden

- laden door de machine over een oprijplaat te laten rijden.
- laden door de machine op te lichten; om dit te doen moet hij worden vastgemaakt met kettingen en haken in de 

aangegeven aanhaakpunten.

TrANSpOrT / verpLAATSiNG

 LeT Op
Tijdens het laden van de machine op oprijplaten met een inclinatie tot 5°, kan de bediener de machine sturen 
terwijl hij in de gondel blijft en eventueel lichtjes de jib openen (figuur 3). Voor oprijplaten met een inclinatie 
begrepen tussen 5° en 17° moet de gondel gedemonteerd worden en moet de machine van op de grond gestuurd 
worden waarbij steeds een afstand van minstens 1 m van de rupsbanden moet gehouden worden (figuur 4).
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A
B

c

BeveSTiGiNG MAchiNe vOOr TrANSpOrT

Tijdens het transport moet de machine aan het voertuig worden vastgezet met touwen of kettingen. Er zitten speciale 
bevestigingspunten op het frame (A), op de stabilisatiearmen (B), op de basisarm van de hoogwerker (c).

 GevAAr
Controleer altijd of de bevestigingstouwen en –kettingen in goede staat verkeren.

TrANSpOrT / verpLAATSiNG
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Q2

L1

SB58A

SA40

De zelfrijdende hoogwerker werkt met een verbrandingsmotor op diesel of benzine, en kan worden uitgerust met een 
elektropomp op 220Vac (110Vac in een aantal landen).

Op het hoofdbedieningspaneel zit de sleutelschakelaar SA40.

- Draai de schakelaar op i, met dit commando wordt vrijgave gegeven voor de werking van de elektrische installatie 
van de hoogwerker.

VANAF HET SCHAKELBORD OP DE GROND
- Draai de schakelaar op  ii om de verbrandingsmotor te kunnen starten door middel van de startmotor. 
- Laat hem los zodra de motor is gestart.
- Indien deze keuzeschakelaar met draaiende motor in de stand 2 wordt gezet, zal de motor uitgeschakeld worden.

VANAF HET BEDIENINGSPANEEL IN DE BAK
- Druk op de groene drukknop SB58A om de verbrandingsmotor of elektrische motor in te schakelen.
- Laat hem los zodra de motor is gestart.

 BeLANGrijk
Eens de werkhoogte wordt bereikt, is het verkieslijk de verbrandingsmotor of elektrische motor uit te schakelen om een 
oververhitting van het hydraulisch circuit te vermijden, de luchtvervuiling te beperken (versies met verbrandingsmotor) 
en de batterijlading te behouden (elektrische versie). De accumotor gaat uit na een voorbepaalde tijd.

WERKING MET ELEKTROPOMP (OPTIONEEL)

Als de stekker in de aansluiting L1 wordt gestoken en de schakelaar Q2 omhoog wordt gezet, werkt de hoogwerker 
op de elektromotor. 

Als de hierboven beschreven handelingen worden uitgevoerd, zal de elektromotor starten in plaats van de 
verbrandingsmotor.

Om de motor uit te zetten, moeten dezelfde handelingen worden uitgevoerd.

 WAArSchuWiNG
Om te voorkomen dat de elektrische motor onnodig verschillende uren na elkaar blijft draaien, is de machine 
voorzien van een tijdschakelaar die start wanneer de elektrische motor aangezet wordt en de motor uitzet na 
een tijdsduur die de fabrikant heeft ingesteld (ongeveer 20 minuten). 
Om het werk te hervatten dient u hem opnieuw aan te zetten zoals eerder beschreven is.

STArTeN/STOppeN
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1 min 1 mt 2

h82

h83

GeBruik vAN de MAchiNe

  LeT Op
Alvorens de hoogwerker te gebruiken, moeten alle in deel A04 aangegeven controles worden uitgevoerd.

verpLAATSiNG

Deze zelfrijdende hoogwerker kan worden verplaatst met een brede of smalle spoorwijdte, naar keus van de be-
diener. Om de spoorwijdte breder of smaller te maken, zie hoofdstuk B11.

De verplaatsing is enkel toegelaten met de machine gesloten en de controlelamp machine gesloten aan (H82 op 
paneel in gondel - H83 op basispaneel). De verplaatsing is ook mogelijk met de jib open (modaliteit stijging op oprijplaten) 
op voorwaarde dat de controlelampen H82-H83 aan zijn.

De beweegbare structuur met bedieningsinstrumenten voor het verplaatsen en stabiliseren moet verticaal worden 
gezet.

De verplaatsing moet gebeuren terwijl men aan boord van de gondel blijft, indien deze is gemonteerd (figuur 1) ofwel 
moet de hoogwerker te voet gevolgd worden indien de gondel gedemonteerd is en moet een afstand van minstens 1 m 
van de ruspbanden gehouden worden (figuur2). 

Daar de machine op stijve rupsbanden loopt en de structuur een hoog zwaartepunt heeft, moet veel aandacht 
besteed worden aan stoepranden en kuilen die de stabiliteit van de machine in gevaar zouden kunnen brengen.

LeT Op
De stabiliteit van de machine hangt af van de positie van de rupsbanden, wanneer ze zijn uitgeklapt kunnen 
ze beter over onvaste en onregelmatige terreinen rijden, hetgeen dus aan te raden is.

 LeT Op
Als de sensor is beschadigd en/of als eraan is geknoeid, gaat dit ten koste van de goede werking van de 
beveiliging.
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GeBruik vAN de MAchiNe

STABiLiSATie

De hoogwerker moet zodaanig worden geplaatst dat de stabilisatiearmen kunnen zakken zonder tegen obstakels 
te komen waardoor de hoogwerker zou kunnen kantelen. 

Controleer altijd of er voldoende zicht is wanneer de armen worden bewogen.
Het terrein waarop de stabilisatoren steunen moet compact en stevig zijn. Als het terrein zacht is, moet er een plaat 

met grotere afmetingen tussen het plaatje van de stabilisator en de grond worden gezet, om het gewicht over een groter 
oppervlak te verdelen, en zo de druk op de grond te verlagen.

  LeT Op
Op iedere stabilisatiearm is de maximale kracht aangegeven die ieder plaatje op de grond overbrengt.

 LeT Op
De machine is voorzien van een controlesysteem dat niet toelaat dat het hoogwerkergedeelte wordt geopend 
als het platform correct gestabiliseerd maar in de modus “oprijplank oprijden” staat.
Om met de hoogwerker te kunnen werken moet de jib helemaal ingetrokken worden vanop de bedieningsplaats 
op de grond. Na deze handeling kan op normale wijze met het hoogwerkergedeelte worden gewerkt.

Stabiliseer de hoogwerker met behulp van de bedieningshendels, en controleer daarbij op de hellingmeter  vlakbij 
de bedieningsinstrumenten of hij vlak staat. 

De luchtbel van de waterpas mag niet helemaal buiten de centrale cirkel komen.

De vier groene controlelampen voor de positionering van de stempelpoten op de grond, moeten aan zijn.  
Enekl indien ze aan zijn zal het mogelijk zijn de knikarmhoogwerker te manoeuvreren.

Verplaatsing/afstempeling voor vrije toegang tot de volledige rotatie van de toren van de hoogwerker. 

Eens men zich niet meer in de toestand gesloten machine bevindt, zal het automatisch niet meer mogelijk zijn de 
stempelpoten in te trekken tot de hoogwerker opnieuw volledig is gesloten.

 GevAAr 
Nalatigheid van de bediener bij het stabiliseren van de hoogwerker kan tot gevolg hebben dat deze kantelt. Het 
is zeer belangrijk dat de risico’s die het stabiliseren met zich meebrengt goed worden ingeschat.
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h103A
S7

GeBruik vAN de MAchiNe

GeBruik vAN de WerkBAk

Stap in de bak, en controleer daarbij altijd of het totaalgewicht aan boord niet groter is dan 200 kg. Er zijn maximaal 2 
personen aan boord toegestaan.

Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN en kijk goed naar de bedieningssymbolen vlakbij de bedieningsinstrumenten 
van de bak, die zijn beschreven in hst. B09.
Geef het commando voor het uitschuiven van het uitschuifbare element, om de hoogwerker uit de steunhaken te halen.

Licht de telescooparm op en beweeg hem naar de werkrichting. 

Licht de gescharnierde onderarm op zodat er meer hoogte is om obstakels te overbruggen en zodat de werkbak minder 
draairuimte nodig heeft.

De hoogwerker is uitgerust met een inrichting die het kantelmoment regelt, gegeven door de belasting in de gondel 
en de horizontale vlucht. Hoe zwaarder de bak belast is, des te kleiner zal het bereik zijn. Dit vindt automatisch plaats 
door middel van de veiligheidsvoorziening.

Tijdens de werkzaamheden, als het punt van de max. toegelaten vlucht wordt genaderd, zal de rode controlelamp 
h103A beginnen knipperen. Als de blokkering bereikt wordt omdat de reikwijdtelimiet is bereikt, gaat het rode contro-
lelampje h103A vast branden, om aan te geven dat het platform de limiet van zijn werkbereik heeft bereikt. Elke ma-
noeuvre wordt verhinderd, met uitzondering van het intrekken van het giekelement en het heffen van de telescopische 
giek. Deze handelingen worden vrijgegeven met een druk op de rode drukknop S7 (alleen nodig op de bedieningsplaats 
in het personenplatform).

Plaats het platform terug in de werkstand door de telescopische giek in te trekken totdat het rode controlelampje H103A 
begint te knipperen of uitgaat. De bewegingen kunnen opnieuw worden uitgevoerd.
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GeBruik vAN de MAchiNe

NiveLLeriNG WerkBAk

De zelfrijdende hoogwerker is uitgerust met automatisch nivelleringssysteem met een gesloten circuit. 

Het kan voorkomen dat de bak af en toe scheef zakt, en dus weer horizontaal moet worden gezet met een com-
penserende manoeuvre.

De bak kan alleen worden rechtgezet met behulp van het speciale bedieningsinstrument van de noodbediening op 
de achterkant van de toren. (Deel B07)

 GevAAr
Het compensatiemanoeuvre vanuit de noodcommandopost moet uitgevoerd worden wanneer niemand zich in 
de gondel bevindt en voor de machine volledig wordt geopend.

Ontgrendel door middel van de sleutelbeveiliging de schakelaar, en draai de hendel in de noodstand.

Neem de nivelleringshendel die vlakbij de distributeur is bevestigd, en zet de bak met behulp van deze hendel 
weer horizontaal.

Zet de bedieningshendel weer op zijn plaats en draai de schakelaar op de stand voor het bedienen van de bak, en 
vergrendel hem met de sleutel.

Nu kan weer met de werkbak worden gewerkt.

MeT SLeuTeL verGreNdeLde SchAkeLAAr
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STOriNG vAN de BedieNiNGSiNSTruMeNTeN iN de WerkBAk

Deze storing kan enkel voorvallen indien een hydraulische leiding voor toevoer van de hydraulische olie naar de verdeler 
in de gondel barst, ofwel bevindt de bediener in de gondel zich in de onmogelijkheid om via de bedieningsorganen in 
de gondel te manoeuvreren.

- Om de bak weer op de grond te zetten, moeten de noodbedieningsinstrumenten op de achterkant van de toren 
worden gebruikt.

- Ontgrendel met de sleutelbeveiliging de schakelaar, en draai de hendel in de noodstand.

- Manoeuvreer de hoogwerker vanaf de grond, en neem daarbij de symbolen voor het manoeuvreren vlakbij de 
noodbediening nauwgezet in acht.

NOOdMANOeuvreS

SLeuTeLSchAkeLAAr

BedieNiNGSiNSTruMeNTeN GrONd (NOOd)

BedieNiNGSSYMBOLeN

- Wanneer de bak op de grond staat, moet contact worden opgenomen met een erkende garage om de hoogwerker 
weg te laten slepen.
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Yv84A

Yv84

eLekTriSche iNSTALLATie BeSchAdiGd: verplaatsing van hoogwerkergedeelte

Bij dit soort storingen moet een noodprocedure worden uitgevoerd met behulp van de handpomp. Daarom moeten 
de bedieningsinstrumenten op de grond worden geactiveerd, zoals beschreven in de vorige paragraaf;

- Verbreek de verzegeling, druk op en roteer (push & twist) de elektromagnetische kleppenì (Yv84) en (Yv84A).

- Zet nu de hendel van de handpomp in zijn houder.

- Een persoon moet de handpomp bewegen, terwijl een tweede persoon de hendels van de nooddistributeur moet 
bedienen.

- Let op de stand van de keuzeknop op de elektrohydraulische groep voor oliedistributie, controleer of hij zich in de 
juiste stand bevindt (p1-p2).

 LeT Op
Na elke handeling waarbij de loden verzegelingen worden verwijderd is het VERBODEN de machine nog te 
gebruiken.
het is verplicht om contact op te nemen met een assistentiecentrum om de nodige reparaties uit te voeren en 
om de verzegelingen opnieuw aan te brengen. 

NOOdMANOeuvreS

p3-p4
STABiLiSATOreN vOOrp1-p2

hOOGWerker+STAB. AchTer
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d

Yv82A

Yv111

eLekTriSche iNSTALLATie BeSchAdiGd: verplaatsing van onderstel

In geval het nodig is om de steunpoten op te tillen om de machine weer te sluiten in transportpositie, moet men het-
volgende uitvoeren:

Om de stabilisatoren 1-2 en de rechterrupsband te verplaatsen doet u het volgende:
1. Verwijder de carter (d);
2. Zet de keuzeknop (A) in de stand p1-p2;
3. Bedien de elektromagnetische klep (Yv111) (push & twist);
4. Druk op de elektromagnetische klep (Yv82A) en houd hem ingedrukt;
5. Breng de hendel van de handpomp aan in zijn zitting. 
6. Een persoon moet de handpomp bedienen en de tweede bedient de hendels van de 

noodverdeler.

 LeT Op
Na elke handeling waarbij de loden verzegelingen worden verwijderd is het VERBODEN de machine nog te 
gebruiken.
Het is verplicht om contact op te nemen met een assistentiecentrum om de nodige reparaties uit te voeren en 
om de verzegelingen opnieuw aan te brengen. 

NOOdMANOeuvreS
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e

Yv82

Yv110

Om de stabilisatoren 3-4 en de linkerrupsband te verplaatsen doet u het volgende:
1. Verplaats de keuzeknop (A) op p3-p4;
2. AgBedien de elektromagnetische kleppen (Yv82) en (Yv110) (push & twist);
3. Breng de hendel van de handpomp aan in zijn zitting. 
4. Een persoon moet de handpomp bedienen en de tweede bedient de hendels van de 

noodverdeler.

 LeT Op
Na elke handeling waarbij de loden verzegelingen worden verwijderd is het VERBODEN de machine nog te 
gebruiken.
Het is verplicht om contact op te nemen met een assistentiecentrum om de nodige reparaties uit te voeren en 
om de verzegelingen opnieuw aan te brengen. 

NOOdMANOeuvreS
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NOOdMANOeuvreS

Het is mogelijk bij het volledig uitvallen van de elektrische installatie, de brandstofmotor manueel te starten door als 
volgt te handelen:

kuBOTA MOTOr
De dieselmotor Kubota kan niet handmatig aangezet worden.

hONdA MOTOr
1ste geval: Manueel starten met functionerend elektrisch paneel

1. Draai de sleutel voor het aanzetten van het elektrisch paneel op.1;
2. Wacht 4÷5 seconden;
3. Start de motor met de trekstarter.

2de geval: Manueel starten zonder spanning op batterij 12v
1. Zoek de zwarte draad (A) en de rode draad (B) die uit de motor komen;

3. Start de motor;
4. Gebruik de noodbedieningen en voer een bypass van de kleppen uit, volgens de uitleg 

op de vorige bladzijde voor het gebruik van de bewegingen met handpomp;
5. Om de motor uit te zetten maakt u de zwarte draad los van de rode.

2. Koppel de twee draden los van de inrichting en maak ze aan elkaar vast;
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2 3

hATZ MOTOr
1. Verwijder het deksel van het luchtfilter. 
2. Verwijder de verzegeling van de brandstofklep.
3. Draai de pen zoals aangeduid in fig. 2.
4. Start de motor via de trekstarter.
5. Gebruik de noodbedieningen door de kleppen te omzeilen, zoals uitgelegd op de vorige 

pagina voor de verplaatsingen met de handpomp.
6. Om de motor uit te schakelen moet de pen gedraaid worden, zoals aangeduid in fig. 3. 

Verzegel opnieuw de klep en monteer het deksel van het luchtfilter.

  LeT Op
De machine is zonder beveiligingen.
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ALGeMeNe FuNcTieS
Op het display worden, gedurende de normale werkingshandelingen van het platform, de machinestatussen 
weergegeven die herkend worden door de elektronische regeleenheid die de machine aanstuurt.
De automatische weergave van de berichten kan vervangen worden door andere raadplegings- en 
diagnosemogelijkheden van het systeem.
Dit gebeurt door het indrukken van de toetsen (A), (B), (c), (d), “ok” en richtingen.
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De extra functies worden ingeschakeld als de toets onder het betreffende symbool wordt ingedrukt.

MACHINE-INfORMATIE (Toets A):

Als de toets (A) ingedrukt gehouden wordt, kan een samenvattingspagina geraadpleegd worden waarin 
het gebruikte type platform beschreven is.
Met name kan informatie gelezen worden met betrekking tot:

‒ Type machine:
• Model
• Type
• Met draaiing van de gondel (WR)

‒ Type geïnstalleerde motor (Indien uitgerust met motor met vonkontsteking)
‒ Eventuele opmerkingen

• Dubbele snelheid
• Automatische stabilisering

‒ Versies van geïnstalleerde software
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SySTEEMINfORMATIE (Toets B):

Als de toets (B) ingedrukt gehouden wordt, kan de pagina geraadpleegd worden waarop enkele metingen 
zijn weergegeven, die uitgevoerd worden door de elektrische installatie, als zelfdiagnose.
Met name kan informatie gelezen worden met betrekking tot:

‒ Voedingsspanning van het elektrische schakelbord
‒ Interne temperatuur van de ruimte van de elektronische printplaat
‒ Teller van het aantal uitgevoerde resets ten behoeve van het alarm “emergency rescue”
‒ Druk van het hydraulisch systeem (indien aanwezig)

INfORMATIE uRENTELLER (Toets C):

Als de toets (c) ingedrukt gehouden wordt, kunnen de bedrijfsuren van het platform geanalyseerd worden, 
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het gebruik van de twee motoren waarmee het platform is 
uitgerust.
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SCROLL (Toets D):

Als de toets scroll voor de eerste keer wordt ingedrukt (en losgelaten), kan de gebruiker door een rolmenu 
bladeren waardoor hij de toestand van de sensoren waarmee het platform is uitgerust kan bekijken.
Nadat de toets de eerste keer is ingedrukt, kan door het menu gebladerd worden met:

‒ Herhaaldelijk indrukken van de toets scroll (Toets d)
‒ Gebruik van de richtingaanwijzers

Het menu wordt afgesloten aan het eind van de pagina’s of door het indrukken van de toets “ok”.

De menu’s die geraadpleegd kunnen worden zijn:
‒ Vlakheidssensor (As X en as Y)
‒ Hoeksensor arm
‒ Waarde in Kg gelezen door de laadcel
‒ Spanningswaarde [mA] geleverd door de laadcel
‒ Naderingssensoren jib
‒ Vergrendeling van de gondel
‒ Waarde in bar en in mA geleverd door de algemene drukschakelaar
‒ Sensoren van de stabilisatoren
‒ Omstandigheden van herstelde machine (Omstandigheden die de volledig uitgeklapte 

toestand van machine bepalen)
‒ Status van de accu (Voor platforms met lithium-/loodaccu’s)
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cONTrOLeLAMpjeS
Enkele symbolen die wij aan de onderkant van het scherm aantreffen, geven niet alleen de functies van 
de toetsen aan, maar hebben ook een eigen betekenis.
Met (B), (c) en urenteller worden de plaatsen aangegeven waar variaties op het scherm kunnen plaatsvinden.

Op de plaats (B) wordt het type van de geselecteerde motor/voeding aangegeven (Vanaf plaats gondel):

-  Keuze elektrische motor 110V / 220V

-  Keuze motor met vonkontsteking (Diesel of benzine)

-  Keuze elektrische motor op accu (Intern wordt het percentage (%) 
weergegeven van de resterende belasting)

Op de plaats “urenteller” wordt de som van de gebruiksuren van de motoren van het platform weergegeven, 
in het formaat h:min.

Op de plaats (c) wordt een zandloper weergegeven, wanneer deze knippert, betekent dit dat de motor, 
aangegeven met het controlelampje (B), in werking is.
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BERICHTENLIJST:
Tijdens de normale werking van het platform, worden op het display, enkele schermen weergegeven waarin:

‒ Zij nemen de machinestatus aan zoals deze herkend is door het regelsysteem.
‒ Signaleren zij storingen van het elektrische systeem.

STATuSBERICHTEN MACHINE:

Machine in omstandigheid van transport.
De volledig geheven stand van de stabilisatoren is herkend en het 
deel boven de grond is uitgeklapt.

Machine in omstandigheid van “opritten oprijden”.
De volledig geheven stand van de stabilisatoren is herkend en alleen 
de jib is niet uitgeklapt.
Wij herinneren u eraan dat de maximaal toegestane inclinatie 17% 
(of 27°) bedraagt.

Machine in stabilisatiefase.
Wanneer minstens één stabilisator de grond raakt, verschijnt dit 
scherm.
Naast elke stabilisator verschijnt het groene teken ( ) wanneer 
herkend wordt dat deze op de grond staat.
Wanneer de 4 stabilisatoren correct geplaatst zijn, verdwijnt het 
scherm automatisch.
Dit scherm kan ook geraadpleegd via het scrollmenu.
de machine is niet goed genivelleerd.
Deze signalering kan verschijnen wanneer alle vier de stabilisatoren 
op de grond staan, maar de machine blijkt niet correct horizontaal 
te zijn.

Gondel niet vergrendeld.
De machine is gestabiliseerd en horizontaal gezet en met het deel 
boven de grond uitgeklapt.
De pen van de gondel is niet correct vergrendeld.

Gondel niet correct vergrendeld, of dodemanspedaal niet 
ingetrapt.
De machine is gestabiliseerd en horizontaal gezet.

regelventiel van de verplaatsing in onjuiste stand (Opties).
Het hydraulische regelventiel van de verplaatsing/stabilisatoren is 
niet omlaag gebracht.
Om het deel van het platform dat zich boven de grond bevindt te 
verplaatsen moet het correct geplaatst zijn (Opties).
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De machine is gestabiliseerd en horizontaal gezet en met het deel 
boven de grond uitgeklapt.

Machine operationeel.
De machine is gestabiliseerd en horizontaal gezet en met het deel 
boven de grond ingeklapt.
In de grafiek wordt, met een pijltje en in percentage, de beperking 
van de vlucht van het platform weergegeven.
Wanneer het percentage 100% bereikt, verandert het scherm 
automatisch.

Machine op de limiet van het bedrijfsschema.
Het platform heeft de operationele limiet van het bedrijfsschema bereikt.
Wanneer er terugtrekbewegingen uitgevoerd worden, verdwijnt 
het scherm automatisch, en keert terug naar dat van “machine 
operationeel”.

fOuTMELDINGEN:

Elektrische motor 110V / 220V oververhit.

pagina algemene fout.
Er wordt een foutcode weergegeven, die ook geïdentificeerd kan 
worden via het aantal knipperingen van het controlelampje “msg”.
In onderstaand overzicht zijn de storingen vermeld.

Numerieke codering van de fouten (Aantal knipperingen controlelampje “msg”):
- 2: Vlakheidssensor losgekoppeld / Afgesneden kabel / Sensor werkt niet
- 3: Hoeksensor arm (1) losgekoppeld / Afgesneden kabel / Sensor werkt niet
- 4: Hoeksensor arm (2) losgekoppeld / Afgesneden kabel / Sensor werkt niet
- 5: Laadcel (1) losgekoppeld / Afgesneden kabel / Sensor werkt niet
- 6: Laadcel (2) losgekoppeld / Afgesneden kabel / Sensor werkt niet
- 7: Leesverschil tussen sensor 1 en 2 van de sensor hoek arm
- 8: Leesverschil tussen sensor 1 en 2 van de laadcel
- 9: BBS Losgekoppeld (Alleen voor elektrische machines met pakket lithiumaccu’s)
- 13: Geconstateerd gebruik van de knop “emergency rescue”
- 14: Knop “emergency rescue” geblokkeerd (indien aanwezig)
- 15: Druksensor losgekoppeld (indien aanwezig)
- 16: Ontbrekende configuratie in regeleenheid
- 17: Afgesneden kabel / Kortsluiting joystick rechter rups (Uitvoeringen met afstandsbediening)
- 18: Afgesneden kabel / Kortsluiting joystick linker rups (Uitvoeringen met afstandsbediening)
- 19: Probleem joystick rechter rups (Uitvoeringen met afstandsbediening)
- 20: Probleem joystick linker rups (Uitvoeringen met afstandsbediening)
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ONDERHOUD

 BeLANGRIJK
Vervang de versleten onderdelen met identieke originele onderdelen.
Het is verboden veranderingen aan te brengen of onderdelen te vervangen met stukken die niet goedgekeurd 
en toegelaten zijn. worn parts with identical, original spare parts.
Alvorens enig normaal of buitengewoon onderhoud of reparaties op de elektrische installatie uit te voeren, of 
enig onderdeel te LASSEN, MOETEN ALLE ACCU’S VAN DE MACHINE VOLLEDIG WORDEN ONTKOPPELD, 
DOOR DE AANSLUITKLEMMEN TE VERWIJDEREN.
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Met periodiek onderhoud wordt bedoeld, alle ingrepen die gedurende heel de levensduur van de machine met een 
bepaalde frequentie moeten worden uitgevoerd.

Als de controles en nauwgezet onderhoud worden uitgevoerd, kan de machine doorlopend met maximaal rendement 
blijven werken; hieronder volgt een lijst met handelingen die op de machine moeten worden uitgevoerd.

Denk er ook aan dat als een versleten orgaan snel wordt vervangen, grotere schade wordt voorkomen, en dat de 
machine minder lang zal stilstaan.

Andere ingrepen die niet in dit deel worden vermeld moeten als buitengewoon onderhoud worden beschouwd, 
en vallen dus niet onder de taken van de bedieners die de machine gebruiken; deze handelingen moeten worden 
uitgevoerd in een gespecialiseerde werkplaats.

 GeVAAR
Alle onderhoud moet worden uitgevoerd met de machine buiten werking gesteld, d.w.z. met de motor uit, met 
de spanning naar de bedieningspanelen ontkoppeld en met de machine in de ruststand.

De afgewerkte smeermiddelen of vloeistoffen moeten worden opgevangen en verwerkt volgens de wettelijke voor-
schriften, aangezien ze, als ze op de grond komen, het milieu vervuilen.

 WAARScHUWING
Deze handleiding bevat tevens een aantal pagina’s waar de degene die zich met het onderhoud bezighoudt 
aantekeningen kan bijhouden over het soort onderhoud en de werkingsuren; voor het laatstgenoemde kan hij 
de urenteller (P1) gebruiken.

INLeIdING

VeILIGHeId BIJ HeT ONdeRHOUd

- Voer nooit onderhoud uit als de accu’s worden geladen.
- Gebruik instrumenten en gereedschappen die geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.
-	 In	de	onderhoudsruimte	of	tijdens	het	eventueel	laden	van	de	accu’s	mogen	uitsluitend	gekwalificeerd	personeel	

en onderhoudspersoneel aanwezig zijn.
- Zet nooit metalen gereedschappen zoals sleutels of andere voorwerpen op de machine, ze zouden onherstelbare 

schade kunnen veroorzaken.
- Vervang de versleten onderdelen met identieke originele onderdelen van Platform Basket.
- Het is verboden veranderingen aan te brengen of onderdelen te vervangen met stukken die niet door Platform 

Basket goedgekeurd en toegelaten zijn. 
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ONdeRHOUdSPROGRAmmA

eeRSTe 10 WeRKINGSUReN (FABRIeK PLATFORm BASKeT) 

•	 Vervanging	van	de	patronen	van	de	oliefilters,	zowel	de	retourfilter	op	de	 tank	als	de	filters	onder	druk,	 indien	
aanwezig.

•	 Controle/vastdraaien	schroeven	en	moeren.
•	 Smeren	van	de	gewrichten	en	de	torengroep.
•	 Controle	peil	hydraulische	olie.

IedeRe 50 WeRKINGSUReN

•	 Controle	werking	van	de	noodknoppen.	
•	 Controle	oliepeil	aandrijfmechanisme	rotatie.
•	 Controle	oliepeil	aandrijfmechanisme	rupsbanden.
•	 Smeren	uitschuifbaar	element.
•	 Controle	peil	hydraulische	olie.
•	 Controle	werking	eindschakelaar	rotatie	toren.
•	 Controle/herstel	van	peil	en	dichtheid	van	de	elektrolytvloeistof.
•	 Controle	niveau	oplading	accu’s

IedeRe 250 WeRKINGSUReN

•	 Algehele	controle	van	de	structuur,	in	een	gespecialiseerde	werkplaats.
•	 Vervanging	van	de	patronen	van	de	oliefilters,	zowel	de	retourfilter	op	de	 tank	als	de	filters	onder	druk,	 indien	

aanwezig.
•	 Smeren	van	de	gewrichten	en	de	torengroep.
•	 Controle/vastdraaien	schroeven	en	moeren.

IedeRe 500 WeRKINGSUReN

•	 Vervanging	hydraulische	olie.
•	 Vervanging	olie	aandrijfmechanisme	rupsbanden.

TeNmINSTe eeN (1) mAAL PeR JAAR  (*)

•	 Controle	of	de	machine	correct	werkt	wanneer	hij	100%	van	de	nominale	last	vervoert	aan	de	nominale	snelheden.
•	 Controle	of	alle	veiligheidsinrichtingen	correct	werken.
•	 Controle	of	de	werksnelheden	van	de	machine	correct	zijn

(3) De frequentie, het bereik van de periodieke onderzoeken en van de proeven hangen af van de huidige normen 
van het land waar de machine gebruikt wordt.
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De smeernippels zijn aangegeven door een ROOD kapje. Om ze bij te vullen moet het kapje worden verwijderd, 
en pomp er vervolgens vet in tot het uit de scharnieren komt; voer een aantal bewegingen uit tijdens deze handeling. 
Vervolgens moet het kapje er weer op worden gezet. 

Bij gladde oppervlakken en tandwielen moet eerst het afgewerkte vet worden verwijderd met een spatel, en vervol-
gens moeten ze worden gesmeerd met een kwast. 

Verwijder altijd het overtollige vet.

 WAARScHUWING
Als de smeernippels zijn beschadigd of verstopt zitten, moeten ze altijd worden vervangen.

 WAARScHUWING
Gebruik smeervet met dezelfde eigenschappen als die zijn aangegeven in de speciale tabel in dit hoofdstuk. 

INVeTTeN SmeReN

Beschrijving   Gereedschap  Frequentie

1. Stabilisatoren	 	   100 uur

2. Rotatiegroep toren     250 uur

3.	 Scharnierende	punten	en	pennen	 	   250 uur

4. Uitschuivende elementen     100 uur
5.	 Spanner	rupsbanden																			 	 		    50   uur
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TOTAL MULTIS	EP2 MULTIS	EP2 AZOLLA 
ZS	46	ZS	68*

mOBIL MOBIL 
GREASE	MP

MOBIL 
GREASE	MP DTE 25

eSSO BEACON	EP2 BEACON	EP2 NUTO	H46	H68* INVAROL	EP46

AGIP GR MU EP2 GR MU EP2 OSO	46	68* ARNICA	46

IP ATHESIA	EP2 ATHESIA	EP2 HYDRUS	46	68*

BP ENERGREASE	
LR MP

ENERGREASE	
LR MP HENERGOL HL 80

PAKeLO 091	SILVER	MPL	
GREASE

091	SILVER	MPL	
GREASE

HYDRAULIC
FLUID	O	HVI	ISO46*

HYDRAULIC	
SINT	HD	ISO32

SYNecO GREASE	AS2 GREASE	AS2 PRESS1400S/ISO	
VG46*

PRESS1400/ISO	
VG32

TABeL SmeeRmIddeLeN

*	 voor	warme	klimaten.

 WAARScHUWING
Alle onderhoud moet worden uitgevoerd met de motor uit en de machine in de ruststand..

 WAARScHUWING
Voeg geen andere olie toe dan de door de fabrikant aanbevolen olie.

  

Vet Hydraulische olieVet
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	 6,6	 8,8	 10,9	 12,9	 6,6	 8,8	 10,9	 12,9
	 6	D	 8	G	 10	K	 12	K	 6	D	 8	G	 10	K	 12	K

M		4x0,7	 222	 394	 554	 665	 0,17	 0,31	 0,43	 0,52
M		5x0,8	 357	 635	 895	 1070	 0,33	 0,60	 0,84	 1,01
M		6x1	 507	 902	 1270	 1520	 0,58	 1,03	 1,46	 1,75
M		7x1	 728	 1300	 1820	 2180	 0,94	 1,69	 2,36	 2,83
M		8x1,25	 920	 1640	 2310	 2770	 1,39	 2,48	 3,49	 4,19
M		9x1,25	 1210	 2160	 3050	 3630	 2,05	 3,67	 5,18	 6,17
M		10x1,5	 1480	 2600	 3660	 4380	 2,83	 4,97	 7,00	 8,37
M		12x1,75	 2120	 3780	 5320	 6380	 4,74	 8,46	 11,90	 14,30
M		14x2	 2890	 5160	 7250	 8700	 7,54	 13,46	 18,92	 22,70
M		16x2	 3950	 7020	 9900	 11900	 11,50	 20,40	 28,80	 34,60
M		18x2,5	 4840	 8600	 12100	 14500	 16,00	 28,40	 40,00	 48,00
M		20x2,5	 6160	 11000	 15450	 18500	 22,20	 39,60	 55,60	 66,60
M		22x2,5	 7630	 13600	 19100	 22900	 30,00	 53,00	 74,50	 90,00
M		24x3	 8900	 15900	 22300	 26700	 39,00	 70,00	 98,00	 117,00
M		27x3	 11500	 20600	 28900	 34700	 56,00	 101,00	 142,00	 170,00
M		30x3	 14100	 25200	 35400	 42400	 77,00	 138,00	 193,00	 232,00

VASTdRAAIeN VAN ScHROeVeN

Alle schroeven moeten altijd worden vastgedraaid met een momentsleutel.
Als de schroeven te vast worden gedraaid, kunnen ze beschadigd raken, terwijl als ze te los worden vastgedraaid, 

ze niet doen waarvoor ze bedoeld zijn.
Iedere	schroef	heeft,	afhankelijk	van	de	diameter	en	de	klasse,	een	specifieke	waarde	voor	het	ijken	van	de	mo-

mentsleutel.
Als er meerdere schroeven in één onderdeel zitten (bijv. draaikrans, platen, aandrijfmechanisme), moeten ze twee 

per twee kruislings worden vastgedraaid.

Hieronder staat de tabel met de te gebruiken waarden.

TABeL mOmeNTWAARdeN

Als	schroeven	gesmeerd	zijn,	dan	moet	60%	van	de	momentwaarde	worden	gebruikt,	terwijl	bij	niet	gesmeerde	
schroeven	70%	van	de	in	de	tabel	aangegeven	waarde	moet	worden	gebruikt.

VOORSPANNING	EN	AANDRAAIMOMENT	VOOR	SCHROEVEN	MET	EEN	GROVE	ISO-SCHROEFDRAAD

Nom. Diam. 
schroef

Voorspanning max. V (kg) Moment max. Ma (kgm)

De	voorspanning	is	berekend	op	70%	van	de	onderste	vloeigrens.
Het aandraaimoment is berekend met behulp van de formule (39) van de handleiding Junker & Blume, waarbij aan 

de	wrijvingscoëfficiënt	µ	ges	de	gemiddelde	waarde	van	µ	ges	=	0,14	werd	gegeven.
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	 6,6	 8,8	 10,9	 12,9	 6,6	 8,8	 10,9	 12,9
	 6	D	 8	G	 10	K	 12	K	 6	D	 8	G	 10	K	 12	K

M		8x1	 995	 1750	 2470	 2960	 1,48	 2,60	 3,70	 4,40
M		10x1,25	 1540	 2740	 3860	 4630	 2,90	 5,20	 7,30	 8,70
M		12x1,25	 2420	 4140	 5800	 6980	 5,30	 9,10	 12,80	 15,40
M		12x1,5	 2220	 3960	 5570	 6680	 5,00	 8,90	 12,50	 15,00  
M		14x1,5	 3150	 5600	 7880	 9450	 8,00	 14,30	 20,00	 24,00
M		16x1,5	 4200	 7500	 10500	 12600	 12,00	 21,50	 30,00	 36,00
M		18x1,5	 5430	 9700	 13600	 16300	 17,40	 31,00	 43,00	 52,00
M		20x1,5	 6900	 12100	 17150	 20600	 24,40	 43,00	 61,00	 73,00
M		22x1,5	 8400	 15000	 21000	 25200	 32,00	 57,50	 80,50	 97,00
M		24x2	 9650	 17200	 24200	 29000	 41,00	 73,50	 103,00	 124,00
M		27x2	 12500	 22300	 31300	 37500	 60,00	 107,00	 150,00	 					180,00
M		30x2	 15700	 27800	 39200	 47000	 83,00	 147,00	 208,00	 250,00

1

2

3

VASTdRAAIeN VAN ScHROeVeN

Nom. Diam. 
schroef

Voorspanning max. V (kg) Moment max. Ma (kgm)

VOORSPANNING	EN	AANDRAAIMOMENT	VOOR	SCHROEVEN	MET	EEN	FIJNE	ISO-SCHROEFDRAAD	

De	voorspanning	is	berekend	op	70%	van	de	onderste	vloeigrens.
Het aandraaimoment is berekend met behulp van de formule (39) van de handleiding Junker & Blume, waarbij aan 

de	wrijvingscoëfficiënt	µ	ges	de	gemiddelde	waarde	van	µ	ges	=	0,14	werd	gegeven.

1.	 Schroeven	draaikrans
2.	 Schroeven	aandrijfmechanisme	rupsbanden
3. Borgschroeven bak
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dIeSeLOLIe OF BeNzINe
Vul	 de	 tank	met	 brandstof	 afhankelijk	 van	 het	 type	

motor.

HYdRAULIScHe OLIe

Vul	de	tank	met	hydraulische	olie	(zie	olietabel).

OLIe AANdRIJFmecHANISme

Vul	bij	met	speciale	olie	(zie	specifieke	pagina’s).

TANKeN

mOTOR GeNeRATOR

Zie	bijgevoegde	specifieke	handleiding.

AccU’S

Controleer	het	peil	van	de	elektrolyt.

AANdRIJFmecHANISme 

Zie	specifieke	pagina’s.

OLIePeIL cONTROLeReN (LeT OP BIJ VeRSIeS meT TWee-TOeReN mOTOReN IS HeT NIeT NOdIG de 
OLIe Te cONTROLeReN)

Zet het wiel met de twee doppen horizontaal op één lijn, en verwijder er één: er moet zachtjes olie uitvloeien.

OLIe BIJVULLeN

Giet olie in de verwijderde dop tot het peil is bereikt.

OLIe VeRVeRSeN

Zet het wiel met de twee doppen verticaal op één lijn, en verwijder ze allebei.
Wacht tot alle olie eruit is gelopen.
Giet er olie in zoals uitgelegd bij het punt “olie bijvullen”.

PeIL cONTROLeReN / BIJVULLeN / VeRVeRSeN OLIe 
AANdRIJFmecHANISme RUPSBANdeN
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C09

A

Controleer	rechtstreeks	op	de	tank	of	het	peil	correct	is.
De oliehoeveelheid in de tank is correct indien de olie zich in het bovenste peil van de aanwijzer (A) bevindt, met 

de machine volledig gesloten en de stempelpoten volledig ingetrokken.

cONTROLe PeIL HYdRAULIScHe OLIe
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C10

In overeenstemming met wat is vastgelegd in de norm UNI EN 280-2013 moeten er jaarlijkse functioneringsproeven 
op de machine uitgevoerd worden.

 AVVeRTeNzA
De frequentie, het bereik van de periodieke onderzoeken en van de proeven hangen af van de huidige normen 
van het land waar de machine gebruikt wordt.

De functioneringsproeven moeten het volgende bewijzen:
a)  het verplaatsbaar hefplatform is in staat om bij alle bewegingen volgens de regels te werken, wanneer hij 

100%	van	de	nominale	last	vervoert	aan	de	nominale	snelheden;
b)  alle veiligheidsinrichtingen worden op de juiste wijze in werking gezet;
c)  de toegestane maximale snelheden worden niet overschreden;
d)  de toegestane maximale versnellingen en vertragingen worden niet overschreden..

JAARLIJKSe FUNcTIONeRINGSPROeVeN
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C11

 LET OP
De controle van de kettingen geldt alleen voor de modellen 17.75 en 18.90.

Controleer	de	slijtage	van	de	glijblokken	van	de	uitschuifbare	elementen,	en	vervang	ze	eventueel	als	met	de	arm	
en de uitschuifbare elementen helemaal ingetrokken, de speling tussen de elementen groter dan 5 mm blijkt te zijn.

 LET OP
De glijblokken moeten worden vervangen in een erkende werkplaats.

 WAARSHUWING
Controleer regelmatig de spanning van de uitgangskettingen van de uitschuifbare elementen.

De verlenging bij maximale diafragma

Rendement van ongeveer 100 mm en controleer de pijl in de keten mag niet meer dan10 mm

Anders contact op met een geautoriseerd service center

SLIJTAGe GLIJBLOKKeN
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 EA01

SIGNaleRINGeN aaNGeBRaCHT OP de MaCHINe

Bedieningen in mand.

Grondbedieningen (Noodgevallen).

Grondbedieningen (verplaatsing en stabilisering).

Gevaar warm oppervlak.



103

 EA02

1

2

3
4

56

7

8 9

10

11
12

13

17

16

15

18

19

14

20

 WaaRSCHUWING
Het geïllustreerde model kan afwijken van het model in uw bezit.

 1.  Kolom
 2.  Wagen
 3.  Rupsband links  (*)

 4.  Rupsband rechts  (*)

 5.  Hefcilinder telescopische arm
 6.  Telescopische arm
 7.  Antenne
 8.  Mand
 9.  Schakelbord grondbedieningen
 10.  Schakelbord bedieningen in de mand
 11.  Bedieningshendel in de mand
 12.  Telescopisch element
 13.  Bedieningshendels aan de grond (voor gedeelte in de lucht)
 14.    Bedieningshendels radio (voor verplaatsing/stabilisering)
15.  Stabilisator linksvoor (4) 
16.  Stabilsator rechtsvoor (3)
17.  Stabilisator linksachter (2)
18.  Stabilisator rechtsachter (1)
 19.  Pantograafarm
20.  Connector voor kabel van afstandsbediening

(*) De normale rijrichting van het zelfaandrijvende platform is met de mand (8) naar achteren gekeerd.

alGeMeNe BeSCHRIJVING
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 EA03

1 2 3 4 5 6

7

BedIeNINGeN VOOR VeRPlaaTSING / STaBIlISeRING

1 Beweging stabilisator N°4

 Omhoog

 Omlaag

2 Beweging stabilisator N°3

 Omhoog

 Omlaag

3 Verplaatsing rupsband links

 Verplaatsing naar voren

 Verplaatsing naar achteren

4 Verplaatsing rupsband rechts

 Verplaatsing naar voren

 Verplaatsing naar achteren

5 Beweging stabilisator N°2

 Omhoog

 Omlaag

6 Beweging stabilisator N°1

 Omhoog

 Omlaag

7 Keuzeschakelaar haas / schildpad (enkel bij 
twee-toeren motoren)

 schildpad (lage snelheid)

 haas (hoge snelheid)

OPMeRKING
Deze bedieningen zijn ALLEEN geactiveerd als het gedeelte in de lucht ingetrokken is.
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e d

G

BedIeNINGeN VOOR VeRPlaaTSING / STaBIlISeRING

  leT OP!
We raden u aan om de bedieningen voor verplaatsing en stabilisering op passende afstand van de machine uit te 
voeren om te voorkomen dat het omgewenst kantelen van de machine ernstige verwondingen van de operator kan 
veroorzaken.

Voer de volgende instructies uit  om de console te activeren:
• Schakel de elektrische installatie in met behulp van de sleutelschakelaar op het elektrische hoofdschakelbord.
• Druk op de toets d op de bedieningsconsole:
- de rode led e op het console moet aan gaan en de display G op de ontvanger. Indien op de display het symbool IH 
verschijnt, betekent dit dat de afstandsbediening op correcte wijze de link heeft verworven (het symbool I- wanneer de 
zender via kabel wordt aangesloten)



106

 EA03

3 2

1

4

4
33 4

BedIeNINGeN VOOR VeRPlaaTSING / STaBIlISeRING

1 Inschakeling / Uitschakeling motor

 Inschakeling van de explosie-/ elektrische motor

 Uitschakeling van de explosie-/ elektrische motor

2 Noodstopknop
  Ingedrukt schakelt deze knop de zendconsole uit en deactiveert hij alle functies die hierop aanwezig zijn.

3 Keuzeschakelaar haas / schildpad (keuze van de verplaatssnelheid bij twee-toeren motoren)

 schildpad (lage snelheid)

 haas (hoge snelheid)

 
3 Keuzeschakelaar haas/schildpad + toets 4 (keuze automatische stabilisering/destabilisering indien aanwezig)

 + toets 4  activering automatische stabilisering

 + toets 4 activering automatische destabilisering
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a

B

C

BedIeNINGeN VOOR VeRPlaaTSING / STaBIlISeRING

Vervanging batterij 

Verwijder de batterij aanwezig op de bodem van de zender a, open het deksel B en verwijder de reservebatterij, plaats 
de uitgeputte batterij op de plaats van de geladen batterij en plaats de geladen batterij in de zender.
De batterij wordt automatisch geladen via de batterijlader C ook al is de elektrische installatie uit. Wanneer het laden 
is voltooid, zal de batterijlader automatisch uit gaan.
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 EA04

YV84a
YV84

NOOdMaNOeUVReS

eleKTRISCHe INSTallaTIe BeSCHadIGd: verplaatsing van hoogwerkergedeelte

Deze vorm van storing vereist een noodprocedure met behulp van de handpomp. Het is dus noodzakelijk de grondbe-
dieningen te activeren zoals in de vorige paragraaf beschreven staat.

- Bedien de elektromagnetische kleppen (YV84) en (YV84a) (push & twist) .

- Breng nu de hendel van de handpomp op zijn plaats aan. 

- Een persoon heeft de taak om de handpomp te activeren terwijl een tweede persoon de 
hendels van de nooddistributeur manoeuvreert.

- Als de noodmanoeuvres de situatie herstelt hebben is het noodzakelijk om de beveiligingen 
in de orginele stand terug te brengen. Wend u tot een Erkend Centrum om het defect te laten 
repareren.
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 EA04

20

H83

C

STORING RadIOBedIeNING (met algemene elektrische installatie van de werkzame machine)

Indien een gebrekkige werking van de radiobediening vastgesteld wordt, moet men als volgt te werk gaan:
- Test of de console werkt door de kabel aan te sluiten op de ingang (20);

Indien de radiobediening zelfs met de kabel niet werkt, moet men:
- controleren of het lampje “machine opgeborgen” brandt;
- activeer de procedure voor de modaliteit ”mAnuAl” 

 LET OP
In deze modaliteit zijn de elektromagnetische kleppen voor de toevoer van olie naar de verdeler wagen/stabi-
lisatoren altijd werkzaam. 
Draai de knop van de klep (C) met de hand om de olie af te leiden naar de stabilisatoren of de rechterrupsband.

nu is de modaliteit “mAnuAl” actief.
In deze modaliteit zal de geluidsmelder om de 5 seconden ongeveer 2 pieptonen blijven afgeven.
In de modaliteit “mAnuAl” is het mogelijk de bedieningshendels op de grond te gebruiken voor de beweging van de 

rupsbanden en stabilisatoren.

Om de modaliteit “mAnuAl” te verlaten, volstaat het de elektrische installatie uit en in te schakelen met de schakelaar 
met sleutel op het schakelbord.

PROCedURe MOdalITeIT “MaNUal”

•	 Berg het luchtdeel volledig op en zorg ervoor dat het lampje (H83) brandt;
•	 Verplaats de sleutelschakelaar van “0” naar “1”;
•	 Wacht tot de geluidsmelder 2 pieptonen afgeeft (ongeveer 10 seconden na de inschakeling van het schakelbord);
•	 Binnen 5 seconden volgens op het geluidssignaal moet de bedieningshendel op de grond voor de sluiting van 

de jib snel en herhaaldelijk bediend worden (minstens 8 keer).

NOOdMaNOeUVReS
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 EA04

C

d

YV82a

NOOdMaNOeUVReS

eleKTRISCHe INSTallaTIe BeSCHadIGd: verplaatsing van onderstel

In het geval het noodzakelijk is om de stabilisatoren in te trekken om de machine in de transportstand te brengen dienen 
de volgende handelingen uit te worden gevoerd:

- Verwijder de carter (d);

- Druk op de elektromagnetische klep (YV82a) en houd hem ingedrukt;

- Draai tevens de knop (C) vast.

- Nu heeft u de hydraulische lijn naar de stabilisatoren geactiveerd.
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GC
F F

NOOdMaNOeUVReS

- Breng nu de hendel van de handpomp op de speciale plaats aan. 

- Een persoon heeft de taak om de handpomp  G te bedienen, terwijl een tweede persoon de 
hendels van de distributeur rupsbanden-stabilisatoren F manoeuvreert.

- Schek aandacht aan de oriëntatie van de hendels voor elke stabilisator: door de hendel 
naar boven te bewegen gaat de stabilisator naar beneden, door de hendel naar beneden te 
bewegen gaat de stabilisator naar boven.

- Als de noodmanoeuvres de situatie herstelt hebben is het noodzakelijk om onmiddellijk de borgringen C in de originele 
stand terug te brengen. Wend u tot een Erkend Centrum om het defect te laten repareren.

- De verplaatsing van de rupsbanden is niet toegestaan.
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 F01

Onder het hoofdschakelbord bevindt zich de temperatuursensor die de omgevingstemperatuur controleert.

TeMPeRATUURSeNSOR

De temperatuursensor is met twee drempels ingesteld:

- wanneer de omgevingstemperatuur -15°C bereikt (de temperatuur wordt op het display van de sensor 
weergegeven), wordt de bediener via een afwisselend geluidssignaal gewaarschuwd. De bediener moet de 
machine weer sluiten; het in niet meer mogelijk om te werken tot de temperatuur terug boven -15°C komt.

- wanneer de omgevingstemperatuur -20°C bereikt (de temperatuur wordt op het display van de sensor 
weergegeven), blokkeert de machine. In dit geval kan men enkel de stabilisatoren en de rupsbanden ge-
bruiken. De machine moet opnieuw worden gesloten volgens de procedure van de noodmanoeuvres en 
mag niet meer worden gebruikt tot de temperatuur terug boven -15°C komt.
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GONdel MeT lAAdCel

De gondel is voorzien van een laadcel die de verplaatsingen van de machine blokkeert wanneer het gewicht 
van de gondel 200 kg met een tolerantie van +10% overschrijdt. 

Wanneer de laadbegrenzer in de gondel optreedt, wordt iedere beweging van de machine blokkeert. Om 
de normale werking te hernemen moet de overtollige lading uit de gondel worden weggenomen.

Het systeem voor detectie van de belasting wordt door de fabrikant met lood verzegeld na de afstelling 
van de microschakelaar.

Het is streng verboden om de loodjes te breken.
Het platform kan NIeT worden gebruikt als de laadcel geforceerd is en/of niet werkt. 
Wanneer de cel defect is en/of de loodjes gebroken zijn, moet men zich wenden tot een erkend 
centrum voor assistentie voor de nodige reparaties.
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 F03

SB39

In de zone van het oliereservoir bevindt zich de akoestische signalering die door de bediener gebruikt kan 
worden via de speciale drukknop (SB39) op het schakelbord in de gondel, om aan te geven dat de machine 
zich verplaatst.

AkOeSTISCHe SIGNAleRING
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PLATFORM BASKET S.R.L.
Via Grande 27, 42028  POVIGLIO (RE)

Tel. 0522/967666 Fax 0522/967667
Cod. Fisc e Part. IVA : 02183010350

ORIGINELE CONFORMITEITVERKLARING
Wettelijke Persoon belast met het opstellen van het Technisch Dossier is het Technisch Kantoor van de firma PLA-

TFORM BASKET Srl met zetel te POVIGLIO (RE), Via Grande 27, constructeur van de machine.

De ondergetekende Simona Iraci Tobbi geboren te Reggio Emilia op 31.07.1982 en woonachtig te Cadelbosco Sopra 
Via Panini n.15 , Voorzitter van de  Raad van Bestuur van de firma PLATFORM BASKET Srl met zetel te POVIGLIO 

(RE), Via Grande 27, constructeur van de volgende machine:

TOESTEL VOOR OPTILLEN VAN PERSONEN MET RISICO OM NAAR BENE-
DEN TE VALLEN VAN MEER DAN 3 m (Bijl. IV punt 17 - Richtlijn 2006/42/CE).

Omschrijving : P.L.E. Hoogwerker
Commerciële benaming van de machine: SPIDER 18.90 PRO
Serienummer :  --------------        Bouwjaar: ----------------
Bestemming van het voorziene gebruik:  - OPTILLEN VAN PERSONEN
     - MOBIELE HOOGWERKER

Verklaart op eigen persoonlijke verantwoordelijkheid dat deze machine conform is:

- Met de Richtlijnen: 2006/42/CE ; 2004/108/CE ; 2000/14/CE
- En met de normen: EN280:2001+A2:2009 ; EN12100-1 :2003, EN12100-2 :2003, EN60204-1:2006

en in elk van zijn onderdelen onderworpen is aan voornoemde CE typetest, krachtens de bijl. IV van de Richtlijn, 
door::

VERICERT srl – Certificaten en Controles – Bevoegde Instantie n°1878
Met zetel te Via Cavina 19 – 48100 RAVENNA – ITALY

Die het TYPE TESTCERTIFICAAT CE heeft afgegeven:
1878M170288CT1111 van  14/11/2011

- De machine is eveneens conform met de voorschriften van de richtlijn 2000/14/CE overgenomen door het decreet N° 
262 van 04/09/2002
Type machine: Toegankelijke hoogwerker met interne verbrandingsmotor in overeenstemming met de definitie n°1 van 
bijlageI Art. 13 Richtl.2000/14/CE
Toegepaste procedure voor de evaluatie van de conformiteit: Bijlage V van de Richtl. 2000/14/CE
Netto geïnstalleerd vermogen 8,2  (kW) 
Opgemeten akoestisch geluidsvermogen LWA 102 dB(A) is enkele dB lager dan het gegarandeerd vermogen.
Gegarandeerd akoestisch geluidsvermogen LWA 104 dB(A) is de waarde opgegeven door de constructeur van de 
PLE.

De correct ingevulde originele conformiteitverklaring wordt meegeleverd met de machine. 

De Voorzitter van de R. v. B.
 

Simona Iraci Tobbi

Poviglio, xx/yy/xyxy

Dit certificaat is enkel geldig met de 
Platform Basket Srl stempel. 
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PLATFORM BASKET S.R.L.
Via Grande 27, 42028  POVIGLIO (RE)

Tel. 0522/967666 Fax 0522/967667
Cod. Fisc e Part. IVA : 02183010350

ORIGINELE CONFORMITEITVERKLARING
Wettelijke Persoon belast met het opstellen van het Technisch Dossier is het Technisch Kantoor van de firma PLA-

TFORM BASKET Srl met zetel te POVIGLIO (RE), Via Grande 27, constructeur van de machine.

De ondergetekende Simona Iraci Tobbi geboren te Reggio Emilia op 31.07.1982 en woonachtig te Cadelbosco Sopra 
Via Panini n.15 , Voorzitter van de  Raad van Bestuur van de firma PLATFORM BASKET Srl met zetel te POVIGLIO 

(RE), Via Grande 27, constructeur van de volgende machine:

TOESTEL VOOR OPTILLEN VAN PERSONEN MET RISICO OM NAAR BENE-
DEN TE VALLEN VAN MEER DAN 3 m (Bijl. IV punt 17 - Richtlijn 2006/42/CE).

Omschrijving : P.L.E. Hoogwerker
Commerciële benaming van de machine: SPIDER 18.90 PRO
Serienummer : -------------        Bouwjaar: ------------------
Bestemming van het voorziene gebruik:  - OPTILLEN VAN PERSONEN
     - MOBIELE HOOGWERKER

Verklaart op eigen persoonlijke verantwoordelijkheid dat deze machine conform is:

- Met de Richtlijnen: 2006/42/CE ; 2004/108/CE ; 2000/14/CE
- En met de normen: EN280:2001+A2:2009 ; EN12100-1 :2003, EN12100-2 :2003, EN60204-1:2006

en in elk van zijn onderdelen onderworpen is aan voornoemde CE typetest, krachtens de bijl. IV van de Richtlijn, 
door::

VERICERT srl – Certificaten en Controles – Bevoegde Instantie n°1878
Met zetel te Via Cavina 19 – 48100 RAVENNA – ITALY

Die het TYPE TESTCERTIFICAAT CE heeft afgegeven:
1878M170288CT1111 van 14/11/2011

- De machine is eveneens conform met de voorschriften van de richtlijn 2000/14/CE overgenomen door het decreet N° 
262 van 04/09/2002
Type machine: Toegankelijke hoogwerker met interne verbrandingsmotor in overeenstemming met de definitie n°1 van 
bijlageI Art. 13 Richtl.2000/14/CE
Toegepaste procedure voor de evaluatie van de conformiteit: Bijlage V van de Richtl. 2000/14/CE
Netto geïnstalleerd vermogen 7,4  (kW) 
Opgemeten akoestisch geluidsvermogen LWA 104 dB(A) is enkele dB lager dan het gegarandeerd vermogen.
Gegarandeerd akoestisch geluidsvermogen LWA 107 dB(A) is de waarde opgegeven door de constructeur van de 
PLE.

De correct ingevulde originele conformiteitverklaring wordt meegeleverd met de machine. 

De Voorzitter van de R. v. B.
 

Simona Iraci Tobbi

Poviglio, xx/yy/xyxy

Dit certificaat is enkel geldig met de 
Platform Basket Srl stempel. 
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PLATFORM BASKET S.R.L.
Via Grande 27, 42028  POVIGLIO (RE)

Tel. 0522/967666 Fax 0522/967667
Cod. Fisc e Part. IVA : 02183010350

ORIGINELE CONFORMITEITVERKLARING
Wettelijke Persoon belast met het opstellen van het Technisch Dossier is het Technisch Kantoor van de firma PLA-

TFORM BASKET Srl met zetel te POVIGLIO (RE), Via Grande 27, constructeur van de machine.

De ondergetekende Simona Iraci Tobbi geboren te Reggio Emilia op 31.07.1982 en woonachtig te Cadelbosco Sopra 
Via Panini n.15 , Voorzitter van de  Raad van Bestuur van de firma PLATFORM BASKET Srl met zetel te POVIGLIO 

(RE), Via Grande 27, constructeur van de volgende machine:

TOESTEL VOOR OPTILLEN VAN PERSONEN MET RISICO OM NAAR BENE-
DEN TE VALLEN VAN MEER DAN 3 m (Bijl. IV punt 17 - Richtlijn 2006/42/CE).

Omschrijving : P.L.E. Hoogwerker
Commerciële benaming van de machine: SPIDER 18.90 PRO
Serienummer : -------------        Bouwjaar: ------------------
Bestemming van het voorziene gebruik:  - OPTILLEN VAN PERSONEN
     - MOBIELE HOOGWERKER

Verklaart op eigen persoonlijke verantwoordelijkheid dat deze machine conform is:

- Met de Richtlijnen: 2006/42/CE ; 2004/108/CE ; 2000/14/CE
- En met de normen: EN280:2001+A2:2009 ; EN12100-1 :2003, EN12100-2 :2003, EN60204-1:2006

en in elk van zijn onderdelen onderworpen is aan voornoemde CE typetest, krachtens de bijl. IV van de Richtlijn, 
door::

VERICERT srl – Certificaten en Controles – Bevoegde Instantie n°1878
Met zetel te Via Cavina 19 – 48100 RAVENNA – ITALY

Die het TYPE TESTCERTIFICAAT CE heeft afgegeven:
1878M170288CT1111 van 14/11/2011

- De machine is eveneens conform met de voorschriften van de richtlijn 2000/14/CE overgenomen door het decreet N° 
262 van 04/09/2002
Type machine: Toegankelijke hoogwerker met interne verbrandingsmotor in overeenstemming met de definitie n°1 van 
bijlageI Art. 13 Richtl.2000/14/CE
Toegepaste procedure voor de evaluatie van de conformiteit: Bijlage V van de Richtl. 2000/14/CE
Netto geïnstalleerd vermogen 9,9  (kW) 
Opgemeten akoestisch geluidsvermogen LWA 102 dB(A) is enkele dB lager dan het gegarandeerd vermogen.
Gegarandeerd akoestisch geluidsvermogen LWA 104 dB(A) is de waarde opgegeven door de constructeur van de 
PLE.

De correct ingevulde originele conformiteitverklaring wordt meegeleverd met de machine. 

De Voorzitter van de R. v. B.
 

Simona Iraci Tobbi

Poviglio, xx/yy/xyxy

Dit certificaat is enkel geldig met de 
Platform Basket Srl stempel. 
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