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El-fara

FARA
Liften är inte isolerad mot ström. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet vid
kontakt eller för litet säkerhetsavstånd till strömförande ledare.
Manövrera inte närmare än minsta säkerhetsavstånd, definierat i sektionen "Minsta säkerhetsavstånd", kapitel 3 - Säkerhet.

Betrakta alla ledningar som strömförande.
Tänk på att elledningar och plattformen kan svaja.
Om plattformen, bommarna eller annan del av maskinen kommer i kontakt med högspänning blir
hela maskinen strömförande.
Om detta inträffar, stanna på maskinen och rör inte vid något annan konstruktion eller något annat
föremål. Detta inkluderar marken, närliggande byggnader och andra objekt som inte är en del av
maskinen.
Vid kontakt kan Din kropp bli en ledare till andra föremål vilket ger elektriskt stöt som kan leda till
svåra personskador eller dödsfall.
Närma dig inte eller lämna plattformen innan du är säker på att strömmen stängts av.
Om maskinen är i kontakt med en strömledare skall föraren varna personal på marken i närheten
att hålla sig borta från maskinen, eftersom deras kroppar kan leda ström vilket leder till elektrisk
stöt med svåra personskador eller dödsfall som resultat.
Försök inte att manövrera med chassits manövrer om plattformen, bommen eller någon annan del
av maskinen är i kontakt med högspänningsledning eller om det föreligger omedelbar risk för en
sådan kontakt.
Personal på eller nära en maskin skall kontinuerligt vara medvetna om el-riskerna och att dödsfall
eller svåra personskador kan bli resultatet vid kontakt med strömförande ledningar eller föremål.
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Kapitel 1 - Introduktion
Prestanda

76 cm x 234 cm (30? x 92?) aluminium platt
form 272 kg kapacitet - endast TB60
76 cm x 152 cm (30? x 60?) aluminumplattform
294 kg kapacitet - endast TB60
76 cm x 244 cm (30? x 96?) stålplattform 227
kg kapacitet - Endast TB60
76 cm x 234 cm (30? x 92?) aluminumplattform
227 kg kapacitet - endast TB66J

Liften är en bomlift, konstruerad för att lyfta personal, verktyg och material till arbetsplatser ovan mark.
Bommarna höjs och sänks med hjälp av hydraulcylindrar. Hydraulmotorer på drivhjulen ger kraft att
flytta liften.
Standardmaskinen inkluderar följande:
Proportionell bomlyft, sväng, och körning
4-hjulsdrift
180 graders hydraulisk plattformsrotation
Två fästen för säkerhetssele
Manuell nödsänkningsventil på chassit
Hydrauloljenivå och temperaturmätare
3.5 graders lutningslarm
Timräknare
Amperemätare
Signalhorn
Temperaturmätare, kylvätska
Avstängning vid för hög motortemperatur
Avstängning vid för lågt oljetryck
Skumfyllda däck
Lyftöglor
Batteridrivet nödkraftsystem
360 graders kontinuerlig svängbordsrotation
76 cm x 152 cm (30? x 60?) stålplattform med
227 kg (500 lb) kapacitet
Plattformsgrind
Sensor, överbelastad plattform
Maskinen kan drivas med en av följande motorer.
Cummins 3.3B - Diesel
Deutz F4L-2011 F - Diesel
Liften är tillverkad enligt European Direktiv 98/37/EC
och European Standard EN280.
Extrautrustning
Följande extrautrustning kan fås på maskinen.
Tvåhjulsdrift
Skydd, plattformsmanövrer
Arbetsbelysning, plattform - strålkastare
Blinkande varningsljus - gult
Svängbar plattformsgrind
Skydd för sandblästring
Körbelysning - två strålkastare och två bakljus
Gnistdämpande ljuddämpare - Deutz motorer
Sats för kallstart
AC generator - hydrauliskt driven, 220v, 50Hz
Körlarm
Tryckluftsledning till plattformen
Kofångare
TB60/66J-0084030EE

Instruktionsmanual
Denna manual ger information för säker och korrekt
drift av liften. Läs och förstå informationen i denna
instruktionsmanual innan liften manövreras på arbetsplatsen.
Ytterligare kopior av denna manual kan beställas från
maskinleverantören. Uppge modell och manualens
reservdelsnummer för att säkerställa att rätt manual
levereras.
All information i denna manual är baserad på den
senaste produktinformationen som fanns tillgänglig
vid tryckning. Snorkel reserverar sig rätten att göra
förändringar utan föregående varning.

Säkerhetsvarningar
En säkerhetsvarning används genomgående i denna
instruktionsbok för att indikera fara, varning och försiktighet. Följ dessa instruktioner för att reducera risken för personskador och skador på egendom.
Uttrycken fara, varning och försiktighet indikerar olika
grader på person- och egendomsskador vilka kan
bli resultatet om inte instruktionerna följs.

FARA
Indikerar en farlig situation som, om den inte
undviks, kan resultera i dödsfall eller svåra
personskador. Denna varning ges bara i de mest
extrema situationerna

VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om
den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller
svåra personskador.

FÖRSIKTIGT
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre personskador. Kan även användas för att rikta uppmärksamheten mot felmanövrering.
Obs
Obs används för att understryka speciell information eller för att ge tips för manövrering av maskinen
men indikerar inte en farlig situation.
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Manövrering

FÖRSIKTIGT

Liften har inbyggda säkerhetssystem och har fabrikstestats avseende enlighet med Snorkels specifikationer och industristandard. Dock kan en personlift
vara potentiellt farlig i händerna på otränad eller
vårdslös personal.

VARNING
Risken för en olycka ökar då maskinen manövreras av otränad och inte auktoriserad personal. Dödsfall eller svåra personskador kan bli
resultatet av sådana olyckor. Läs och förstå informationen i denna instruktionsbok och på skyltar och dekaler på maskinen innan den manövreras på en arbetsplats.
Träning är av vital betydelse och skall utföras under
ledning av en kvalificerad person. Du skall uppvisa
professionalism i kännedom om och i manövrering
av liften innan den används på arbetsplatsen. Du skall
utbildas bli auktoriserad för att manövrera liften. Manövrering av liften skall ske inom maskinens specifikationer.
Föraren bär ansvaret för att alla tillverkarens instruktioner och varningar, arbetsgivarens regler samt lagar och förordningar följs.

Svetsström kan vara intensiv. Skador på elektronisk utrustning kan bli resultatet. Koppla jordklämman så nära svetsstället som möjligt. Koppla
bort batterikablarna och mikroprocessorer och
motorstyrningar innan svetsning sker.
Om det blir nödvändigt att svetsa liftkomponenter vidtag alla åtgärder för att förhindra skador på elektroniska kretsar och utrustningar på maskinen. Detta
inkluderar, men begränsas inte av, bortkoppling av
batterikablar och elektronisk utrustning.
Modifiera inte denna lift utan skriftligt godkännande
från Snorkel. Modifiering kan leda till att garantin inte
gäller, påverka stabiliteten eller manöverkarakteristiken på liften.

Ägarens och förarens ansvar
Alla ägare och användare av maskinen skall läsa,
förstå och följa alla gällande regler. Ansvaret att
OSHA-reglerna följs vilar på användaren och arbetsgivaren. Att gällande lagar och förordningar följs är
ägarens och de anställdas ansvar.
Tilläggsinformation
För tilläggsinformation vänligen kontakta maskinleverantören.

Underhåll
Varje person som underhåller, inspekterar, testar eller reparerar maskinen skall vara kvalificerad för
dessa ändamål. Genom att följa den dagliga inspektionen innan start som finns i denna instruktionsbok
hålls maskinen i optimal kondition. Andra underhållsarbeten skall utföras av personal som är kvalificerad att arbeta på liften.
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Kapitel 2 - Specifikationer
Komponentidentifiering - TB60

Instruktionsmanual
Kopplingsbox
Nedre
manövrer

Bränsletank
Övre manövrer

Chassi

Styrande hjul

Höger sida

Nödsänknings- Hydraultank
ventil
och filter
Motor

Batterifrånskiljare
Batterier

Plattform
Grundbom
Mellanbom

Toppbom

Styrande hjul

Fotbrytare,
plattform

Vänster sida
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Kapitel 2 - Specifikationer
Komponentidentifiering - TB66J

Bränsletank

Instruktionsmanual
Kopplingsbox
Nedre manövrer

Övre manövrer

Styrande hjul

Chassi

Höger sida

Nödsänknings- Hydraultank
ventil
och filter

Batterifrånskiljare

Grundbom

Mellanbom
Plattform

Motor
Batterier

Toppbom

Jibb

Fotbrytare,
plattform

Styrande hjul

Vänster sida
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Kapitel 2 - Specifikationer
Arbetsområde - TB60

Meter
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Kapitel 2 - Specifikationer
Arbetsområde - TB66J

Meter
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Generella specifikationer - TB60
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Kapitel 2 - Specifikationer

Generella specifikationer - TB60
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Motorspecifikationer

Motor

Cummins
B3.3

Deutz
F4L-2011F

CID

3.26 liter

2.0 liter

Bränslegrad

Kylvätska

Arbetstemperatur

Oljevolym

Oljekvalitet

ASTM No. 2D bränsle
med ett minsta
cetannummer på 40.1
För arbetstemperaturer
understigande 0°C
använd vinterdiesel No.
2D.

50% vatten 50%
frostvätska 2

60°C till 100°C

7.5 liter

SAE 15W-40
API CH4/SG

Luft

78°C till 95°C

6 liter

API: CD eller
högre 3

DIN 51 601 (februari
1986).1
BS 2869: A1 och A2
(med A2 referera till
Deutz manual angående
1
svavelinnehåll)
ASTM D 975-88: 1-D
och 2-D
CEN EN 590 eller DIN
EN 590
NATO kod F-54 och
F-75
För arbetstemperaturer
under 0°C använd vinter
diesel.

3

Obs 1: Referera till motortillverkarens manual för specifika bränslerekommendationer och specifikationer.
Obs 2: Etylenglykol eller Propylenglycol kan användas. Referera till Cummins® Manövrerings- och Underhållsmanual för B3.3seriens motorer för specifika kylvätskerekommendationer och specifikationer
Obs 3: Referera till motortillverkarens manual för specifika smörjoljerekommendationer och specifikationer.
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Kapitel 2 - Specifikationer

Viskositet, motorolja
Cummins B3.3

Året runt
Vinter
Arktisk

Deutz F4l-2011F

Syntetisk

Endast med förvärmning av motorolja
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Kapitel 3 - Säkerhet
Kännedom om informationen in denna manual, och
ordentlig utbildning, utgör basen för säker manövrering av liften. Känn till placeringen av alla manövrer
och hur de fungerar för att kunna reagera snabbt och
ansvarsfullt i en nödsituation.
Säkerhetsutrustningar reducerar sannolikheten för en
olycka. Koppla aldrig ur, modifiera eller ignorera en
säkerhetsutrustning. Säkerhetsvarningar in denna
manual indikerar situationer där olyckor kan inträffa.
Om fel uppstår, risker eller potentiell osäkra situationer beträffande kapacitet, användning eller säker
manövrering misstänks, avbryt omedelbart manövrering och sök assistans.

FARA
Liften är inte isolerad mot ström. Dödsfall eller svåra
personskador kan bli resultatet vid kontakt med, eller otillräcklig avstånd från, en strömförande ledning.
Manövrera inte närmare än the "minsta säkerhetsavstånd" enligt definition från ANSI eller nationella
regler.
ANSI definierar minsta säkerhetsavstånd som skall
hållas vid arbete nära högspänningsledningar eller
andra strömförande föremål (se tabell 1 och figur
3).
Volt

Minsta säkerhetsavstånd

0 till 300V

Undvik kontakt

300V till 50KV

3.05 meter

50KV till 200KV

4.60 meter

200KV till 350KV

6.10 meter

Elfaror

350KV till 500KV

7.62 meter

500KV till 750KV

10.67 meter

Liften är tillverkad av metallkomponenter och är inte
isolerad. Betrakta alla ledare som strömförande.
Manövrera inte liften utomhus under åskväder.

750KV till 1000KV

13.72 meter

Föraren bär ansvaret att alla tillverkarens instruktioner och varningar, regler och säkerhetsregler från
arbetsgivaren och/eller nationella lagar följs.

Tabell 1 - Minsta säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd
Minsta säkerhetsavstånds till strömförande ledningar
och deras tillbehör skall följa vid manövrering av liften.

Figur 3 - Minsta säkerhetsavstånd
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Kapitel 3 - Säkerhet

FARA

Inspektion innan start
Utför en inspektion innan start innan varje skift enligt
beskrivning i kapitel 7. Använd inte liften på arbetsplatsen om du inte fått utbildning och är auktoriserad.
Inspektion av arbetsplatsen och tillvägagångssätt
Använd inte liften som jordförbindning vid svetsning.
Jordklämman skall vara fastsatt i samma konstruktion som svetsning sker på. Mycket höga strömmar
kan uppstå vid svetsning vilken kan leda till svåra interna skador på vissa komponenter av liften.
Inspektera området innan och under liftkörning. Följande är några potentiella faror som kan finnas på
arbetsplatsen.
Byggavfall
Lutningar
Kanter eller hål
Ojämnheter och hinder på underlaget
Ovanliggande hinder
Obehöriga
Högspänningsledningar
Väder och vindkondition
För svagt underlag för krafterna som liften ut
gör i alla manöverkonfigurationer.
Innan liften används i farliga områden (explosionsrisk), säkerställ att den är godkänd för arbete i dessa
områden.
Känn till och förstå trafiken på arbetsplatsen och följ
anvisningar från personal, skyltar och signaler.
Vid manövrering av liften, är det bra att, som extra
säkerhet, ha kvalificerad personal i närheten för att:
Hjälpa till vid nödsituation.
Kunna aktivera nödmanövrerna vid behov.
Kontrollera så att inte föraren förlorar kontrollen över maskinen.
Varna föraren för hinder eller faror som inte är
uppenbara för honom.
Kontrollera avseende mjukt eller lutande underlag, kanter etc. där stabiliteten kan äventyras.
Ha uppsikt över personal i området och se till
att ingen är under bommarna vid manövrering
av liften.

12

Klämrisk kan finnas mellan rörliga komponenter.
Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet om någon kläms fast mellan komponenter,
byggnader eller andra hinder. Säkerställ att det
finns tillräckligt avstånd runt maskinen innan
chassit eller plattformen sätts i rörelse. Tillåt tillräckligt utrymmen och tid för att stoppa rörelser
för att undvika kontakt med konstruktioner eller
andra faror.
Se alltid i den riktning du manövrerar maskinen. Kör
maskinen försiktigt och med till förutsättningarna anpassad hastighet. Var extra försiktig vid körning på
ojämnt underlag, på lutande underlag och då svängrörelse utförs. Utför inga cirkuskonster eller tillåt passagerare på maskinen utom på plattformen.
Säkra alla tillbehör, verktyg och annat material på plattformen för att förhindra att de oavsiktligt sparkas ned.
Tag bort allt som inte tillhör maskinen.
Stabilisera aldrig plattformen genom att köra den mot
något.
Manövrera inte liften om den inte fungerar riktigt eller
om något på den är skadat, innan den reparerats av
kvalificerad underhållspersonal.

Manövrering
Använd trepunktsstöd då du kliver upp på eller ned
från plattformen (två händer och en fot eller två fötter
och en hand).
Täck aldrig plattformsgolvet eller förhindra sikten på
annat sätt. Säkerställ att området under plattformen
är fritt från personal innan sänkning.
Stå säkert på plattformens golv. Aktivera manövrerna sakta och medvetet för att undvika ryckiga rörelser. Stoppa alltid med manövrerna i neutralläge innan
du manövrerar i motsatt riktning.
Kliv aldrig av plattformen då maskinen är i rörelse,
hoppa aldrig ned från plattformen.
Fäll ihop liften ordentligt och säkra den mot obehörig
manövrering efter varje arbetsdag, innan transport
eller då den lämnas obevakad.

Tipp- och fallrisker
Liften får bara manövreras på fast, slätt horisontellt
underlag med tillräcklig kapacitet att bära vikten av
maskinen i alla manöverlägen. Referera till de generella specifikationerna för maximal hjulbelastning och
marktryck. Höj bara bommarna då liften står på horisontellt underlag.
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Kapitel 3 - Säkerhet

FARA
Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Kör inte eller kör upp plattformen
nära kanter, hål, mjukt eller ojämnt underlag eller andra tippfaror. Kör inte upp bommarna om
det blåser mer än 45 km/h.
All personal på plattformen skall bära säkerhetssele.
Fäst den i de avsedda fästpunkterna. Det är inte lämpligt att gå från plattformen till någon annan konstruktion eller tvärtom såvida inte detta är det säkraste
sättet att utföra ett arbete. Bedöm varje situation separat med avseende på arbetsmiljön. Följande regler skall beaktas:
1.

Placera, där det är möjligt, plattformen nära ett
tak eller gångbrygga.

2.

Fäst säkerhetsselen i det Du skall kliva över
till.

3.

Kom ihåg att Du kanske kliver av på något som
kräver fallskydd.

4.

Klättra INTE på plattformsräcket. Använd
plattformsgrinden.

Manövrera inte liften under vindbyar. Fäst inger på
plattformen som ökar vindfånget (skyltar, flaggor etc.).
Manövrera inte liften om inte plattformsräcket och
grinden, alla skydd, kåpor och dörrar är på plats och
fastsatta.
Överskrid inte max last på plattformen. Max last finns
angiven på dekaler, placerade vid ingången till plattformen. Ha aldrig någon last hängande utanför plattformen.
Manövrera inte maskinen då den står på lastbil, trailer, järnvägsvagn, pråm, ställning eller liknande utrustning om inte denna applikation skriftligen godkänts av Snorkel.
Använd inte liften som lyftkran, hiss eller domkraft
eller för andra ändamål än att lyfta personal, deras
verktyg och material.
Klättra inte på plattformsräcket eller använd stegar,
plankor eller annan utrustning för att öka maskinens
räckvidd.

Försiktighet skall iakttagas för att förhindra att vajrar,
elkablar och slangar etc. trasslar in sig i maskinen.
Om plattformen eller saxenheten fastnar eller på
annat sätt förhindras från normal rörelse av närliggande byggnad eller andra hinder och inte motsatt
rörelse kan frigöra plattformen, tag bort all personal
från plattformen innan försök görs att frigöra den.

Elsystem
Ladda batterierna i välventilerat utrymme fritt från
öppen eld, gnistor eller andra faror som kan leda till
brand eller explosion.
Manövrera inte liften då laddaren är anslutet till nätet.

VARNING
Batterier avger explosionsfarlig gas. Dödsfall
eller svåra personskador kan bli resultatet av
en explosion. Rök inte, ha öppen eld eller förorsaka gnistor vid kontroll av batterierna.
Batterisyra kan skada huden och ögonen. Svåra
infektioner eller reaktioner kan bli resultatet om
inte medicinsk behandling sätts in omedelbart.
Bär ansiktsskydd och skyddsglasögon vid arbete
med och nära batterierna.
Batterier innehåller syra som skadar hud och ögon
vid kontakt. Bär ansiktsskydd, gummihandskar och
skyddskläder vid arbete runt batterierna. Om syra
kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med
rent vatten och sök läkarhjälp. Om batterisyra kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart med rent
vatten.

Hydraulsystem
Hydraulsystemet innehåller slangar med hydraul*vätska under tryck.

FARA
Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tillräcklig kraft för att tränga in i huden. Svåra infektioner eller reaktioner kan bli resultatet om
de inte behandlas omedelbart. Vid skador på
grund av läckande hydraulolja, sök omedelbart
läkare.
Sätt aldrig handen eller någon annan del av kroppen
framför läckande hydraulolja. Använd en bit kartong
eller trä för att leta efter läckage.

Försiktighet vid motor och bränslehantering
Referera till motortillverkarens Instruktionsmanual för
komplett information om säker motormanövrering,
underhåll och specifikationer.

TB60/66J-0084030EE
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Kapitel 3 - Säkerhet

FARA
Avgaser innehåller koldioxid, en giftig gas som
är osynlig och luktfri. Inandning av avgaser kan
leda till dödsfall eller svåra sjukdomar. Kör inte
motorn i stängda utrymmen eller inomhus utan
tillräcklig ventilation.
Var försiktig så att bränsletanken inte körs tom. Lufta
bränslesystemet om luft tränger in i ledningen mellan tanken och insprutningspumpen.
Låt motorn gå på tomgång innan den stängs av.
Rök inte eller ha öppen eld i närheten vid påfyllning
av bränsle eller vid hantering av
bränsle.
Tag aldrig bort tanklocket eller fyll på bränsle då motorn är i gång eller då den är het. Låt ALLTID motorn
kallna innan bränslepåfyllning. Spill aldrig bränsle på
heta maskinkomponenter.
Ha alltid kontroll över påfyllningsmunstycket då tanken fylls på. Spillt bränsle är en potentiell brandfara.
Överfyll inte bränsletanken. Lämna utrymme för expansion.

Drag åt tanklocket ordentligt. Om tanklocket kommer bort, ersätt det med ett nytt, godkänt av Snorkel.
Användning av ett inte godkänt tanklock, utan riktigt
ventilation, kan resultera i övertryck i tanken.
Använd aldrig bränsle som rengöringsmedel.
Använd, för dieselmotorer, rätt diesel med avseende
på årstiden.

FÖRSIKTIGT
Kylvätska som läcker ut under tryck kan leda till
svåra brännskador. Stäng av motorn och låt den
kallna innan kylarlocket tas bort.
Låt motorn och kylaren kallna innan kylvätska fylls
på.

Skyltar och dekaler
Liften är försedd med skyltar och dekaler som ger
instruktioner om manövrering och förhindrande av
olyckor. Manövrera inte liften om det saknas dekaler
eller om de är oläsliga.

Torka omedelbart upp spillt bränsle.
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Kapitel 4 - Säkerhetsutrustningar
Denna lift är tillverkad med säkerhetsutrustningar,
skyltar, och dekaler för att reducera sannolikheten
för en olycka. För personalens säkerhet koppla inte
förbi, modifiera eller ignorera någon säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustningar är inkluderade i den
dagliga inspektionen innan start.

På de övre manövrerna, är nödstoppet en tvåläges
knapp (referera till figur 4.2).

Nödstoppsknapp

VARNING

Väljarbrytare
motor/nödkraft

Potentialen för en olycka ökar då säkerhetsutrustningen inte fungerar korrekt. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av sådana olyckor. Koppla inte förbi, sätt någon
säkerhetsutrustning ur funktion.
Om någon säkerhetsutrustning är defekt, tag liften
ur drift till den reparerats av kvalificerad underhållspersonal.

Nödstopp
Det finns en nödstoppsknapp på de nedre och övre
manövrerna.
På de nedre manövrerna, är nödstoppet en tvåläges
tryckknapp (referera till figur 4.1). Tryck in nödstoppsknappen för att koppla bort strömmen till alla styrkretsar. Drag ut knappen för att återställa strömmen.

Nödstoppsknapp

Väljarbrytare
motor/nödkraft

Figur 4.2 - Övre manövrer
Tryck in nödstoppsknappen för att koppla bort strömmen till de övre styrkretsarna. Drag ut knappen för
att återställa strömmen.

Nödkraftsystem
Nödkraftsystemet inkluderar en backup-pump, motor, och batteri. Använd detta system för att manövrera bom och svängfunktioner för att sänka plattformen om huvudsystemet inte fungerar på grund
av fel på motor eller pump. Håll ned brytaren motor/
nödkraft (referera till figur 4.1 och 4.2) nedåt för att
aktivera nödkraftsystemet.
Hur länge pumpen kan aktiveras beror på batterikapaciteten.

Nödsänkningsmanöver
Nödsänkningsmanövrerna får användas för att sänka
bommarna om motorn inte startar och nödkraftsystemet inte fungerar. Spaken är placerad på
bomlyftcylinderns nedre del (referera till figur 4.3)
under svängbordets vänstra sida.

Brytare manövrering
från nedre manövrer

Nödsänkningsvred

Figur 4.1 - Nedre manövrer
Obs
De nedre manövrerna har prioritet före de övre manövrerna. Om den övre nödstoppsknappen är aktiverad, kan de nedre manövrerna fortfarande användas för att manövrera liften.

Figur 4.3 - Nödsänkningsvred (knopp)
TB60/66J-0084030EE
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Brytare för manövrering från nedre manövrer
Brytaren för manövrering från chassits manövrer (referera till figur 4.1) förhindrar bom och plattformsrörelser om en manöverbrytare på den nedre
manöverpanelen oavsiktligt aktiveras.
Håll brytaren uppåt för att manövrera maskinen från
de nedre manövrerna.

Plattformens fotbrytare
Tryck ned plattformens fotbrytare (referera till Figur
4.4) för att aktivera de övre manövrerna.

Fästpunkter för säkerhetssele
Två fästpunkter för säkerhetssele finns under de övre
manövrerna i framkant på plattformen (referera till
figur 4.4).
Obs
Dessa fästen är inte till för att lyfta eller surra maskinen.
All personal på plattformen skall koppla sina
säkerhetsselar innan plattformen körs upp. Använd
inte plattformen att fästa selarna i.

Lutningslarm

Toppräcke

Plattformsstång

Grinden stängs automatiskt då du klivit upp på eller
ned från plattformen. Grinden är en del av plattformsräcket och skall låsas ordentligt efter att du klivit upp
på plattformen.

Om liftens chassi lutar mer än 3.5 grader, då bommen är uppkörd eller utskjuten ljuder ett larm.
Lutningslarmet är placerat under den övre manöverboxen (referera till fig. 4.6).

Mellanräcke

Fästpunkter
säkerhetssele

Sparklist
Fotbrytare

Figur 4.4 - Plattform
Fotbrytaren måste aktiveras och en manöver aktiveras för att manövrera bom, körning och/eller plattform från de övre manövrerna.

Lutningslarm

Plattformsräcke
Plattformsräcket inkluderar ett toppräcke, mellanräcke och sparklister runt plattformens sidor (referera till Figur 4.4).
En plattformsstång (referera till figur 4.4) eller en
svängbar grind (extrautrustning), (referera till figur 4.5)
möjliggör åtkomst till plattformen.
Svängbar
plattformsgrind

Figur 4.6 - Lutningslarm

FARA
Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Kör inte eller placera liften för uppkörning av bommarna nära kanter, hål, lutningar,
mjukt eller ojämnt underlag, eller andra tippfaror.
Drag in och sänk ned grundbommen och kör till horisontellt underlag då lutningslarmet ljuder. Lutningslarmet är till för ökat skydd och det betyder inte att
manövrering kan ske på annat än fast. slätt och horisontellt underlag.

Figur 4.5 - Plattform
16

Översättning
DanAB 2008-02

TB60/66J-0084030EE

Kapitel 3 - Säkerhetsutrustningar

Sensor, överbelastad plattform
Alla funktioner bryts från de övre och nedre manövrerna, då plattformens belastningsgräns är överskriden. Signalhornet ljuder stötvis och den röda
varningslampan för överlast (referera till figur 4.7)
blinkar tills överlasten tagits bort från plattformen. Då
detta skett, kan maskinen åter manövreras.

Varningslampa
överbelastad
plattform

Systemet blir kvar i felindikering tills överlasten tagits bort från plattformen och nödstoppsknappen eller startbrytaren satts i läge från och därefter i läge
till igen vilket återställer systemet. Efter detta fungerar maskinens manövrer igen.

FÖRSIKTIGT
Nödkraftsystemet är endast för nödsänkning och
hopfällning. Tidsintervallen under vilken pumpen kan manövreras beror på batteriets kapacitet. Använd inte detta system för normal manövrering.
Om sensorn, överbelastad plattform löser ut under
manövrering av maskinen eller om systemet indikerar
fel och inte kan återställas, kan nödkraftsystemet
fortfarande användas för nödmanövrering.

Figur 4.7 - Övre manövrer

FARA

Om plattformen överbelastas för mycket, eller om
en uppåtriktad kraft på plattformen överstiger ungefär 445 N (100 lbs), indikerar systemet att fel uppstått, vilket stoppar alla funktioner från de övre och
nedre manövrerna. Signalhornet ljuder då kontinuerligt och varningslampan för överlast lyser konstant
vid de övre och nedre manövrerna (referera till figurer 4.7 och 4.8).

Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Överskrid inte max tillåten kapacitet
som visas på dekalen på plattformen.
Överlastsystemet är inte aktivt då maskinen körs med
bommarna indragna och nedfällda. Detta tillåter att
maskinen kan köras utan att systemet känner av
överlast beroende på ojämnt underlag.
För att eliminera att systemet löser ut upprepade
gånger under manövrering, finns en fem sekunders
fördröjning i maskinens funktioner efter:

Temperaturmätare, motor

start av motorn.
då väljarbrytaren för körning/bom sätts i läge
"Bom" då grundbommen är under horisontallinjen och helt indragen.
då överlast tas bort från plattformen.
Motorskyddssystem
Ett larm med konstant ton ljuder för att varna vid hög
motortemperatur eller lågt oljetryck.

Varningslampa
överbelastad
plattform

Figur 4.8 - Nedre manöverpanel

TB60/66J-0084030EE

Motorn stängs av om driftstemperaturen överstiger
en förinställd nivå eller om oljetrycket är för lågt för
säker körning. En temperaturmätare för motorn finns
på den nedre manöverpanelen (referera till figur 4.8).

Larm, hög motortemperatur
Om oljetemperaturen överstiger 110°C (230°F) ljuder
ett larm och motorn stängs av. Om ingen laddningsström produceras, ljuder ett larm och motorn stängs
av. Detta förhindrar hög motortemperatur om fläktremmen går sönder.

Översättning
DanAB 2008-02
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Återstarta inte motorn innan det som orsakade överhettning korrigerats.

Lampan blinkar med ung. en blinkning per sekund
då motorn är i gång motorn är igång.

Larm, lågt oljetryck

Körbelysning

Larmet, lågt oljetryck ljuder då motorns oljetryck är
nära den nedre gränsen för säker drift och motorn
stängs av. Återstarta inte motorn tills felet som orsakade lågt oljetryck har korrigerats.

Strålkastare och blinkande bakljus kan monteras som
extrautrustning på maskinen. Strålkastare är placerade på toppen av det främre skyddet. Bakljusen är
monterade på sidorna av det bakre skyddet.

Då motorns oljetryck faller under ett säkerts värde
stängs motorn av. Motorn kan återstartas med lågt
oljetryck, men går bara under ungefär 30 sekunder
innan den stängs av igen.

Körbelysningen hjälper till att öka sikten vid körning
av liften. Körbelysning är inte till för körning på allmän väg.

Signalhorn
Signalhornet skall användas för att varna personal
på marken. Manöverknappen för signalhornet är på
höger sida av den övre manöverboxen. Signalhornet
fungerar då nödstoppsknappen och startbrytarna
båda är i läger "Till" på de nedre och övre manövrerna.

Arbetsbelysning, plattform
Arbetsbelysning (extrautrustning), kan vara placerad
på toppräcket på plattformen, en på varje sida av den
övre manöverpanelen. Använd arbetsbelysningen för
att öka sikten vid körning i mörka områden.
Arbetsbelysningen är inte till för körning på allmän
väg.

Körlarm
Ett körlarm (extrautrustning) kan finnas på maskinen. Då manövern för körning/styrning förs från
neutralläge ljuder larmet, med korta pip, för att varna
personal i arbetsområdet.

Blinkande varningsljus
Ett gult blinkande varningsljus (extrautrustning) kan
finnas placerad på bommens översida nära basen
(referera till figur 4.9). Det blinkande varningsljuset
varnar personal att liften är i området.
Blinkande varningsljus

Figur 4.10 - Arbetsbelysning, plattform

Figur 4.9 - Blinkande varningsljus

18

Översättning
DanAB 2008-02

TB60/66J-0084030EE

Kapitel 5 - Mätare och displayer
Liften är utrustad med flera mätare för att övervaka
konditionen på maskinen innan och under drift.

Timräknare
Timräknaren är placerad på kopplingsboxen på vänster sida av de nedre manövrerna (referera till figur
5.1). Den visar de ackumulerade motortimmarna.

På vätskekylda motorer visar den temperaturen på
motorn kylvätska. Mätaren på luftkylda motorer visar
temperaturen på motoroljan då oljan lämnar filtret.

Amperemätare
Amperemätaren är placerad på den nedre manöverpanelen (referera till figur 5.2). Amperemätaren visar
laddningsströmmen från generatorn till batterierna.
Efter att motorn varit i gång några minuter under normala arbetsförutsättningar skall amperemätaren visa
"0."

Mätare för motorns luftfilter
Luftfiltermätaren (referera till figur 5.3) är placerad
över den nedre manöverpanelen. Mätaren mäter lufttrycket mellan insuget och luftfiltret.

Timräknare

Figur 5.1 - Kopplingsbox

Temperaturmätare, motor
Temperaturmätaren är placerad på den nedre
manöverpanelen (referera till figur 5.2).

Temperaturmätare
motor

Figur 5.3 - Luftfiltermätare
Amperemätare

Den gula indikeringsskivan i synglaset är högst upp
då motorn är avstängd.
Då den gula indikeringsskivan når det röda området,
är det dags att byta filtret. Efter filterbyte, tryck på
återställningsknappen för att återställa indikeringsskivan till botten av synglaset.

Bränsle
Bränslemätaren är placerad på toppen av bränsletanken (referera till figur 5.4). Mätaren visar bränslemängden i fraktioner av full tank.
Obs
Kör inte bränsletanken tom. Luft bränsleledningen
gör motorn svår att starta.
Figur 5.2 - Nedre manövrer
TB60/66J-0084030EE
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Nivå- och temperaturmätare, hydraulolja
En mätare på höger sida av tanken visar nivån och
temperaturen på hydraulvätskan (referera till Figur
5.6).

Bränslemätare

Nivå- och temperaturmätare,
hydraulolja

Figur 5.4 - Bränslemätare

Motorolja
Motoroljenivån mäts med en oljesticka. Oljestickan
är det enda sättet att exakt kontrollera oljenivån.
Motoroljenivån skall alltid vara mellan markeringarna
fyll på och full på oljestickan.

Mätare, hydraulfilter
Filtermätaren (referera till figur 5.5) är placerad i
returfiltret på vänster sida av tanken. Tanken är bakom
dörren på svängbordets vänstra sida. Under högt
pumpflöde, visar mätare filtrets kondition. Då visaren på mätaren är i det röda området är det dags att
byta filter.

Figur 5.4 - Hydraulmätare
Om temperaturen stiger över 93°C (200°F) avbryt
manövreringen, stoppa maskinen och låt vätskan
kallna innan manövrering påbörjas igen.

Filtermätare

Figur 5.5 - Filtermätare
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FARA

Startbrytare
Brytare för manövrering från nedre manövrer
Manöverbrytare sväng
Manöverbrytare bom upp/ned
Manöverbrytare, bom utskjutning/indragning
Manöverbrytare ledbar jibb - Endast TB66J
Manöverbrytare, plattformsnivellering
Brytare plattformsrotation
Manöverbrytare motor/nödkraft
Manöverbrytare motorvarvtal

Klämrisk kan existera mellan rörliga komponenter. Dödsfall eller svåra personskador kan bli
resultatet om du fastnar mellan komponenter,
byggnader, konstruktioner, eller andra hinder.
Säkerställ att all personal håller sig undan vid
manövrering av liften.
Manövrer för att placera plattformen sitter på den nedre manöverpanelen på svängbordet och på den övre
manöverpanelen på plattformen. Körmanövrer är
bara placerade på den övre manöverpanelen.

Batterifrånskiljare
Batterifrånskiljaren är placerad bakom dörren på
svängbordets vänstra sida över batterierna (referera
till figur 6.1).

Bom upp/ned

Väljarbrytare
Batterifrånskiljare

Manöverbrytare
utskjutning/indragning av bom

Nödstopp

Motor/nödkraft
Plattformsrotation

Plattformsnivellering

Manövrering
från nedre
manövrer

Sväng
Startknapp

Figur 6.1 - Batterifrånskiljare

Gaspådrag

Batterifrånskiljaren stänger av strömmen till alla elektriskt manövrerade funktioner då den är i läge "Från".
Sätt brytaren i läge "Till" för att koppla in batteriet på
elsystemet.

FÖRSIKTIGT
Endast auktoriserad personal får manövrera liften. Okvalificerad personal kan orsaka skador
på medarbetare eller egendom. Lås batterifrånskiljaren i läge "Från” innan liften lämnas obevakad.
Vrid batterifrånskiljaren till läge "Från" för att förhindra obehörig användning av liften.

Nedre manövrer
De nedre manövrerna (referera till figur 6.2) är placerade höger sida svängbordet. Bom och plattformsfunktioner kan manövreras från de nedre manövrerna. Följande är placerade på den nedre manöverpanelen.
Nödstoppsknapp
Väljarbrytare
TB60/66J-0084030EE

Manöverbrytare jibb

Figur 6.2 - Nedre manövrer

Nödstoppsknapp
Nödstoppet är en tvåläges röd tryckknapp.
Tryck in knappen för att koppla bort strömmen till alla
styrkretsar. Drag ut knappen för att återställa strömmen.

Väljarbrytare
Använd manöverbrytaren för att välja mellan från,
nedre manövrer, och övre manövrer. Sätt i nyckeln
in brytaren och vrid brytaren till läge för de övre manövrerna för att manövrera liften från de övre manövrerna och i läge för de nedre manövrerna för manövrering med de nedre manövrerna.
Ett larm ljuder då brytaren vrids till läge "Till" för att
varna andra att maskinens motor skall startas.

Startknapp
Tryck på startknappen tills motorn startar, släpp den
därefter. Om motorn stoppar måste manöverbrytaren sättas i läge "Från" innan motorn kan återstartas.

Översättning
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Brytare för manövrering från nedre manövrer

Manöverbrytare motor/nödkraft

Håll brytaren uppåt för att manövrera maskinen från
de nedre manövrerna. Denna brytare är fjäderbelastad och återgår till läge "Från" då den släpps.

Håll brytaren motor/nödkraft (referera till figur 6.2)
nedåt för att aktivera liftfunktionerna med nödkraftsystemet. Släpp brytaren för att stänga av nödkraftsystemet.

Manöverbrytare sväng

Obs

Manöverbrytaren sväng (referera till figur 6.2) används för att svänga svängbordet medsols eller
motsols riktning. Brytaren är fjäderbelastad och återgår till läge "Från" då den släpps.
Håll brytaren åt höger för att svänga motsols. Håll
brytaren åt vänster för att svänga medsols.

Nödkraftsystemet är till för att sänka ned plattformen
i en nödsituation och inte till för normal maskinmanövrering.

Manöverbrytare bom upp/ned
Manöverbrytaren för bommen (referera till figur 6.2)
används för att höja eller sänka bommen. Brytaren
är fjäderbelastad och återgår till neutralläge då den
släpps.
Håll brytaren uppåt för att höja grundbommen. Håll
brytaren ned för att sänka grundbommen.

Manöverbrytare, bom utskjutning/indragning
Brytaren ut/inteleskopering av bommen (referera till
figur 6.2) används för utskjutning eller indragning av
bommarna. Brytaren är fjäderbelastad och återgår
till neutralläge då den släpps. Håll brytaren åt vänster för utskjutning av bommen. Håll brytaren åt höger för indragning av bommen.

Manöverbrytare ledbar jibb - Endast TB66J
Manöverbrytaren för jibb (referera till figur 6.2) används för att höja eller sänka jibben. Brytaren is fjäderbelastad och återgår till neutralläge då den släpps.
Håll brytaren uppåt för att höja jibben. Håll brytaren
nedåt för att sänka jibben.

Om motorn är igång, stoppas den då brytaren sätts
i läge för nödkraft.

Manöverbrytare motorvarvtal
Brytaren motorvarvtal (referera till figur 6.2) används
för att ställa in motorns varvtal på antingen låg eller
hög tomgång.
Sätt brytaren i läge "Låg" innan start av motorn och i
läge "Hög" för körning av maskinen och uppvärmning av och/eller hydraulsystem.
Motorn har ett tvåläges gaspådrag med manövrering från de nedre manövrerna. Då brytaren för motorvarvtal är i läge "Låg" går motorn på tomgång. Om
brytaren sätts i läge i läge "Hög" ökar motorns varvtal till mellanvarvtal.
Då manöverbrytaren för nedre manövrerna sätts i
läge "Till" ökas också motorns varvtal till mellanvarvtal

Återställningsknappar för säkringar
Återställningsknapparna för säkringar är placerade
fram på kopplingsboxen. Det finns en återställningsknapp för huvud, körning och gaspådrag (referera till
figur 6.3).

Manöverbrytare, plattformsnivellering
Brytaren för plattformsnivellering (referera till figur 6.2)
används för nivellera plattformen. Brytaren är fjäderbelastad och återgår till neutralläge då den släpps.
Håll brytaren uppåt för att tilta plattformen uppåt eller
bort från marken. Håll brytaren nedåt för att tilta plattformen nedåt eller mot marken.

Återställningsknappar

Brytare plattformsrotation
Brytaren för plattformsrotation (referera till figur 6.2)
används för att svänga plattformen. Brytaren är
fjäderbelastad och återgår till neutralläge då den
släpps.
Håll brytaren åt höger för att svänga plattformen
motsols. Håll brytaren åt vänster för att svänga plattformen medsols.
22

Figur 6.3 - Kopplingsbox
Den övre manöverpanelen har en säkring för sväng
(svängbordets rotation), lift, körning och huvudstyrkretsarna. Säkringarna sitter i framkant av den övre
manöverpanelen (referera till figur 6.4).
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Nödstopp
Återställningsknappar

Gaspådrag
Hastighetsvred
Manöverbrytare
Utskjutning/Indragning bom
Manöverbrytare jibb

Startbrytare

Joystick, bom

Figur 6.4 - Övre manöverpanel, framkant
Säkringarna skyddar elkablarna och komponenterna
från elektriskt överbelastning vid kortslutning eller
annat fel.

FÖRSIKTIGT
En säkring som löst ut indikerar fel i elsystemet.
Skador på komponenter kan bli resultatet om
orsaken till felet inte korrigeras. Manövrera inte
liften om en säkring löser ut upprepade gånger.
Tryck in knappen för att återställa säkringen.

Övre manövrer
De övre manövrerna (referera till figur 6.5) är placerade på manöverpanelen på plattformen. Bom, plattform, och körning kan manövreras från de övre manövrerna.
Följande manövrer är placerade on den övre
manöverpanelen.
Startbrytare
Nödstoppsknapp
Hastighetsvred
Väljarbrytare körning/bom
Joystick, bom
Joystick, körning
Brytare körhastighet
Manöverbrytare ledbar jibb - Endast TB66J
Manöverbrytare, plattformsnivellering
Manöverbrytare, bom utskjutning/indragning
Manöverbrytare motor/nödkraft
Manöverbrytare motorvarvtal
Manöverbrytare, plattformsrotation
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Plattformsrotation

Motor/nödkraft
Brytare körhastighet
Väljare
Körning/Bom

Plattformsnivellering

Joystick, körning

Figur 6.5 - Övre manövrer

Startbrytare
Motorn kan startas från plattformen med startbrytaren i framkant på övre manöverpanelen (referera till
figur 6.4).
Denna brytare liknar en startbrytare för en bil. Vrid
brytaren till start tills motorn startar, släpp den därefter och den återgår till läge "Till". Om motorn stoppar, måste brytaren sättas i läge "Från" innan den
åter kan vridas till läge "Start".
Ett larm ljuder då brytaren sätts i läge "Till", detta för
att varna andra maskinens motor skall startas.
Obs
På vissa maskiner kan det vara nödvändigt att vänta
ungefär tre sekunder i läge "Till" innan start sker.
Vrid brytaren till läge "från" för att stänga av motorn
och spara bränsle om plattformen inte skall manövreras under längre tid.

Nödstoppsknapp
Nödstoppet är en tvåläges, röd tryckknapp på toppen av den övre manöverpanelen referera till figur
6.5). Tryck in knappen till koppla bort strömmen till
alla styrkretsar på de övre manövrerna. Drag ut knappen för att återställa strömmen.
Obs
De nedre manövrerna har prioritet före de övre manövrerna. Om den övre nödstoppsknappen är aktiverad kan de nedre manövrerna fortfarande användas för att manövrera liften.
Tryck in nödstoppsknappen då de övre manövrerna
inte skall användas för att skydda mot oavsiktlig
manövrering.

Översättning
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Hastighetsvred
Använd hastighetsvredet för bomhastigheten (referera till figur 6.5) för att styra hastigheten på följande
funktioner.
Bom utskjutning/indragning
Jibb upp/ned
Plattformsrotation medsols/motsols
Nivellering
Sätt vredet till "Sakta" då bomrörelse påbörjas.
Hastigheten kan ökas genom att sakta vrida vredet
mot "Fort". För mjuk manövrering, vrid vredet till
"Sakta" då bomrörelse skall avslutas.

Väljarbrytare körning/bom
Sätt väljarbrytaren för körning/bom (referera till figur
6.5) i läge "Körning" för satt köra liften.
Sätt väljarbrytaren för körning/bom i läge "Bom" för
att manövrera bomfunktionerna.
Obs
Bom- och körfunktioner kan inte manövreras på
samma gång.

Joystick, bom
Joysticken för bommen (referera till figur 6.5) används för att höja och sänka grundbommen och för
att svänga svängbordet. Bom- och svängfunktioner
kan manövreras samtidigt.
Obs
Avståndet som joysticken förs från neutralläget är
proportionell till hastigheten på funktionen.
Håll joysticken framåt för att höja grundbommen och
bakåt för att sänka bommen.
Håll joysticken åt höger för att svänga svängbordet
motsols och åt vänster för att svänga svängbordet
medsols.

Joystick, körning
Joysticken för körning (referera till figur 6.5) används
för att köra liften framåt och bakåt. Den används även
för att styra maskinen. Styr- och körfunktionerna kan
manövreras samtidigt.
Obs
Avståndet som joysticken förs från neutralläget är
proportionell till hastigheten på funktionen.
Håll joysticken framåt för att köra liften framåt och
bakåt för att köra liften framåt enligt riktningspilarna
på chassit.
Håll joysticken åt höger för att styra liften åt höger
och åt vänster för att styra åt vänster enligt riktningspilarna på chassit.
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Obs
De styrande hjulen är inte självcentrerade. Sätt de
styrande hjulen pekande rakt fram efter avslutad
sväng.

Brytare körhastighet
Brytaren för körhastighet (referera till figur 6.5) har
två lägen:
HI - hög hastighet och lågt moment.
LO - låg hastighet och högt moment.

Manöverbrytare ledbar jibb - Endast TB66J
Manöverbrytaren för jibben (referera till figur 6.5) används för att höja eller sänka jibben. Brytaren är
fjäderbelastad och återgår till neutralläge då den
släpps. Håll brytaren uppåt för att höja jibben. Håll
brytaren nedåt för att sänka jibben.

Manöverbrytare, bom utskjutning/indragning
Brytaren ut/inteleskopering av bommen (referera till
figur 6.5) används för utskjutning eller indragning av
topp och mellansektioner av bommen. Brytaren är
fjäderbelastad och återgår till neutralläge då den
släpps. Håll brytaren nedåt för utskjutning av bommarna. Håll brytaren uppåt för indragning av bommarna.

Manöverbrytare, plattformsrotation
Brytaren för plattformsrotation (referera till figur 6.5)
används för att svänga (rotera) plattformen. Brytaren är fjäderbelastad och återgår till neutralläge då
den släpps. Håll brytaren åt vänster för att svänga
plattformen medsols. Håll brytaren åt höger för att
svänga plattformen motsols.

Manöverbrytare, plattformsnivellering
Brytaren för plattformsnivellering (referera till figur 6.5)
används för att nivellera plattformen. Brytaren är
fjäderbelastad och återgår till neutralläge då den
släpps. Håll brytaren uppåt för att tillta plattformen
uppåt eller bort från marken. Håll brytaren nedåt för
att tilta plattformen nedåt eller mot marken.
Manöverbrytare motor/nödkraft
Brytaren för motor/nödkraft (referera till figur 6.5) är
fjäderbelastad och återgår till läge "Motor" då den
släpps. Sätt brytaren i läge nödkraft och håll kvar den
för att manövrera liftens funktioner med nödkraftsystemet. Släpp brytaren för att koppla bort nödkraftsystemet.
Obs
Nödkraftsystemet är till för att sänka ned plattformen
i en nödsituation och inte avsett för normal maskinmanövrering.

Översättning
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Om motorn är igång, stoppar den då brytaren sätts i
läge "Nödkraft".

Manöverbrytare motorvarvtal
Brytaren för motorvarvtal (referera till figur 6.5) används för ställa motorns varvtal till antingen låg eller
hög tomgång.
Sätt brytaren i läge "Låg" för normal maskinmanövrering och i hög för att köra med max hastighet.
Motorn kan sättas i tre olika varvtal från de övre manövrerna. Oberoende av brytaren för motorvarvtal, ger
plattformens fotbrytare, då den trycks ned, ökat
motorvarvtal från lågt till mellanvarvtal.
Högt motorvarvtal erhålls då grundbommen är horisontell, fotbrytaren är nedtryckt och manöverbrytaren för motorvarvtal är i läge "Hög", och joysticken
för körning förs från neutralläge framåt eller bakåt.
Maskinen kan köras på mellanvarvtal med brytaren
med brytaren för motorvarvtal placerad i läge "Låg".

Manöverbrytare maskin/generator
Brytaren för AC generatorn (extra utrustning) är placerad i framkant på den övre manöverpanelen.
Sätt, med motorn igång, brytaren i läge "Generator"
för att ge ström till uttaget på plattformen. Sätt brytaren i läge "Maskin" för att stänga av generatorn och
återuppta maskinmanövrering. Maskinens funktioner
fungerar inte då brytaren är i läge "Generator".

Kör- och arbetsbelysning, plattform
Brytaren för körbelysningen (extrautrustning) sitter
på baksidan av varje lampa. Sätt brytaren i läge "Till"
för att tända körbelysningen. Brytaren för
arbetsbelysningen (extrautrustning) på plattformen
sitter på baksidan av varje lampa (referera till figur
6.7).

Signalhorn Button
Manöverknappen för signalhorn sitter på höger sida
av den övre manöverpanelen. Tryck på knappen för
att aktivera signalhornet.

Plattformens fotbrytare
Tryck ned och håll plattformens fotbrytare nedtryckt
för att aktivera kör- och bomfunktionerna från de övre
manövrerna.

Figur 6.7 - Arbetsbelysning, plattform

Fotbrytare

Figur 6.6 - Plattform
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Kapitel 7 - Inspektion innan start
Potentiella service- och säkerhetsproblem kan upptäckas vid inspektion av liften. Detta kapitel inkluderar information om korrekt inspektion av liften och
inkluderar en inspektionslista innan start i slutet på
kapitlen för att säkerställa att inga områden förbises.

Kylvätska
Cummins motorer vätskekylda. Då motorn är kall,
skall det vara cirka 2.5 cm kylvätska i botten på tanken (referera till figur 7.2).

VARNING
Potentialen för en olycka ökar om en lift, som är
skadad eller behäftad med fel, används. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet
av sådana olyckor. Manövrera inte liften om den
är skadad eller behäftad med fel.

Kylvätsketank

Utför en inspektion innan start innan varje skift och
innan liften används på arbetsplatsen. Platsen där
inspektionen sker skall ha horisontellt, fast underlag.

Instruktionsmanual
Hållaren för instruktionsmanualen är placerad bakom
dörren i det främre skyddet (referera till figur 7.1) på
maskinens högra sida.
Figur 7.2 - Kylvätsketank
Kylvätskeläckage är lätt att upptäcka på marken.
Kontrollera under chassit avseende kylvätska som
har läckt.
Säkerställ att kylaren och ventilationsöppningar på
skyddet är fria från smuts eller främmande föremål
som begränsar luftströmmen.
Deutz motorer är luftkylda. Inspektera visuellt luftintaget och fläkten (referera till figur 7.3) för att säkerställa att de är fria från hinder som kan stoppa eller
minska luftströmmen. Inspektera fläktremmen för att
se att den är på plats och inte sprucken.

Hållare instruktionsmanual

Figur 7.1 - Hållare instruktionsmanual
Kontrollera att rätt instruktionsmanual sitter i hållaren. Manualen skall vara komplett med alla sidor intakta och den skall vara läsbar.

Fläkt

Motor

Fläktrem

Öppna motorutrymmets dörrar på båda sidor av
maskinen och inspektera visuellt motorn och dess
komponenter med avstängd motor.

Oljenivå
Kontrollera motoroljenivån innan start av motorn så
att olja dränerats till oljesumpen. Korrekt oljenivå är
mellan markeringarna fyll på och full på oljestickan.
Avståndet mellan övre och nedre markeringen på
oljestickan motsvarar ungefär 1 liter. Fyll vid behov
på olja, innan start av motorn.
TB60/66J-0084030EE

Figur 7.3 - Luftintag
Kontrollera bränslenivån (referera till figur 7.4) och
fyll vid behov på bränsle. Säkerställ att locket sitter
ordentligt på bensin- eller dieseltankar.

Översättning
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4. Kontrollera mätaren efter att motorn gått ungefär
30 sekunder.
Om indikeringen är röd, byt filtret.

Bränslemätare

Om indikeringen är klar, är filtret OK.
5. Stäng av motorn

Laddningssystem
Då motorn är igång, skall nålen på amperemätaren
(referera till figur 7.5) vara åt höger på "0." Vänster
sida om "0" betyder urladdning.

Elsystem
Figur 7.4 - Bränsletank
Bränsleledning
Inspektera visuellt hela bränsleledningen avseende
läckage och skador. Börja vid tanken och följ ledningen till motorn.

Luftfilter
Luftfiltermätaren (referera till figur 7.5) är försedd med
en indikator som visar då filtret skall bytas.

Strömmen ges av två, 550 CCA, 12 volt batterier (referera till figur 7.6). Dessa batterier ger 12 volt DC
för manövrering av liftens elektriska och
elektrohydrauliska komponenter.

VARNING
Batterier avger vätgas och syrgas som i kombination kan bli explosiv. Dödsfall eller svåra
personskador kan bli resultatet av en kemisk
explosion. Rök inte eller ha öppen eld vi kontroll av batterierna.

FÖRSIKTIGT
Även med elsystem som har låg spänning, kan
gnistor uppstå. Elektriska stötar eller skador på
komponenter kan bli resultatet vid kontakt med
strömförande ledare. Var mycket försiktig vid
arbete med elektrisk utrustning.

Luftfiltermätare

Batterierna är placerade bakom dörren på svängbordets vänstra sida.

Apmperemätare
Återställningsknapp

Nödbatteri
Nödbatteriet (referera till figur 7.6) är placerat bakom
dörren på höger sida av chassit. Batteriet laddas
automatiskt då motorn är igång.
Figur 7.5 - Mätare vid nedre manövrer
Lock

För att inspektera luftfiltret:
Batteripoler

1. Vrid batterifrånskiljaren till läge "Till" och stäng dörren.
2. Drag, på de nedre manövrerna, ut nödstoppsknappen.
3. Sätt i nyckeln i manöverbrytaren och tryck på
startknappen för att starta motorn.

Figur 7.6 - Nödbatteri
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Inkludera nödbatteriet vid inspektion och service på
elsystemet.

Batteriets syranivå
Tag bort locken från varje batteri (referera till figur
7.6).
Kontrollera visuellt batteriets syranivå. Om nivån inte
är inom 6 mm (1/4?) från botten på påfyllningen i
varje cell, fyll på destillerat vatten.
Sätt tillbaka locken på batteriet. Locken skall alltid
vara fastsatta och ordentligt åtdragna under maskinmanövrering.

Nivåmätare

Batteripoler
Kontrollera toppen på batterierna, polerna, och kabeländarna (referera till figur 7.6). De skall vara rena
och inte korroderade. Rengör toppen på batteriet vid
behov. Rengör polerna och kabeländarna med en
stålborste. Alla kabeländar skall vara ordentligt fastsatta i polerna.

Kablage
Inspektera alla kablar och kablage avseende slitage
och/eller fysiska skador så som lösa anslutningar,
trasiga kablar, och skadad isolering. Kontrollera
kablaget i områden där de kan klämmas eller skavas. Säkerställ att kablarna och ledningar är riktigt
dragna och inte skaver mot skarpa kanter eller kläms.

Hydraulsystem
Hydraulkraften kommer från en motordriven, variabel kolvpump.

Figur 7.7 - Nivåindikering

FÖRSIKTIGT
All hydraulvätska är inte lämplig för användning
i hydraulsystem. En del oljor har dåliga smörjegenskaper och kan öka slitaget på komponenter. Använd endast rekommenderad hydraulvätska.
Tag, vid behov, bort påfyllningslocket och fyll på korrekt typ av olja. Referera till kapitel 2 för korrekt
hydraulolja. Om olja ofta behöver fyllas på indikerar
det att det finns läckage någonstans i hydraulsystemet. Synglaset på tanken är försett med en termometer för att mäta temperaturen på vätskan. Temperaturen skall vara mindre än 93°C (200°F).

Filter

FARA
Hydraulolja som läcker ut under tryck kan ha tillräcklig kraft att tränga in i huden. Svåra infektioner eller reaktioner blir resultatet om det inte
behandlas omedelbart. Vid svåra skador på
grund av läckande hydraulolja, kontakta omedelbart läkare.
Hydraultanken sitter bakom dörren på svängbordets
vänstra sida. Pumpen är monterad på motorn.

Vätskenivå
Kontrollera vätskenivån i hydraultanken med hopfälld
lift på horisontellt underlag. Vätskenivån skall vara
mellan markeringarna "Full" och "Fyll på" på synglaset (referera till figur 7.7).

Kontroll av konditionen på hydraulfiltret är en del av
underhållet på maskinens underhåll och skall inte
utföras av föraren.

Slangar, rör, och anslutningar
Inspektera alla hydraulslangar, rör och anslutningar
avseende slitage, läckage eller skador (referera till
figur 7.8). Säkerställ att slangarna är dragna korrekt
så att skarpa kanter undviks och att de inte skaver
mot något. Inspektera rören avseende skador som
kan begränsa flödet. Säkerställ att alla slangar och
rör sitter ordentligt fast i sina hållare.

Figur 7.8 - Slangar, rör, och anslutningar
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Hydrauloljeläckage är lätt synbara på marken. Kontrollera under chassit avseende vätska som läckt ut.

Däck och hjul
Inspektera visuellt däck och hjul (referera till figur 7.9)
för att säkerställ att de inte är skadade. Kontrollera
hjulmuttrarna för att se att ingen saknas, är skadad
eller lös.

Väljarbrytare

Nödstoppsknapp

Manöverbrytare
motor/nödkraft

Manöverbrytare
nedre manövrer

Startbrytare

Figur 7.10 - Nedre manövrer

Figur 7.9 - Däck och hjul
Liften har skumfyllda däck. Skumfyllda däck har ingen
dekal med lufttryck eller påfyllningsventil.
Inspektera avseende stora hål eller skärsår där skum
tränger ut. Kontrollera avseende stora föremål som
trängt in i däcket som vinkeljärn etc. vilket kan skära
sönder däcket.
Punktering beroende på bultar, skruvar eller spikar
är inget problem för skumfyllda däck.

Nedre manöverstation
Kontrollera, utan personal på plattformen, funktionen
på varje manöver från de nedre manövrerna (referera till figur 7.10).

Gör enligt följande för att manövrera maskinen från
de nedre manövrerna.
1.
Vrid batterifrånskiljaren till läge "Till".
2.
Drag, på de nedre manövrerna, ut nödstoppsknappen. Sätt i nyckeln i väljarbrytaren och vrid
brytaren till läge för de nedre manövrerna.
3.
Tryck på startknappen tills motorn startar, släpp
därefter knappen.
4.
Låt motorn värmas upp till driftstemperatur.
5.
Håll brytaren, för manövrering från chassits
manövrer, uppåt.

FARA
Klämrisk kan existera mellan rörliga komponenter.
Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet om du kläms mellan komponenter, byggnader, konstruktion, eller andra hinder. Säkerställ
att all personal håller sig undan från liften vid
inspektion innan start.
6. Testa funktionen på varje manöver, i båda
manöverriktningarna.
Obs
Vid kontroll av svängen i medsols riktning, roterar
svängbordet mot dig.
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Nödstopp

4. Vrid knoppen för att stänga ventilen.

Tryck in nödstoppsknappen för att stänga av motorn.
De nedre manöverfunktionerna skall inte fungera med
nödstoppet i detta läge.

Nödkraft
Sätt batterifrånskiljaren, nödstoppsknappen, och
huvudbrytaren i läge "Till".
Håll brytaren motor/nödkraft i läge för nödmanövrering
och brytaren för manövrering från chassits manövrer i läge "Till" för att manövrera liften från de nedre
manövrerna med nödkraftsystemet.

Lutningssensor
Gör enligt följande för att testa lutningssensorn.
1. Placera liften på slätt, horisontalt underlag.
2. Avlägsna all personal och material från plattformen.
3. Starta motorn och höj grundbommen till just över
horisontallinjen.
4. Öppna den bakre dörren på maskinens vänstra
sida för att komma åt lutningssensorn (referera till
figur 7.12).

Nödsänkning
Grundbommen kan, vid nödsituation, sänkas med
nödsänkningsmanövrerna. Nödsänkningsknoppen
sitter på basen av bomlyftcylindern (referera till figur
7.11 ).
Gör enligt följande för att testa nödsänkningssystemet.
1. Använd de nedre manövrerna för att höja grund bommen.

Nödsänkningsmanöver

Figur 7.12 - Lutningssensor
5. För lutningssensorn åt sidan så mycket det går
för att aktivera lutningslarmet.
6. Om larmet inte ljuder, tag maskinen ur drift tills
problemet är åtgärdat.
7. Sänk ned grundbommen.

VARNING
Potentialen för en olycka ökar då säkerhetsutrustningar inte fungerar korrekt. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av sådana olyckor. Koppla inte förbi, sätt någon
säkerhetsutrustning ur funktion.

Figur 7.11 - Nödsänkningsmanöver
2. Stäng av motorn.

FARA
Klämrisk kan existera mellan rörliga komponenter. Dödsfall eller svåra personskador kan bli
resultatet om du kläms mellan komponenter. Håll
avstånd till rörliga komponenter vid testmanövrering av maskinen.
3. Vrid sakta knoppen för att öppna sänkningsventilen.
Bommen skall sakta sänka sig med hjälp av tyngdkraften.

VARNING

Potentialen för en olycka ökar då säkerhetsutrustningar inte fungerar korrekt. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av sådana olyckor. Stäng nödsänkningsmanövrerna
helt innan liften manövreras.
TB60/66J-0084030EE

Blinkande varningsljus
Om maskinen är utrustad med blinkande varningsljus, (extrautrustning), kontrollera visuellt för att se
att det blinkar. Lampan skall blinka då motorn är igång.

Skydd för sandblästring
Skyddet för sandblästring skyddar cylindrarna från
skador vid sandblästring eller målning. Gummiskydd
skyddar varje kolvstång då den skjuts ut eller dras
in. Skydden förhindrar sand och färg att skada
cylindertätningar och kolvstång.

Översättning
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Inspektera skydden under manövrering av maskinen
för att säkerställa att de är ordentligt fastsatta och
täcker kolvstången helt. Säkerställ att det inte finns
några hål i skydden.

Konstruktion
Inspektera visuellt alla svetsar och relaterade komponenter. Det är viktigt att inspektera fastsättningarna som håller komponenter.

Svetsar
Inspektera visuellt alla svetsar avseende onormalt
slitage, skavning eller deformation som kan förorsaka störningar mellan rörliga delar. Inspektera
svetsarna på strukturella komponenter. Var speciellt
uppmärksam på bomsvetsar. Området som skall
inspekteras skall vara rent och fritt från fett etc.
Kontrollera avseende synbara sprickor i svetsar.

Figur 7.14 - Grundbommens botten i toppänden.

Glidplattor
Grundbommen har glidplattor (referera till figur 7.13)
mellan bomsektionerna.

Glidplattor

Glidplattor

Figur 7.15 - Grundbommens topp i basänden
nspektera även vajrarna inne i basänden på grundbommen (referera till figur 7.16).

Figur 7.13 - Bomsektioner
Använd de nedre manövrerna för att höja grundbommen till horisontallinjen. Skjut ut toppbommen
ungefär 30 cm (1?). Inspektera visuellt glidplattorna
för att säkerställa att de sitter på plats och inte är
lösa.
Inspektera ytan där plattorna är i kontakt med mellan- och toppbommen. Färgen skall vara kvar på ytan
och inga tecken på bar metall får finnas.

Figur 7.16 - Grundbommens basände

Vajrar

Fastsättningar

Inspektera visuellt vajrarna där det sitter fast på utsidan av grundbommen. Det finns en vajeranslutning i
botten på grundbommen (referera till figur 7.14) och
även en på toppen av grundbommen (referera till figur 7.15).

Inspektera visuellt alla fastsättningar och se till att
ingen är lös eller saknas.
Var speciellt uppmärksam på att alla bultar, muttrar,
rullar, kragar och låsringar som kopplar ihop bommarna och cylindrarna. De skall alla vara på plats,
åtdragna och inte skadade på något sätt.
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Höj grundbommen för att komma åt svänglagrets
bultar (referera till figur 7.17).
Inspektera bultarna för att säkerställa att ingen saknas, är lös eller skadad.
Inspektera svänglagrets bultar och säkerställ att ingen
saknas, är lös eller skadad.

Inspektera den svängbara grinden (extrautrustning)
och se att den svänger lätt, stänger ordentligt och
inte är deformerad på något sätt Säkerställ att fjädern stänger och säkrar grinden då den är stängd.

Fästpunkter, säkerhetssele
Det finns två fästpunkter under den övre manöverpanelen (referera till figur 7.18).
Inspektera visuellt fästpunkterna för säkerhetsselen
för att säkerställa att de är på plats, inte är deformerade och ordentligt fastsatta på plattformen.

Manövrer
Gör enligt följande för att manövrera maskinen från
de övre manövrerna.
1. Vrid batterifrånskiljaren till läge "Till".
2. Drag, vid de nedre manövrerna, ut nödstoppsknappen. Sätt i nyckeln in väljarbrytaren och vrid
brytaren till läge för de övre manövrerna.
3. Drag, på de övre manövrerna (referera till figur
7.19), ut nödstoppsknappen.

Svänglagrets bultar

Figur 7.17 - Insida svängbord

Övre manöverstation
Inspektera plattformen och övre manövrer endast om
alla funktioner fungerar korrekt från de nedre manövrerna.

Nödstopp
Gaspådrag

Plattformsräcke
Plattformsräcket (referera till figur 7.18) inkluderar
toppräcke, mellanräcke, sparklister och en
plattformsstång eller svängbar grind (extrautrustning).

Plattformsstång

Manöverbrytare jibb

Plattformsnivellering

Plattformsrotation

Joystick, körning

Figur 7.19 - Övre manöverpanel, översida

Mellanräcke

Fästpunkter
säkerhetssele

4. Vrid startbrytare i framkant på den övre manöverpanelen till läge "Start" tills motorn startar, släpp
den därefter.
5. Låt motorn värmas upp till driftstemperatur.

Sparklist
Fotbrytare

FARA

Figur 7.18 - Plattformsräcke
Inspektera alla komponenter på plattformsräcket.
Räckena och sparklisterna skall alla vara på plats
och inte vara skadade eller deformerade. Kontrollera
visuellt räcket och sparklisterna avseende sprickor.
Alla bultar och muttrar som håller plattformen skall
vara på plats och inte vara lösa. Inspektera
plattformsstången för att säkerställa att den är på
plats och inte är skadad. Den skall röra sig lätt.
TB60/66J-0084030EE

Brytare körhastighet
Väljare
Körning/Bom

Manöverbrytare
Utskjutning/Indragning bom

Joystick, bom

Toppräcke

Motor/nödkraft

Hastighetsvred

Klämrisk kan existera mellan rörliga komponenter. Dödsfall eller svåra personskador kan bli
resultatet om du kläms mellan komponenter,
byggnader, konstruktion, eller andra hinder.
Säkerställ att all personal håller sig undan från
liften då inspektion innan börjar.
6. Sätt väljarbrytaren körning/bom i läge "Bom".

Översättning
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7. Testa plattformens fotbrytare genom att aktivera
bomfunktionen utan att trycka ned fotbrytaren. Om
manövrering av bommen kan ske fungerar inte
spärren korrekt. Använd inte maskinen innan problemet är korrigerat.
8. Testa funktionen på varje manöver, i båda riktningarna, från de övre manövrerna.
9. Brytaren för körhastighet är spärrad via en begränsningsbrytare på svängbordet som känner av grund
bommen position. Då grundbommen höjs till just
under horisontallinjen skall maskinen bara gå att
köra med låg hastighet. För att köra med hög
hastighet skall bommarna vara hopfälld.

Körlarm
Maskinen kan vara utrustad med ett körlarm
(extrautrustning). Kör både framåt och bakåt för att
säkerställa att larmet ljuder för att varna personal in
området att liften är i rörelse.

Kör- och arbetsbelysning
Maskinen kan vara utrustad med körbelysning och/
eller arbetsbelysning på plattformen. Starta motorn
och använd brytaren på baksidan av varje belysning
för att kontrollera att belysningen fungerar.

Skydd, plattformsmanövrer

Maskinen kan vara utrustad med ett skydd för
plattformens manöverpanel (extrautrustning). InspekTryck in nödstoppsknappen för att stänga av motorn. tera skyddet för att säkerställa det passar över
De övre manöverfunktionerna skall inte fungera då manöverpanelen.
nödstoppet är intryckt.
Skyltar och dekaler

Nödstopp

Nödkraft
Drag upp nödstoppsknappen och sätt startbrytaren i
läge "Till".
Håll brytaren motor/nödkraft i läge för "Nödkraft" och
tryck ned fotbrytaren för att manövrera liften från de
övre manövrerna med nödkraftsystemet.

Inspektera alla säkerhets och manöverskyltar och
dekaler. Säkerställ de är på plats, i god kondition och
är läsbara.
Skyltar och dekaler kan rengöras med tvål och vatten och en mjuk trasa.

FÖRSIKTIGT

Signalhorn

Tryck på manöverknappen för signalhornet för att Lösningar kan innehålla farliga ingredienser. Följ
säkerställa att det ljuder för att varna personal i områ- tillverkarens instruktioner avseende korrekt andet.
vändning. Bär skyddshandskar och skyddsglasögon vid användning av lösningar.
AC Generator
Med motorn igång, sätt brytaren för maskin/generator (referera till figur 7.20) i läge "Generator" för att ge
ström till uttaget på plattformen och till uttaget på
generatorhuset.

Ersätt saknade eller oläsliga skyltar eller dekaler
innan liften manövreras. Skylt- och dekalsatser finns
hos maskinleverantören.
Säkerhetsrelaterade skyltar och dekaler illustreras
på kommande sidor.

Manöverbrytare
maskin/generator

Figur 7.20 - Övre manöverpanel, framkant
Sätt i kontakten till ett elektriskt handverktyg i uttaget
och kontrollera strömmen.

34

Översättning
DanAB 2008-02

TB60/66J-0084030EE

Kapitel 7 - Inspektion innan start

FARA

(En per cylinder)

Användning av fel delar kan leda till
del på cylindrarna.
Dödsfall eller svåra personskador
kan bli resultatet.
Använd endast delar som är godkända av
Snorkel.

0074311

Höger sida

Försiktighet

Tag inte bort någon vikt från denna maskin. Vikt som läggs till skall fördelas jämnt
på varje axel. Korrekt stabilitet och axelvikter på denna maskin är baserat på
den plattformsstorlek som visas ovan.

TB66J höger sida

Denna maskin är inte isolerad mot ström.
Manövrera inte nära elledningar eller andra
strömförande föremål!
0162336E

0162336E

TB60/66J-0084030EE
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FARA
TIPPRISK

DÖDSFALL eller svåra personskador kan bli resultatet om
maskinen tippar.
Denna maskin är utrustad med skumfyllda eller solida däck, hjulvikten är
mycket viktig för stabiliteten.
För att förhindra att maskinen tippar, vid byte av däck skall ENDAST
fabriksgodkända skumfyllda eller solida däck användas.
0073298
FÖRSÖK INTE att pumpa skumfyllda eller solida däck.

0073298

FARA
DU FÅR INTE MANÖVRERA DENNA
UTRUSTNING OM DU INTE:
1. TRÄNATS I SÄKER MANÖVRERING AV
DENNA UTRUSTNING OCH

Höger sida

2. KÄNNER TILL OCH FÖLJER SÄKERHETS- OCH
MANÖVERREKOMMENDATIONERNA SOM FINNS I
TILLVERKARENS MANUALER, DIN
ARBETSGIVARES SÄKERHETSREGLER OCH
GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER.
EN FÖRARE SOM INTE UTBILDATS PÅ MASKINEN
UTSÄTTER SIG SJÄLV OCH ANDRA FÖR RISKER
SON KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SVÅRA
PERSONSKADOR.
0323897

0329897

FARA
OM INTE FÖLJANDE REGLER FÖLJS KAN DET LEDA TILL
DÖDSFALL ELLER SVÅRA PERSONSKADOR.

ELFARA
Manövrera inte denna maskin om du inte är kvalificerad förare och har läst och förstått
all information i instruktionsboken samt på dekaler och varningsskyltar på maskinen.
Denna maskin är inte isolerad mot ström. Ha alltid ett säkerhetsavstånd på minst 3,5
meter till elledningar och andra strömförande föremål.

TIPP OCH FALLRISKER

Överskrid aldrig max tillåten last, vilken visas på plattformen.

Manövrera aldrig denna maskin på mjukt eller ostabilt underlag.
Denna maskin får endast manövreras på slätt, horisontellt underlag.
Använd inte maskinen som lyftkran, stöd eller domkraft och placera inte plattformen mot
något föremål för att stabilisera den.
Använd inte maskinen om den inte fungerar på ett riktigt sätt eller om den är skadad.
Modifiera inte eller ändra maskinen på något sätt.
Läs i instruktionsboken för information om andra faror.

0074210

0074210
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Denna maskin är inte isolerad mot ström.
Manövrera inte nära elledningar eller andra
strömförande föremål!
0162336E

016233E

Fram

FARA
TIPPRISK

DÖDSFALL eller svåra personskador kan bli resultatet om
maskinen tippar.
Denna maskin är utrustad med skumfyllda eller solida däck, hjulvikten är
mycket viktig för stabiliteten.
För att förhindra att maskinen tippar, vid byte av däck skall ENDAST
fabriksgodkända skumfyllda eller solida däck användas.
0073298
FÖRSÖK INTE att pumpa skumfyllda eller solida däck.

0073298
Vänster sida

FARA

ELFARA

Denna maskin är inte isolerad mot ström.

0072531

0072531

FARA
ELFARA
DENNA MASKIN ÄR INTE ISOLERAD MOT STRÖM

Håll ett minsta säkerhetsavstånd på 3,5 meter till elledningar eller andra strömförande
föremål. Tänk på att plattformen eller ledningarna kan svaja.
Denna maskin ger inget skydd mot kontakt eller närhet till en elektriskt laddad ledare.
Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av kontakt eller otillräckligt
0072530
säkerhetsavstånd.

0072530

Övre manöverpanel, framkant
TB60/66J-0084030EE
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Kontrollista, inspektion innan start
Detalj
Instruktionsmanual
Motor
Oljenivå
Kylvätska

Ok
I hållaren
Mellan markeringarna full och fyll på
Luftintag och fläkt fria från hinder.
Fläktremmen i god kondition
Locket åtdraget, i god kondition och rent
Full tank, tanklocket på plats och åtdraget,
inget läckage
Klar indikering
Korrekt funktion
Inga skador eller deformation

Radiator
Bränsletank och bränsleledning
Luftfilter
Laddningssystem
Startutrustning för låga temperaturer
Elsystem
Nödbatteri
Batteriets syranivå och poler
Kablage
Hydraulsystem
Vätskenivå
Filter

Kondition och laddat
Korrekt nivå/rent, anslutningar fastsatta
Inget slitage

Slangar, rör och anslutningar
Uppvärmning vid kall väderlek
Däck och Hjul
Skumfyllda däck
Nedre manöverstation
Manövrer
Nödstopp och avstängningar nedre manövrer
Nödsänkning
Lutningssensor
Blinkande varningsljus
Skydd för sandblästring
Påkörningsskydd
Konstruktion
Svetsar
Glidplattor
Fastsättningar
Vajrar
Övre manöverstation
Plattformsräcke och fästpunkter för säkerhetssele
Manövrer
Nödstopp och nödkraft
Signalhorn
Eluttag
Körlarm
Kör- och arbetsbelysning
Skydd, plattformsmanövrer
Skyltar eller Dekaler
38

Mellan markeringarna full och fyll på
Kontrollera att indikeringen är i den gröna
zonen
Inget läckage
Korrekt funktion
God kondition
Korrekt funktion
Korrekt funktion
Korrekt funktion
Ljuder lutningslarmet
Korrekt funktion
På plats och korrekt funktion
På plats, inga skador eller deformation
Svetsar intakta, inga skador eller deformation
På plats, inga skador eller deformation
På plats och åtdragna.
Ingen deformation eller trasiga kardeler
Svetsar intakta, inga skador eller deformation
Korrekt funktion
Avstängning övre manövrer/korrekt funktion
Ljuder då det aktiveras.
Korrekt funktion
Ljuder då liften körs
Korrekt funktion
På plats och korrekt funktion
På plats och läsbara

Översättning
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Liften kan manövreras från antingen de nedre eller
övre manövrerna.

FARA
Liften är inte isolerad mot ström. Dödsfall eller
svåra personskador kan bli resultatet vid kontakt med, eller otillräcklig avstånd från, strömförande ledare. Manövrera inte närmare än "minsta
säkerhetsavstånd" enligt definition av ANSI eller nationella säkerhetsregler.
Klämrisk kan existera mellan rörliga komponenter. Dödsfall eller svåra personskador kan bli
resultatet om du fastnar mellan komponenter,
byggnader, konstruktion eller andra hinder.
Säkerställ att det finns tillräckligt utrymme runt
maskinen innan chassit, bommar, eller plattform
manövreras. Tillåt tillräckligt utrymme och tid att
stoppa rörelsen för att undvika kontakt med konstruktioner eller andra faror.
Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Manövrera liften på fast, slätt, horisontalt underlag. Undvik körhastigheter och/eller terräng som kan leda till plötsliga förändringar
av plattformens position. Kör inte eller placera
liften för uppkörning av bommarna nära kanter,
hål, lutningar, mjukt eller ojämnt underlag, eller
andra tippfaror.
Plattformens max last är det totala vikten av personal och utrustning som får lyftas på plattformen. Max
tillåten last på plattformen finns på dekaler i bakkant
på plattformen.

Kall, tjock hydraulolja rinner inte så lätt och kan leda
till fördröjning i manöverrörelserna och fel spänning
på AC generatorn. Kall olja kan även ge kavitation
och pumpskador. Hydraulsystemet kan vara utrustat med uppvärmningssats för kall väderlek
(extrautrustning).

Sats för kallstart
Satsen för kallstart (extrautrustning) kan vara en
motorblockvärmare eller luftförvärmare. Typen av
starthjälpssystem beror på motortillverkaren.
De sista två bokstäverna i modellnumret, stansat på
serienummerplåten visar motortillverkaren (referera
till figur 8.1). Serie-nummerplåten är monterad i framkant av svängbordet.
De sista två
siffrorna i
modellnumret

MotorStartsystem för
tillverkare kall väderlek

CU

Cummins

Motorblockvärmare

DZ

Deutz

Luftförvärmare

Figur 8.1 - Motor Tillverkare/Startsystem
Referera till motortillverkaren härunder för specifik
information om kallstart för respektive motortyp och
startsystem för kall väderlek.

Cummins - Blockvärmare
Sätt i sladden 8 timmar innan start av motorn. Värmaren värmer upp motorblocket för att underlätta start
vid kall väderlek.
Tag ur kontakten innan start av motorn.

Kapacitetsvärden visar tillåten lyftkapacitet och
indikerar inte liftens stabilitet.
Föraren bär ansvaret för att liften är korrekt uppställd
för varje arbete.

Deutz - Förvärmare
Håll, på de nedre manövrerna, manöverbrytaren för
värmaren i läge "Till" under ungefär en minut innan
motorn startas. En glödplugg förvärmer luften för att
underlätta start av motorn. Fortsätt att hålla
glödningen aktiverad då motorn startas. Släpp inte
brytaren innan motorn startat.
Om motorn inte startar inom 20 sekunder, fortsätt
att aktivera glödningen och vrid startbrytaren till läge
"Från". Vänta en minut innan nytt startförsök görs.

Start vid kall väderlek

Uppvärmning av hydraulsystem

Om omgivningstemperaturen är 0°C (32°F) eller
under, kan motorn och hydraulsystemets olja behöva
värmas upp innan drift. Kör inte motorn på högre
varvtal än hög tomgång tills motorn och hydrauloljan
haft en chans att värmas upp. Motorn kan vara utrustad med en startutrustning (extra utrustning) för
låga temperaturer.

Hydrauloljan kan värmas upp genom att aktivera
bommens utskjutscylinder till läge "Indragning" då
bommen är helt indragen. Höj grundbommen så att
den blir horisontell och aktivera indragningen. Oljan
värms då upp.

FARA
Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Överskrid inte max tillåten kapacitet
som visas på dekalen på plattformen.
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FÖRSIKTIGT
Inte all hydraulolja är lämplig för användning i
hydraulsystemet. En del oljor har dåliga smörjegenskaper och kan öka slitaget på komponenter. Använd endast rekommenderad hydraulolja.
Använd hydraulolja för kall väderlek enligt rekommendationer i maskinens generella specifikationer vid
temperaturer på -12°C (10°F) eller under.

5. Håll manöverbrytare i önskad riktning.
6. Släpp manöverbrytaren för att stoppa rörelsen.
7. Sätt brytaren för manövrering från chassits manövrer i läge "Från" då inga funktioner aktiveras.

Förberedelser för manövrering
Gör enligt följande för att förbereda liften för manövrering.
1. Utför en inspektion innan start enligt beskrivning i
kapitel 7.
2. Sätt batterifrånskiljaren i läge "Till".
3. Stäng och lås dörren.
4. Säkerställ, innan målning eller sandblästring att
skydden för sandblästring och manöverboxen på
plattformen är korrekt monterade. Dessa extrautrustningar skyddar, då den används på ett riktigt
sätt, manöverskyltar och kolvstänger från färg och
sand.

Väljarbrytare

Nödstopp

Manöverbrytare
motor/nödkraft

Manövrering
från nedre
manövrer

Startknapp

Nedre manövrer
De nedre manövrerna har prioritet före de övre manövrerna. Detta betyder att de nedre manövrerna alltid kan användas för att manövrera plattformen oberoende av läget på nödstoppsknappen på de övre
manövrerna.
Bom, svängbord, och plattformsfunktionerna kan
manövreras från de nedre manövrerna. De nedre
manövrerna skall användas för att ställa upp liften
samt för test och inspektion.
Gör enligt följande för att manövrera bom, svängbord,
eller plattformsfunktioner med de nedre manövrerna.
Referera till Figur 8.2.
1. Drag ut nödstoppsknappen (referera till figur 8.2).
Sätt i nyckeln in väljarbrytaren och vrid brytaren till
läge för de nedre manövrerna.
2. Tryck på startknappen tills motorn startar, släpp
därefter knappen. Motorn startar inte om
väljarbrytaren är i läge för de nedre manövrerna
under 30 sekunder eller längre tid innan start av
motorn. Väljarbrytaren måste vridas tillbaka till läge
"Från" innan motorn startar.
3. Låt motorn få driftstemperatur.
4. Håll brytaren för manövrering från chassits manövrer uppåt under aktivering av manöverbrytarna.

40

Figur 8.2 - Nedre manövrer

Övre manövrer
De övre manövrerna används för att köra maskinen
och för att manövrera bommar och plattform på arbetsplatsen.
Gör enligt följande för att manövrera maskinens funktioner med de övre manövrerna.
1. Drag, vid de nedre manövrerna, ut nödstoppsknappen. Sätt i nyckeln in väljarbrytaren och vrid
brytaren till läge för de övre manövrerna.
2. Kliv upp på plattformen och stäng grinden.
3. Fäst fallskyddet i avsedda fästpunkter.
4. Drag ut nödstoppsknappen (referera till figur 8.3).

Översättning
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Nödstopp

Startbrytare

Figur 8.3 - Övre manövrer
5. Vrid startbrytaren till läge "Till" och vänta några
sekunder då larmet ljuder för att varna andra att
maskinen skall startas. Vrid brytaren till start, släpp
den då motorn startat. Motorn startar inte om brytaren lämnats i läge "Till" under 30 sekunder eller
längre tid innan den vrids till läge "Start".

4. Vrid stegvis hastighetsvred för att styra funktionshastigheten för bommen, jibben och plattformsrotationen.
5. Om manövern återförs till neutralläge eller om fotbrytaren släpps upp, stoppar rörelsen.

6. Låt motorn värmas upp till driftstemperatur.

Körning och styrning

FARA

Bommanövrering
Gör enligt följande för att manövrera svängbordet,
bom, eller plattformsfunktionerna.
1. Vrid the vredet för bomhastighet till "Sakta".
2. Tryck ned plattformens fotbrytare. Denna brytare
måste hållas nedtryckt för att de övre manövrerna skall fungera.
Fästpunkter
säkerhetssele

Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Kör inte liften med uppkörd bom på
mjukt, ojämnt, eller lutande underlag. Kör inte
maskinen i lutningar som överstiger 25 procent.
För körning med tvåhjulsdrivna maskiner på lutningar
upp till 25 procent, eller 4-hjulsdrivna maskiner på
lutningar upp till 30 procent, rekommenderas att
grundbommen sätts nära horisontallinjen och jibben
på TB66J är höjd bara precis så att den går fri från
marken.
En 25 procentig stigning är en höjd på 0.76 m på en
horisontell längd av 3.05 m.
En 30 procentig stigning är en höjd på 0.91 m på en
horisontell längd av 3.05 m.
Undvik körning med plattformen över fronten (styrande änden) på chassit. I detta läge är maskinen
svår att manövrera på grund av:
kör- och styrmanövreringen blir omkastad.

Figur 8.4 - Plattform
3. Håll önskad manöver i önskad riktning. Se alltid i
den riktning du manövrerar.

TB60/66J-0084030EE

vid körning med hög hastighet, plötsliga svängar
eller stopp ger mer reaktioner för personer på
plattformen.
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större svängutrymme krävs för att förhindra att
plattformen kolliderar med hinder utanför den väg
däcken körs.

VARNING
Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av felaktig körning eller styrning av liften.
Läs och förstå informationen in denna manual
och på skyltar och dekaler på maskinen innan
liften manövreras på arbetsplatsen.
De blå och gula pilarna på chassit indikerar den riktning chassit flyttar sig i då manövern för körning- och
styrning förs mot motsvarande färg.
Då maskinen är hopfälld med bommen centrerad
mellan bakhjulen, korresponderar manöverrörelsen
för körning/styrning med chassits rörelseriktning.
Då svängbordet svängs från hopfällt läge, med bommarna antingen över sidan eller framför chassit motsvarar inte manöverns riktning chassits rörelseriktning.
För att undvika fel, kör alltid till arbetsområdet eller
flytta mellan arbetsområden med svängbordet och
booms i hopfällt läge. Då du kommit fram till arbetsområdet kan bommarna placeras över sida eller
framåt. Se alltid i rörelseriktningen, indikerad av
riktningspilarna på chassit.
Gör enligt följande för att manövrera kör- och styrfunktionerna.
1. Fastställ körhastigheten enligt de specifika körförutsättningarna.
Använd högväxel vid körning över fast, slätt,
horisontellt underlag. Höghastighet kan bara
aktiveras då maskinen är hopfälld. Högväxel
är lika med hög hastighet och lågt moment.
Använd lågväxel för körning på lastramper eller andra stora lutningar och då säkerheten
kräver låg maskinhastighet. Lågväxel är för
låg hastighet och högt moment.
2. Sätt väljarbrytaren körning/bom i läge "Körning".
3. Tryck ned plattformens fotbrytare.

Obs
De styrande hjulen är inte självcentrerade. Sätt hjulen rakt framåt efter avslutad sväng.
7. Efter körning till önskad plats, släpp fotbrytaren,
eller tryck in nödstoppsknappen för att ansätta
bromsarna.

Körhastigheter
Körhastigheten är proportionell till joystickens position. Ju längre joysticken förs från neutralläge ju högre körhastighet.
Sänk alltid hastigheten och andra till lågväxel innan
körning i terräng eller på lutande underlag.
Körhastigheterna är begränsade av en begränsningsbrytare som känner av grundbommens läge. Då bommen är höjd fungerar bara den lägsta körhastigheten
oberoende av manöverbrytarens läge.

VARNING
Potentialen för en olycka ökar då säkerhetsutrustningar inte fungerar korrekt. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av sådana olyckor. Koppla inte förbi, sätt ur funktion
någon säkerhetsutrustning.
Använd inte TB60 om den går att köra fortare än 0.8
km/h (0.5 miles per hour) [6.7 m (22 feet) under 30
sekunder] då bommarna är höjda från transportläge.
Använd inte TB66J om den går att köra fortare än
0.96 km/h (0.6 miles per hour) [7.9 m (26 feet) under
30 sekunder] då bommarna är höjda från transportläge.

Rörelselarm
Rörelselarmet (extrautrustning) ljuder stötvis då joysticken för körning är aktiverad framåt eller bakåt.

Sensor, överbelastad plattform

4. För joysticken för körning framåt för att köra
framåt, i den blå pilens riktning. Drag joysticken
bakåt för att köra bakåt i den gula pilens riktning.
Körhastigheten är proportionell med joystickens
position.
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5. För att stoppa körningen, återför joysticken till neutral.
6. För joysticken för körning åt höger för att styra åt
höger, i den gula pilens riktning. För joysticken åt
vänster för att styra åt vänster, i den blå pilens
riktning.

Alla funktioner stoppas från de övre och nedre manövrerna, då plattformens belastningsgräns är överskriden. Signalhornet ljuder stötvis och den röda
varningslampan för överlast (referera till figur 8.5)
blinkar tills överlasten tagits bort från plattformen och
manövrerna fungerar igen.

Översättning
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Om sensorn för överbelastad plattform löser ut under manövrering eller om systemet indikerar fel och
inte kan återställas, kan nödkraftsystemet fortfarande
användas för nödmanövrering från antingen de nedre eller övre manövrerna.

Varningslampa
överberlastad
plattform

FARA
Figur 8.5 - Övre manövrer
Om plattformen överbelastas för mycket, eller om
en uppåtriktad kraft på plattformen överstiger ungefär 445 N (100 lb), indikerar systemet att fel uppstått,
vilket stoppar alla funktioner från de övre och nedre
manövrerna. Signalhornet ljuder då kontinuerligt och
varningslampan för överlast lyser konstant vid de övre
och nedre manövrerna (referera till figurer 8.5 och
8.6).

Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Överskrid inte max tillåten kapacitet
som visas på dekalen på plattformen.
Överlastsystemet är inte aktivt då maskinen körs med
hopfällda bommar. Detta tillåter att maskinen kan
köras utan att systemet känner överlast på grund av
ojämna markförhållanden.
För att eliminera att systemet löser ut upprepade
gånger under manövrering av maskinen, finns en 5
sekunders fördröjning för följande maskinfunktioner:
start av motorn.

Temperaturmätare motor

då väljarbrytaren för körning/bom sätts i läge
"Bom" då grundbommen är under horisontallinjen och helt indragen.
då överlast tas bort från plattformen.

4-hjulsdrift
Maskinen kan vara utrustad med 4-hjulsdrift. Detta
system är aktivt hela tiden och kräver inga
inställningar av föraren.
4-hjulsdrivna maskiner har en dekal "4x4" på chassits
båda sidor och alla fyra naven har drivning och ser
likadana ut.

AC Generator
Generatorn (extrautrustning) ger ström till uttagen då
motorn är i gång och maskinen står stilla. Maskinens
funktioner fungerar inte då väljarbrytaren maskin/generator är i läge "Generator".

Varningslampa
överberlastad
plattform

FÖRSIKTIGT
Figur 8.6 - Nedre manöverpanel
Systemet blir kvar i felindikering tills överskjutande
last tagits bort från plattformen och nödstoppsknappen eller startbrytaren satts i läge från och därefter i läge till igen, vilket återställer systemet. Efter
detta kan maskinens funktioner manövreras igen.

FÖRSIKTIGT

Kall hydraulolja flyter trögt och kan ge fel utgående generatorspänning. Fel utgående spänning kan ge skador på vissa elektriska verktyg
och utrustning. Låt hydrauloljan bli varm innan
generatorn körs.
Kör inte generatorn om inte hydrauloljetemperaturen
är minst 38°C (100°F).

Nödkraftsystemet är endast för nödsänkning och
hopfällning. Tidsintervallen som pumpen kan
manövreras beror på batteriets kapacitet. Använd inte detta system för normal manövrering.
TB60/66J-0084030EE
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Starta motorn och sätt väljarbrytaren för maskin/generator (referera till figur 8.7) är i läge "Generator".

Manöverbrytare
maskin/generator

Körbelysning
Körbelysningen (extrautrustning) skall användas i
dimmiga områden och är inte avsedd för körning på
allmän väg. Det finns två strålkastare i framkant på
chassit och två blinkande bakljus i bakkant på chassit.
Belysningen fungerar då batterifrånskiljaren och
huvudbrytaren är i läge "Till".
Obs
Om kör- eller arbetsbelysning är tända då motorn
är avstängd kan tömma batterierna så att motorn
inte går att starta eller att nödkraftsystemet inte fungerar. Om motorn inte kan vara igång då belysningen
är tänd, starta motorn en gång per timma och låt
den gå minst 15 minuter.

Arbetsbelysning, plattform
Figur 8.7 - Övre manöverpanel, framkant
Motorn går på hög tomgång då generatorn är i drift.
Generatorn går så länge som motorn är i gång och
brytaren är i läge "Generator".

Tryckluftsledning
Tryckluftsledningen skall användas för att leda luft till
plattformen för luftdrivna verktyg. Anslutningen sitter
i bakkant på chassit och anslutningen på plattformen
sitter vid rotatorn. Max arbetstryck för ledningen är
1,723 kPa (250 psi).
Tryckluftsledningen kan användas för att transportera vätskor som vatten eller antifreeze. Kontakta
Snorkel för information innan tryckluftsledningen används för transport av andra vätskor.

Arbetsbelysningen "extrautrustning" (referera till figur 8.8) är placerad på plattformens toppräcke. Riktningen kan ändras genom att, med två 1/2” fasta
nycklar lossa klämman under lampan.
Arbetsbelysningen fungerar då nödstoppsknappen
på de övre manövrerna är utdragen och startbrytaren är i läge "Till". Motorns varvtal ökar till hög tomgång då arbetsbelysning är tänd.

FÖRSIKTIGT
Vätska i tryckluftsledningen kan ge skador på
luftverktyg eller frysskador på ledningen. Dränera och blås ut tryckluftsledningen efter att den
använts för att transportera vätskor.
Gör enligt följande för att dränera tryckluftsledningen.
1. Stäng ingången på chassit.
Figur 8.8 - Arbetsbelysning, plattform

2. Öppna anslutningen på plattformen.
3. Höj bommen lite över horisontallinjen.
4. Öppna anslutningen på chassit.
5. Låt vätska dräneras ut från ledningen.
6. Sänk bommen och stäng båda anslutningarna.
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Kapitel 9 - Hopfällning och transport
För att förhindra obehörig användning och skador,
fäll ihop liften korrekt efter varje arbetsdag. Den skall
även vara korrekt hopfälld vid transport.

Hopfällning
Korrekt hopfälld lift visas på figur 9.1.

Transport
Liften kan flyttas på transportfordon. Beroende på
omständigheterna kan liften köras, vinschas eller
lyftas upp på ett fordon som lastbil eller trailer. Det
är att föredra att köra upp liften på transportfordonet.

FARA
Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Kör inte på ramper som överstiger
25 procent stigning eller där ramperna kan utföra fara för körningen.
Kör upp liften på transportfordonet om rampens lutning är inom 25 procent för 2-hjulsdrivna maskiner
eller 30 procent lutning för 4-hjulsdrivna maskiner.
En 25 procentig stigning en höjd på 0.76 m vid en
horisontell längd på 3.05 m.
En 30 procentig stigning en höjd på 0.91m vid en
horisontell längd på 3.05 m.
Använd en vinsch för att lasta eller lossa liften på
ramper som överstiger 25 procent lutning. En vinsch
kan även användas då rampen utgör fara för körning.

Figur 9.1 - Hopfälld lift
Gör enligt följande för att fälla ihop liften rätt.
1. Rotera plattformen så att den är i rät vinkel mot
bommen.
2. Drag in grundbommen helt och fäll ned den.
3. Centrera bommen mellan bakhjulen.
4. Om motorn varit under belastning och är het, sätt
brytaren för motorvarvtal i läge "Lågt" och låt motorn gå på tomgång under 5 minuter.
5. Vrid startbrytaren till läge "Från" och sätt på skyddet över plattformen manöverbox (om maskinen
är utrustad med skydd för manöverboxen).

Utrustningen som används för att lasta, lossa och
transportera liften skall ha tillräcklig kapacitet. Referera till kapitel 2 för att se den ungefärliga vikten på
liften.
Användaren har allt ansvar för valet av korrekt
transportmetod och korrekt val och användning av
lyftutrustning samt säkerställa att utrustningen har
tillräcklig kapacitet med avseende på liftens vikt. Vidare vilar ansvaret på användaren att tillverkarens
instruktioner och varningar, regler och säkerhetsregler från arbetsgivaren samt lokala lagar och förordningar följs.

Körning

6. Tryck in nödstoppsknappen på de nedre manövrerna. Vrid väljarbrytaren till läge "Från" och tag bort
nyckeln.

Gör enligt följande för att köra upp liften på transportfordonet.

7. Vrid batterifrånskiljaren till läge "Från".

1. Placera transportfordonet så att det är i linje med
lastrampen.

8. Stäng och lås dörren.

2. Lägg klossar framför fordonets hjul så att det inte
kan rulla bort från rampen då liften lastas.
3. Tag bort alla verktyg, material eller andra lösa föremål från plattformen.
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4. Kör maskinen till foten på lastrampen med framhjulen närmast rampen. Säkerställ att maskinen
centrerad med rampen och att de styrande hjulen pekar rakt fram.
5. Rotera plattformen så att den är i rät vinkel till bommen.
6. Drag in bommen helt och höj grundbommen så
att den blir horisontell.
7. Rotera svängbordet lite åt sidan så att du kan se
framhjulen.
8. Verifiera att maskinens hjul, lastramper, och
transportfordon är i linje.

FARA
Liften kan tippa om den blir ostabil. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av en
tippolycka. Lägg i lågväxel innan körning upp
eller ned för en lutning.

Figur 9.2 - Främre surrningsöglor
6. Tag, på varje drivhjul bort de två bultarna från
urkopplingsplattan (referera till figur 9.3). Vrid plattan så att nippeln pekar inåt. Återmontera de två
bultarna.

9. Sätt brytaren för körhastighet i läge "Låg".
10. Kör upp liften på transportfordonet i en rak linje
uppför lutningen med minimal svängrörelse.

Bult
Urkopplingsplatta

11 . Rotera svängbordet så att grundbommen kommer mitt i mellan bakhjulen.
12. Vid körning nedför rampen, backa maskinen med
plattformen nedåt lutningen.

Vinschning
Gör enligt följande för att vinscha upp liften på.
Figur 9.3 - Drivhjul

1. Placera transportfordonet så att liften inte kan
rulla framåt efter att den lastats.
2. Tag bort onödiga verktyg, material eller andra
lösa föremål från plattformen.
3. Kör maskinen till foten på lastrampen med framhjulen närmast rampen. Säkerställ att maskinen
är i linje med rampen och att de styrande hjulen
pekar rakt fram.
4. Fäll ihop liften.
5. Fäst vinschen till surrningsöglorna (referera till
figur 9.2) i framkant på chassit.

7. Använd vinschen för att placera liften på transportfordonet.

VARNING
Liften är fri att röra sig då naven är urkopplade.
Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet. Koppla in naven igen innan liften manövreras.
8. Tag, på varje drivhjul bort de två bultarna och återför plattan till sin originalposition enligt figur 9.3.
9. Starta motorn och aktivera körning framåt och
bakåt, flera gånger för att koppla in naven.

Lyft
Använd fyra lyftvajrar, fästade i lyftöglorna då liften
lyfts. Maskinskador kan uppstå om lyftslingen fästs i
bommarna, svängbordet eller plattformen.
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VARNING
Potentialen för en olycka ökar då liften lyfts med
felaktig lyftutrustning och/eller lyftteknik. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet
av sådana olyckor. Använd riktig utrustning och
lyftteknik då liften lyfts.
Känn till vikten på liften och kapaciteten på lyftutrustningen innan lyft. Lyftutrustning inkluderar travers eller kran, kätting, band, vajrar, krokar, linhjul,
schacklar, sling och annan utrustning. Maskinens
totalvikt är instansad på serienummerplåten och visas i kapitel 2.
Användaren har allt ansvar för att utrustningen som
används håller för maskinens viktsamt att tillverkarens alla instruktions- och varningsregler samt lokala lagar och förordningar följs.
Gör enligt följande för att lyfta upp liften på transportfordonet.
1. Fäll ihop liften helt.

4. Koppla kättingen eller lyftbanden i lyftöglorna med
hjälp av schacklar. Krokar som passar i lyftöglorna och som är försedda med skydd så att inte
kroken kan lossna då lyftvajern inte är spänd kan
också användas.
Drag aldrig en lyftvajer genom lyftöglorna. Skador på vajern kan uppstå eller vajern kan gå av
vid kontakt med lyftöglornas skarpa kanter. Det
finns inget effektivt sätt all applicera skydd för kanterna på lyftöglorna.
5. Använd spridare med tillräcklig längd för att hålla
lyftvajrarna borta från svängbordet eller bommen.
Då vajrar används skall kraftiga kantskydd brukas på de ställen där vajern kommer i kontakt med
skarpa kanter för att förhindra att vajern skadas.
Noggrann applicering av spridarna krävs för att
förhindra skador på maskinen.
6. Justera längden på varje kätting eller vajer så att
maskinen hänger horisontellt då den lyfts från marken.

Obs
Lyftöglorna i bakkant på chassit sitter längre isär än
de i framkant. Om svängbordet svängs 180° och
motvikten kommer i bakkant på chassit reduceras
antalet spridare som behövs för lyft av maskinen.

7. Använd traversen eller kranen för att försiktigt lyfta
liften och placera den på transportfordonet.

2. Inspektera lyftöglorna (referera till figur 9.4) för att
säkerställa att det inte finns några sprickor eller
rost och att de är i god kondition. Reparera eventuella skador innan försök görs att lyfta maskinen.

1. 1. Lägg klossar vid hjulen.

Säkring vid transport
Gör enligt följande för att säkra liften på transportfordonet.

2. 2. Höj grundbommen ungefär 0.3 m.
3. 3. Placera ett träblock under toppen på grundbommen eller jibben (TB66J). Sänk plattformen
så att bommen eller jibbfoten vilar på träblocket.
4. Tag bort all personal, verktyg, material eller andra
lösa föremål från plattformen.

Lyftöglor

5. Vrid startbrytaren till läge "Från" och sätt på skyddet på plattformens manöverbox om maskinen
är utrustad med skydd för manöverboxen.
6. Tryck in nödstoppsknappen på de nedre manövrerna. Vrid väljarbrytaren till läge "Från" och tag bort
nyckeln.
7. Vrid batterifrånskiljaren till läge "Från".

Fig 9.4 - Lyftöglor
3. Tag bort all personal, verktyg, material, eller andra
lösa föremål från plattformen.

8. Stäng och lås dörren.
9. Använd buntband för att fästa plattformsgrinden i
plattformsräcket för att förhindra att grinden slår.
Använd även buntband för att fästa plattformens
fotbrytare i plattformsgolvet.
10. Använd en nylonstropp för att fästa plattformen
mot träblocket. Drag stroppen över sparklisten enligt figur 9.5.
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FÖRSIKTIGT
Spärrnycklar eller vinschar kan ge så stor kraft
att skador uppstår på maskinen komponenter.
Spänn inte surrningarna för mycket då maskinen
lastsäkras.
11. Använd kätting eller spännband för att säkra maskinen på ett säkert sätt på lastfordonet.

Figur 9.5 - Plattform
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Om det primära hydraulsystemet inte fungerar kan
liften sänkas ned och fällas ihop med nödkraftsystemet. Grundbommen kan sänkas ned med nödsänkningsmanövrerna. Referera till "Nödkraftsystem", nödsänkning för korrekt tillvägagångssätt.

Nödkraftsystem

Väljarbrytare

Nödkraftsystemet kan användas för att manövrera
maskinen från de nedre eller övre manövrerna.

Nödstoppsknapp

FÖRSIKTIGT
Nödkraftsystemet är endast för nödsänkning och
hopfällning. Tiden som pumpen kan manövreras beror på batterikapaciteten. Använd inte
detta system för normal manövrering.

Manöverbrytare
motor/nödkraft

Manövrering från
nedre manövrer

Använd endast nödkraftsystemet om huvudsystemet
inte fungerar.

Startknapp

Nedre manövrer
Gör enligt följande för att manövrera maskinen med
nödkraftsystemet från de nedre
manövrerna.
1. Sätt batterifrånskiljaren i läge "Till" (referera till figur 10.1).

Figur 10.2 - Nedre manövrer
5. Håll motsvarande manöverbrytare i önskad riktning.

Övre manövrer
För att de övre manövrerna skall fungera:
skall batterifrånskiljaren must vara i läge "Till".
nödstoppsknappen på de nedre manövrerna skall
vara i läge "Till".
väljarbrytaren på de nedre manövrerna skall vara
i läge för de övre manövrerna.
Gör enligt följande för att manövrera maskinen med
hjälp av nödkraftsystemet från de övre manövrerna.
1. Drag ut nödstoppsknappen (referera till Figur
10.3).

Figur 10.1 - Batterifrånskiljare
2. Sätt i nyckeln i väljarbrytaren (referera till Figur
10.2) och vrid väljarbrytaren till läge för de nedre
manövrerna.

2. Vrid startbrytaren till läge "Till".

3. Drag ut nödstoppsknappen.

4. Tryck ned plattformens fotbrytare (referera till figur 10.4).

3. Håll brytaren för manövrering från chassits manövrer i läge "Till" under det att brytaren för motor/
nödkraft hålls i läge nödkraft.
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Nödstopp

Manöverbrytare
motor/nödkraft

Startbrytare

Väljare
körning/bom

Topp

Framsida
Figur 10.3 - Övre manövrer
Gör enligt följande för att manuellt sänka grundbommen.
1. Vrid sakta vredet (referera till figur 10.5) för att
öppna nödsänkningsventilen. Styr sänkhastigheten genom att vrida på knoppen.

Nödsänkningsvred

Fotbrytare

Figur 10.4 - Fotbrytare
5. Håll brytaren motor/nödkraft i läge nödkraft.
6. Håll manöverbrytaren för den rörelse som skall
manövreras i önskad riktning.
Figur 10.5 - Nödsänkning

Nödsänkning
Grundbommen kan vid nödsituation, sänkas med
nödsänkningsmanövrerna på basen av lyftcylindern.
Nödsänkningsmanövrerna möjliggör endast att
grundbommen kan sänkas. Använd endast denna
metod då motorn inte startar och nödkraftsystemet
inte fungerar.

FARA

VARNING
Potentialen för en olycka ökar då säkerhetsutrustningar inte fungerar korrekt. Dödsfall eller svåra personskador kan bli resultatet av sådana olyckor. Stäng nödsänkningsmanövrerna
helt innan liften manövreras på vanligt sätt.
2. Vrid vredet till för att stänga nödsänkningsventilen.

Klämrisk existerar mellan bom och komponenter och mellan bommarna och svängbord. Dödsfall eller svåra personskador blir resultatet om
bommarna eller plattformen sänks ned på personal. Säkerställ att all personal håller sig undan då bommarna sänks.
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Kapitel 11 - Felsökning
Felsökningstabellen skall användas för att lokalisera
och eliminera situationer där maskinmanövrering kan
störas. Om problemet inte kan korrigeras med de

åtgärder som visas i listan, fäll ihop maskinen och
tag den ur drift. Reparationer skall utföras av kvalificerad underhållspersonal.

Felsökningstabell
Åtgärd

Symptom

Möjlig orsak

Motor startar inte från nedre eller övre manövrer.

Slut på bränsle. Motorn går runt Fyll på korrekt typ av bränsle. Försök starta motorn under 20 sekmen startar inte.
under och låt därefter startmotorn
kallna under 60 sekunder. Upprepa
vid behov.
Motorn är kall

Cummins motor - anslut blockvärmaren 8 timmar innan motorn
skall startas.
Deutz motor - Håll manöverbrytaren för uppvärmning i läge "Till"
under ung. 1 minut innan start av
motorn. Håll brytaren i läge "Till" tills
motorn startar.

Motorn startar inte från nedre
manövrerna.

Hög motortemperatur.

Låt motorn kallna. Återstarta inte
motorn innan orsaken till överhettning korrigerats.

Lågt oljetryck.

Försök inte starta motorn innan
orsaken till lågt oljetryck har korrigerats. Motorn kan återstartas
med lågt oljetryck, men går bara
några sekunder innan den stängs
av igen.

Brytarna står i fel läge. Motorn går Vrid batterifrånskiljaren till läge "Till"
och därefter på de nedre manövreinte runt.
rna:
Vrid väljarbrytaren till läge "Från".
Drag ut nödstoppsknappen.
Sätt väljarbrytaren i läge för "Nedre manövrer".
Vänta i 5 sekunder och tryck på
startbrytaren.
Väljarbrytaren var i läge "Nedre Tryck på startknappen inom 30
manövrer" under 30 sekunder el- sekunder efter att väljarbrytaren
ler längre tid innan start av mo- satts i läge "Nedre manövrer".
torn.
Säkringen för huvudsystemet på Tryck in återställningen för
kopplingsboxen har löst ut. Motorn säkringen. Om den hoppar ut igen
låt en kvalificerad servicetekniker
går inte runt.
se på problemet.
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Åtgärd

Symptom

Möjlig orsak

Motor startar inte från övre manövrerna.

Brytarna står i fel läge. Motorn går Vrid batterifrånskiljaren till läge "Till"
och därefter på nedre manövrerna:
inte runt.
Vrid väljarbrytaren till läge "Från".
Drag ut nödstoppsknappen.
Sätt väljarbrytaren i läge för övre
manövrer.
Från de övre manövrerna:
Vrid startbrytaren till läge "Från".
Drag ut nödstoppsknappen.
Sätt startbrytaren i läge "Till" under 5 sekunder och vrid den där
efter till läge "Start".
Plattformens fotbrytare är ned- Tryck inte ned fotbrytaren då motorn startas.
tryckt.
Startbrytaren var i läge "Till" under Vrid tillbaka startbrytaren till läge
30 sekunder eller längre tid innan "Från", därefter till läge "Start" inom
30 sekunder.
det sattes i läge "Start".
Säkringen för huvudsystemet på
den övre manöverpanelen eller
kopplingsboxen har löst ut. Motorn
går inte runt.

Tryck på återställningen för
säkringen för huvudsystemet. Om
den hoppar ut igen låt en kvalificerad servicetekniker se på problemet.

Motor stoppar då väljarbrytaren
på de nedre manövrerna sätts i
läge "Övre manövrer".

Övre manövrer är inte inställda Drag, på de övre manövrerna, ut
nödstoppsknappen vrid startbrytakorrekt.
ren till läge "Till".

Alarm med konstant ton ljuder
då motorn är igång.

Hög motortemperatur.

Sänk plattformen och reducera
motorns varvtal till tomgång under
5 minuter.
Stäng av motorn och låt den kallna.
Återstarta inte motorn innan orsaken till överhettningen har korrigerats.

Lågt oljetryck.

Sänk plattformen och stäng av
motorn. Återstarta inte motorn
innan orsaken till lågt oljetryck har
korrigerats.

Ingen laddningsström/trasig fläkt- Stäng av motorn. Återstarta inte
motorn innan orsaken till att det inte
rem.
finns någon laddningsström har
korrigerats eller att fläktremmen är
bytt.
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Symptom

Möjlig orsak

Åtgärd

Larm med konstant ton ljuder
och motorn stängs av.

Hög motortemperatur.

Låt motorn kallna. Återstarta inte
motorn innan orsaken till överhettning har korrigerats.

Lågt oljetryck.

Återstarta inte motorn innan orsaken till lågt oljetryck har korrigerats.
Motorn kan återstartas med lågt
oljetryck, men går bara några sekunder innan den stängs av igen.

Signalhornet ljuder stötvis och
varningslampan för överlast blinkar.

Lasten på plattformen är större än Tag bort last från plattformen tills
larmet tystnar.
tillåten last.

Signalhornet ljuder konstant och
varningslampan för överlast är
tänd.

Det är fel på plattformens överlast- Tag bort last tills tillåten last erhålls.
Stäng av och sätt på maskinen
system.
igen. Om larmet fortsätter att ljuda
kan systemet behöva kalibreras.
Väljarbrytare körning/bom är i läge Normal drift. Plattformens överlast"Körning" och grundbommen is system är inte aktivt vid körning
med bommen under horisontalunder horisontallinjen.
linjen för att förhindra oavsiktligt
aktivering på grund av ojämnt underlag.

Plattformens överlastsystem
fungerar inte vid manövrering av
de övre manövrerna.

Kontakta en kvalificerad servicetekniker.
Fördröjning av plattformens Normal drift. Systemet inkluderar
en 5 sekunders fördröjning för att
överlastsystem.
eliminera snabba stopp och starter om överlastsystemet löser ut
under manövrering.
Systemet behöver kalibreras.

Bomfunktionerna fungerar inte
direkt efter att koppling skett från
körning till bom. Det finns en fördröjning i bomfunktionerna efter
att väljarbrytaren för körning/
bom satts i läge "Bom" efter körning av maskinen med bommen
under horisontallinjen.
Alla funktioner slutar fungera.

Låg vätskenivå in tank.

Kontrollera vätskenivå. Fyll vid behov på korrekt typ av vätska.

Fel på motor eller pump.

Fäll manuellt ihop maskinen med
nödkraftsystemet eller nödsänkningsmanövrerna.

Säkring löser ut.

Tryck in återställningsknappen för
att återställa.

Sänk manuellt bommen med nödsänkningsmanövrerna.
Plattformens överlastsensor lö- Om signalhornet ljuder och den
röda varningslampan för överlast
ser ut.
är tänd eller blinkar, tag bort vikt
från plattformen tills max tillåten
last erhålls.
Översättning
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Åtgärd

Symptom

Möjlig orsak

Nedre manövrer fungerar inte.

Batterifrånskiljare vriden till läge Sätt brytaren i läge "Till".
"Från".
Nödstoppsbrytaren på nedre
manövrerna är intryckt till läge
"Från".
Väljarbrytaren är i läge "Plattform"
(Övre manövrer).

Drag ut nödstoppsknappen till läge
"Till".
Sätt brytaren in läge för "Nedre
manövrer".

Brytare för manövrering från ne- Håll brytaren för manövrering från
dre manövrer hålls inte i läge "Till". chassits manövrer i läge "Till" då
manöverbrytarna aktiveras.

Övre manövrer fungerar inte.

Plattformens överlastsensor lö- Om signalhornet ljuder och den
röda varningslampan för överlast
ser ut.
är tänd eller blinkar, tag bort vikt
från plattformen tills max tillåten
last erhålls.
Batterifrånskiljare vriden till läge Sätt brytaren i läge "Till".
"Från".
Nödstoppsbrytaren på nedre och Sätt nödstoppsbrytarna i läge "Till".
övre manövrer är i läge "Från".
Väljarbrytare på nedre manövre- Sätt brytaren in läge för "Övre
rna är i läge för "Nedre manövrer". manövrer".
Plattformens fotbrytare inte akti- Tryck ned plattformens fotbrytare
under manövrering.
verad.
Plattformens överlastsensor lö- Om signalhornet ljuder och den
röda varningslampan för överlast
ser ut.
är tänd eller blinkar, tag bort vikt
från plattformen tills max tillåten
last erhålls.

Bomfunktioner fungerar inte.

Väljarbrytaren för körning/bom är Sätt brytaren i läge "Bom".
i läge "Körning".

Bom och körfunktioner känns
tröga.

Hydrauloljan är kall och tjock.

Använd hydraulolja för kall väderlek enligt rekommendationer.
Värm upp oljan innan maskinen
manövreras.

Bommen rycker då den körs ut.

Vajrarna är lösa.

Kontakta en kvalificerad servicetekniker.

Utskjutning/indragning av toppbom, Jibb, och plattformsrotation funktioner fungerar inte
från de övre manövrerna.

Hastighetsvredet för bommen Vrid mot hög hastighet.
satt i läge för långsamt.

54

Översättning
DanAB 2008-02

TB60/66J-0084030EE

Kapitel 11 - Felsökning
Symptom

Möjlig orsak

Åtgärd

Bommen sjunker ned.

Nödsänkningsventil öppen.

Stäng nödsänkningsventilen.

Fäll ihop maskinen och använd
den inte innan nödvändiga reparationer utförts.
Väljarbrytaren för körning/bom är Sätt brytaren i läge "Körning".
i läge "Bom".
Maskinen på för kraftigt lutande Sänk bommarna och kör till horisontellt underlag.
underlag.
Vrid urkopplingsplattorna på drivDrivnaven är urkopplade.
hjulen så att nipplarna pekar utåt.
Fäll ihop maskinen och manövrera
Lågt tryck i hydraulsystemet.
den inte tills reparationer är utförda.
Plattformens överlastsensor lö- Om signalhornet ljuder och den
röda varningslampan för överlast
ser ut.
är tänd eller blinkar, tag bort vikt
från plattformen tills max tillåten
last erhålls.
Vrid urkopplingsplattorna på drivDrivnaven är inkopplade.
hjulen så att nipplarna pekar inåt.
Fel på hydraulsystemet.

Körfunktioner fungerar inte.

Hjul snurrar inte under vinschning.
Endast låghastighet fungerar.

Bommen är uppkörd. Högväxel Sänk ned bommarna helt. Sätt
brytaren för körhastighet i läge
inte vald.
"Hög".

Lutningslarm fungerar inte.

Bommarna är hopfällda.

Säkring går inte att återställa.

Elektrisk krets har inte haft tid att
kallna.
Fel på elsystemet.

Normal drift. Lutningslarmet är inte
aktivt innan bommarna körs upp.
Vänta en minut eller två så att kretsen kallnar, tryck därefter för att
återställa.
Manövrera inte maskin innan reparationer är utförda.
Koppla in generatorn.
Med motorn igång, sätt brytaren
maskin/generator i läge "Generator".
Använd hydraulolja för kall väderlek enligt rekommendationer. Värm
upp oljan innan manövrering av
maskinen.
Avbryt manövreringen tills oljan
kallnat.
Räta ut slangen. Låt oljan kallna
innan manövrering återupptas.

Elektriska uttagen fungerar inte.

Strömmatningen inte inkopplad.
Manöverbrytare maskin/generator
inte i läge "Generator".

Fel utgående spänning från AC
generator.

Hydrauloljan är kall är kall och
tjock.

Hydrauloljetemperatur 93°C
(200°F) eller högre.

Körning av bommen under längre
tid.
Olja under högt tryck i retur till tanken på grund av böjd eller vriden
slang.
Fel på komponent i hydraulsys- Fäll ihop maskinen och manövrera
inte innan reparation skett.
temet.

Stor hydraulläcka.

Fel på slang, rör anslutning, tät- Manövrera inte maskinen innan
reparationer är utförda.
ning etc.
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