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Informacje na temat niniejszej
instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera waĪne informacje na temat bezpiecznego i prawidáowego montaĪu, obsáugi, konserwacji i usuwania nieskomplikowanych usterek windy zaáadowczej MBB
PALFINGER.
X Przed rozpoczĊciem prac przy windzie zaáadowczej, naleĪy
przeczytaü w caáoĞci niniejszą instrukcjĊ, a w szczególnoĞci
rozdziaá „WaĪne informacje dotyczące bezpieczeĔstwa“.

Dokumentacja uzupeániająca
•
•
•
•
•
•
•
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Instrukcja montaĪu
Rysunek montaĪowy
Katalog czĊĞci zamiennych (online)
KsiąĪka kontroli
Kontrola montaĪu (na Īyczenie)
Skrócona instrukcja obsáugi (opcjonalnie)
Uzupeánienie instrukcji obsáugi (opcja)

WaĪne informacje dotyczące
bezpieczeĔstwa
WindĊ zaáadowczą MBB PALFINGER wyprodukowano zgodnie z aktualnym stanem techniki i ogólnie przyjĊtymi zasadami
bezpieczeĔstwa. W przypadku nieprzestrzegania ogólnych
wskazówek bezpieczeĔstwa i wskazówek ostrzegawczych
znajdujących siĊ w niniejszej instrukcji przed instrukcjami opisującymi czynnoĞci, istnieje jednak niebezpieczeĔstwo obraĪeĔ i szkód materialnych.
X Dlatego przed rozpoczĊciem obsáugi windy zaáadowczej,
naleĪy dokáadnie przeczytaü caáą instrukcjĊ.
X Niniejszą instrukcjĊ naleĪy tak przechowywaü, aby uĪytkownik w kaĪdej chwili mógá po nią siĊgnąü.
X W przypadku sprzedaĪy lub wypoĪyczenia windy zaáadowczej naleĪy przekazaü równieĪ niniejszą instrukcjĊ obsáugi.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
X Windy zaáadowczej naleĪy uĪywaü wyáącznie do zaáadunku
i rozáadunku towarów. Przy tym na platformie moĪe przybywaü wyáącznie osoba obsáugująca.
X NaleĪy przestrzegaü ustalonych granic wydajnoĞci podanych w danych technicznych.
Do zastosowania zgodnego z przeznaczaniem naleĪy równieĪ
przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji, a w szczególnoĞci rozdziaáu „WaĪne informacje dotyczące bezpieczeĔstwa“.
Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem to
• uĪycie windy zaáadowczej poza zakresami zastosowania
okreĞlonymi w niniejszej instrukcji,
• zastosowanie w warunkach roboczych odbiegających od warunków opisanych w niniejszej instrukcji.

Kwalifikacje personelu
WindĊ zaáadowczą moĪe obsáugiwaü tylko osoba:
• która przeczytaáa i zrozumiaáa niniejszą instrukcjĊ, a w
szczególnoĞci rozdziaá „WaĪne informacje dotyczące bezpieczeĔstwa“ i „Ogólna obsáuga“
• i która zaznajomiáa siĊ ze sposobem dziaáania i obsáugą
windy zaáadowczej.
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Wskazówki ostrzegawcze zawarte w
niniejszej instrukcji
W niniejszej instrukcji wskazówki ostrzegawcze znajdują siĊ
przed opisem czynnoĞci, podczas której istnieje niebezpieczeĔstwo obraĪeĔ i szkód materialnych.
Wskazówki ostrzegawcze skonstruowane są w nastĊpujący
sposób:

HASàO
SYGNALIZAC
YJNE

Opis rodzaju i Ĩródáa zagroĪenia
Opis skutków w przypadku nieprzestrzegania
X Opis czynnoĞci prowadzących do unikniĊcia niebezpieczeĔstwa

NaleĪy bezwzglĊdnie stosowaü siĊ do opisanych czynnoĞci
prowadzących do unikniĊcia zagroĪenia!
Hasáo sygnalizacyjne podaje stopieĔ niebezpieczeĔstwa:
Hasáo
sygnalizacyjne

Zastosowanie

NIEBEZPIECZEēSTWO!

Oznacza bezpoĞrednio groĪące duĪe niebezpieczeĔstwo, które z pewnoĞcią prowadzi do powaĪnych obraĪeĔ, a nawet
Ğmierci, jeĞli siĊ go nie uwzglĊdni.

OSTRZEĩENIE!

Oznacza moĪliwe niebezpieczeĔstwo,
które moĪe prowadziü do powaĪnych obraĪeĔ, a nawet Ğmierci, jeĞli siĊ go nie
uwzglĊdni.

OSTROĩNIE!

Zwraca uwagĊ na potencjalnie niebezpieczną sytuacjĊ, która moĪe prowadziü do
Ğrednich i lekkich obraĪeĔ ciaáa lub szkód
materialnych, jeĞli nie uwzglĊdni siĊ zagroĪenia.

Czego naleĪy przestrzegaü
Informacje ogólne
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• Niniejsza instrukcja musi siĊ zawsze znajdowaü w pojeĨdzie.
• Modyfikacje konstrukcyjne mogą byü wykonywane wyáącznie
w warsztatach wykonujących naprawy gwarancyjne MBB
PALFINGER. NajbliĪszy adres warsztatu wykonującego naprawy gwarancyjne znajduje siĊ w spisie warsztatów.

• Podczas konserwacji naleĪy uĪywaü wyáącznie oryginalnych
czĊĞci zamiennych MBB PALFINGER.
• NaleĪy przestrzegaü wszystkich dających siĊ zastosowaü
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Podczas wáączania
• Codziennie przed wáączeniem windy zaáadowczej naleĪy
sprawdzaü, czy dostĊpne są wszystkie urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze oraz czy dziaáają one bezbáĊdnie.
•
•
•
•

Flagi ostrzegawcze
ĝwiatáa ostrzegawcze
Uchwyty
Zabezpieczenie przed stoczeniem

Podczas eksploatacji
• Przed uruchomieniem naleĪy siĊ upewniü, Īe winda zaáadowcza jest odblokowana.
• NaleĪy zapewniü wystarczające oĞwietlenie obszaru áadunkowego.
• Nigdy nie wolno przewoziü osób na windzie zaáadowczej.
• WindĊ zaáadowczą naleĪy zawsze zaáadowaü tak, aby ciĊĪar
byü rozáoĪony równomiernie.
• ObciąĪenie uĪytkowe znajdujące siĊ w windzie zaáadowczej
trzeba tak zabezpieczyü, aby nie mogáo spaĞü. Pojemniki na
kóákach bez hamulców moĪna transportowaü w windzie zaáadowczej tylko, jeĞli są zabezpieczone przed staczaniem.
• Nie wolno zastawiaü obszaru poruszania siĊ wokóá pojazdu.
Przed konserwacją
• Aktywowaü wyáącznik gáówny akumulatora albo zdjąü taĞmowe záącze masowe.
• Przed wymianą zabezpieczyü lub odciąĪyü resory.
• JeĞli wycieka olej hydrauliczny, nie podstawiaü rąk pod strumieĔ.
• Podczas prac konserwacyjnych wykonywanych pod platformą, element przesuwający zabezpieczyü przed ruchem w
dóá.
Podczas utylizacji
• Oleje i filtry naleĪy usuwaü zgodnie z przepisami danego
kraju.
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MBB PALFINGER - winda zaáadowcza
Gratulujemy zakupu naszej nowej windy zaáadowczej firmy
MBB PALFINGER!
Firma MBB PALFINGER GmbH, posiadająca ponad 50-letnie
doĞwiadczenie w zakresie hydraulicznych wind zaáadowczych,
jest jednym z wiodących producentów tego typu pomocnych
systemów zaáadowczych.
Windy zaáadowcze marki MBB PALFINGER, ale takĪe wczeĞniejszych marek Hubfix, Interlift i Hayons Inter, są dzisiaj uĪytkowane w ponad 40-stu krajach. Ponad 100 000 wind zaáadowczych z fabryki w Bremie znajduje siĊ na 5-ciu kontynentach.
Wyjątkowa sieü obsáugi obejmująca ponad 2500 punktów serwisowych w samej Europie gwarantuje nieograniczoną i optymalną logistykĊ.
Zakupiona winda zaáadowcza MBB PALFINGERskonstruowana jest w innowacyjny i niezawodny sposób. Zostaáa ona
stworzona przez naszych pracowników z najwiĊkszą starannoĞcią. Są to najlepsze warunki do dáugiego i bezawaryjnego
czasu uĪytkowania.
Aby zaznajomiü siĊ z obsáugą windy zaáadowczej, naleĪy dokáadnie przeczytaü niniejszą instrukcjĊ obsáugi. Znajdują siĊ w
niej równieĪ niezbĊdne wskazówki techniczne dotyczące bezpieczeĔstwa podczas eksploatacji windy zaáadowczej.
W przypadku pojawienia siĊ niejasnoĞci lub dodatkowych pytaĔ dotyczących windy zaáadowczej, nasz Zespóá Obsáugi
Klienta MBB PALFINGER jest do dyspozycji.
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Zakres dostawy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winda zaáadowcza
Naklejka, wskazówki VEHH
duĪa tabliczka znamionowa (do platformy)
maáa tabliczka znamionowa (do mechanizmu podnoszenia)
tabliczka urządzenia zabezpieczającego przed wjechaniem
pod pojazd z tyáu (UFE)
Diagram udĨwigu
Instrukcja obsáugi
KsiąĪka kontroli
Starter Kit, skáadający siĊ z:
• Certyfikat urządzenia zabezpieczającego przed
wjechaniem pod pojazd z tyáu
• Instrukcja montaĪu
• Skrócona instrukcja obsáugi
• DuĪy znak TÜV
• Maáy znaku TÜV
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Jak znaleĨü swój model
W niniejszej instrukcji eksploatacji kaĪdemu modelowi windy
zaáadowczej przyporządkowano literĊ (A do V). Ta litera znajduje siĊ na początku kaĪdego rozdziaáu, który zawiera informacje dotyczące zakupionego modelu windy zaáadowczej. PoniĪszy przegląd przedstawia, która litera zostaáa
przyporządkowana do danego modelu.
X Dla informacji w prawej kolumnie poniĪszego przeglądu
zamieszczono równieĪ opisy modeli obowiązujące do 2013
roku.

Standardowe windy zaáadowcze
A

B

boczny element obsáugowy K
MBB C 1000 S – C 3000 S

350 K – 3000 K

MBB C 1250 LD – C 2500 L

1250 KL – 2000 KL

MBB C 1500 SZ – C 2500 SZ

1500 KS – 2500 KS

MBB C 1500 SK – C 2500 SK

1500 KK – 2500 KK

MBB C 750 SPLD/SPRD –
C 1000 SPL/SPR

500 K1TL/R – 1000 K1TL/R
500 K2TL/R – 1000 K2TL/R

MBB C 750 LD – C 1000 L

750 Athlet quattro –
1000 Athlet quattro

MBB C 1000 ML – C 1500 ML

750 rentfix – 1500 rentfix

MBB C 1000 ML PRO –
C 1500 ML PRO

750 ML Pro – 1500 ML Pro

MBB C 750 S

750 M/MA
750 MSP

MBB C 750 SX

–

MBB C 500 LD – C 750 L

500 neo – 750 neo

MBB C 750 SPL/SPR

750 M1TL/R

MBB C 2000 LX

2000 PTG

MBB C 1000 SB – C 1500 LB

–

Model z jednym siáownikiem
MBB C 500 LG

C

minifix
MBB C 350 VAN – C 500 VAN
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500 GBL

350 minifix – 500 minifix

E

Elektryczne siáowniki
MBB C 1000 E

1000 E

Windy zaáadowcze wsuwane pod spód
F

G

Platforma skáadana pojedynczo
MBB R 750 L – R 2500 S

750 KUZ – 3000 KUZ

MBB R 1500 L

1250 KLUZ – 1500 KLUZ

MBB R 1500 L FLAT

1000 KUFR – 1500 KUFR

MBB R 1500 SK – R 2000 LK

1500 KUZK – 2000 KUZK

MBB R 1500 S TRAIL–R 2000 L TRAIL

1500 TrailGate– 2000 TrailGate

MBB R 1500 S TRUCK – R 2000 L TRUCK

1500 TruckGate – 2000 TruckGate

Platforma skáadana podwójnie
MBB R 1500 SH – R 2000 LH

1500 KUZF – 2000 KUZF

MBB R 750 SM – R 2000 LM

750 KUZFM – 2000 KUZFM

Windy zaáadowcze skáadane
K

L

M

Model z czterema siáownikami
MBB F 1000 SH – F 2000 LH

1000 KF – 2000 KF

MBB F 1000 SX – F 1500 LX

1000 KFN – 1500 KFN

Model z dwoma siáownikami
MBB F 1000 LD – F 1500 LU

1000 HFL – 1500 HFL

MBB F 1000 L – F 1500 L

750 twinfold – 1500 twinfold

Model z jednym siáownikiem
MBB F 500 L

500 Tuck-under

Pionowe windy zaáadowcze
V

Standardowa pionowa winda zaáadowcza
MBB V 4000 S

4000V
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Przeglądy modeli
A

Standardowe windy zaáadowcze

22
21
3
19
18
17

2
3

14

4

5
6
7
10
12

11

11 Szyna zatrzymująca
(zabezpieczenie przed
stoczeniem, opcjonalnie)

2

Domontowany uchwyt
(nie wchodzi w zakres
dostawy)

3

Boczny pulpit sterowniczy 12 ĝrodek ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego
Agregat hydrauliczny

4
5

6

7

13 ĝwiatáa ostrzegawcze
Urządzenie
(opcjonalnie)
zabezpieczające przed
wjechaniem pod pojazd z 14 Platforma
tyáu
17 Rama skrĊtna
Przeáącznik przechylania 18 Siáownik podnoszenia
b13, czujnik nachylenia
19 Siáownik przechylania
b15
21 Rura statywu
Przeáącznik przechylania
22 RĊczny wáącznik kablowy
b16, czujnik nachylenia
b15

10 Przeáącznik noĪny

14

13

B

Standardowe windy zaáadowcze

22

18
17

2

9
4

5
12

14

2

Domontowany uchwyt (nie 12 ĝrodek ciĊĪkoĞci
wchodzi w zakres dostawy)
obciąĪenia uĪytkowego

4

Agregat hydrauliczny

14 Platforma

5

Urządzenie
zabezpieczające przed
wjechaniem pod pojazd z
tyáu

17 Rama skrĊtna

9

PorĊcz

18 Siáownik podnoszenia
22 RĊczny wáącznik
kablowy

15

C

Standardowe windy zaáadowcze
2

3
21

18
3

17

4
19
6

13

14

12

11

10

2

Domontowany uchwyt (nie 13 ĝwiatáa ostrzegawcze
(opcjonalnie)
wchodzi w zakres dostawy)

3

Boczny pulpit sterowniczy

14 Platforma

4

Agregat hydrauliczny

17 Rama skrĊtna

6

Przeáącznik przechylania
b13

18 Siáownik podnoszenia

10 Przeáącznik noĪny
11 Szyna zatrzymująca
(zabezpieczenie przed
stoczeniem, opcjonalnie)
12 ĝrodek ciĊĪkoĞci obciąĪenia
uĪytkowego

16

13

19 Siáownik przechylania
(ukryty pod platformą)
21 Rura statywu

E

Standardowa winda zaáadowcza z
elektrycznymi siáownikami

22
21
3
19
18

2

17

3
23

4

14
5
6
7
10

12
11

13

Domontowany uchwyt
(nie wchodzi w zakres
dostawy)

12 ĝrodek ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego

3

13 ĝwiatáa ostrzegawcze
(opcjonalnie)
Boczny pulpit sterowniczy

4

Zasilacz

14 Platforma

5

Urządzenie
zabezpieczające przed
wjechaniem pod pojazd z
tyáu

17 Rama skrĊtna

2

6

Czujnik nachylenia b15

7

Czujnik nachylenia b15

10 Przeáącznik noĪny

18 Siáownik podnoszenia
19 Siáownik przechylania
21 Rura statywu
22 RĊczny wáącznik kablowy
23 Miech sprĊĪysty

11 Szyna zatrzymująca
(zabezpieczenie przed
stoczeniem, opcjonalnie)

17

FG

Windy zaáadowcze wsuwane pod spód
22
1
3
21
19
18
2

17

3

24

16

4
15
6
8
12

11

7
13

1

Szyny przesuwne

2

Domontowany uchwyt
(nie wchodzi w zakres
dostawy)

10

12 ĝrodek ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego
13 ĝwiatáa ostrzegawcze
(opcjonalnie)

3

Boczny pulpit sterowniczy 15 Skáadana czĊĞü platformy

4

Agregat hydrauliczny

6

16 Nieruchoma czĊĞü
platformy
Przeáącznik przechylania
17 Rama skrĊtna
b13, czujnik nachylenia
b15
18 Siáownik podnoszenia

Przeáącznik przechylania 19 Siáownik przechylania
b16, czujnik nachylenia
21 Rura statywu
b15
22 RĊczny wáącznik kablowy
8 KrąĪek prowadzący
24 Siáownik przesuwania
10 Przeáącznik noĪny
(opcjonalnie)
7

11 Szyna zatrzymująca
(zabezpieczenie przed
stoczeniem, opcjonalnie)

18

Technika wsuwania pod spód
F
X

17

Y
15

1

G
X

23

Y

1

Szyny przesuwne

15 Skáadana czĊĞü platformy
17 Rama skrĊtna
23 Pakiet platformy
X Pozycja transportowa
Y Pozycja robocza

19

KLM

Windy zaáadowcze skáadane

2
22
3
21
20
19
18
17

3

16

4
5
6
7

13
8

15
12
11

10

12 ĝrodek ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego

2

Domontowany uchwyt
(nie wchodzi w zakres
dostawy)

3

Boczny pulpit sterowniczy

13 ĝwiatáa ostrzegawcze
(opcjonalnie)

4

Agregat hydrauliczny

15 Skáadana czĊĞü platformy

16 Nieruchoma czĊĞü
Urządzenie
platformy
zabezpieczające przed
wjechaniem pod pojazd z 17 Rama skrĊtna
tyáu
18 Siáownik podnoszenia
6 Przeáącznik przechylania
19 Siáownik przechylania
b13, czujnik nachylenia
20 KrąĪek na urządzeniu
b15
zabezpieczającym przed
7 Przeáącznik przechylania
wjechaniem pod pojazd z
b16, czujnik nachylenia
tyáu
b15
21 Rura statywu
8 KrąĪek prowadzący
22 RĊczny wáącznik kablowy
10 Przeáącznik noĪny
(opcjonalnie)

5

11 Szyna zatrzymująca
(zabezpieczenie przed
stoczeniem, opcjonalnie)
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Pionowe windy zaáadowcze

V

17

1
2

16

3

15

4

14
5
6
7
8

13
12

9
11

10

1

Agregat w zbiorniku na
olej

2

RĊczny wáącznik
kablowy 1

10 Czujnik nachylenia b15
(ustawiony fabrycznie, nie
zmieniaü pozycji)
11 ĝwiatáo ostrzegawcze

3

RĊczny wáącznik
kablowy 2

12 ĝrodek ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego

4

Pokáad pojazdu 2

5

Pokáad pojazdu 1

6

Przewody hydrauliczne
(poáączenie z agregatem)

13 Pomost przeáadunkowy
(zabezpieczenia przed
stoczeniem skierowanie
do zewnątrz)

7

Rama prowadząca

8

Siáownik zamykający

9

Zabezpieczenie przed
stoczeniem skierowane
do pojazdu

14 Siáownik przechylania
15 PorĊcz
16 Element przesuwający
17 Górna klapa
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WstĊpne ustawienie windy
zaáadowczej
W niniejszym rozdziale znajdują siĊ informacje na temat podstawowych ustawieĔ, które umoĪliwiają komfortowe i bezpieczne uĪytkowanie.

ACF

Ustawieniemomentu zrównania z ziemią
Tylko w przypadku instalacji elektrycznych z przeáącznikiem
przechylania b13 warsztat moĪe ustaliü moment, kiedy platforma przejdzie w proces przechylania (zrównanie z ziemią) po
osadzeniu jej na ziemi.

6

HORIZONTAL

250 mm

AEFGK
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W celu ustawienia momentu zrównania z ziemią:
X OdkrĊciü ĞrubĊ mocująca na przeáączniku przechylania
b13 (6).
X Aby zrównanie z ziemią odbywaáo siĊ „wczeĞniej“, naleĪy
obróciü przeáącznik przechylania b13 (6) kilka milimetrów w
kierunku ruchu wskazówek zegara.
Aby zrównanie z ziemią odbywaáo siĊ „póĨniej“, naleĪy obróciü przeáącznik przechylania b13 (6) kilka milimetrów w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
X Ponownie dokrĊciü ĞrubĊ mocująca na przeáączniku przechylania b13 (6).
X Sprawdziü, czy teraz platforma przechodzi w proces przechylania w Īądanym momencie.
X Sprawdziü, czy podkáadka sprĊĪysta zamontowana jest pomiĊdzy przeáącznikiem przechylania i Ğrubą i przestawiü
kantem blachĊ zabezpieczającą.
Moment, w którym platforma ma siĊ nachylaü, jest teraz
ustawiony. Platforma przechyla siĊ odpowiednio wczeĞniej
lub póĨniej.

WstĊpne ustawienie nachylenia platformy
Po podniesieniu platformy z ziemi, przyjmuje ona ponownie
ustawione wczeĞniej poáoĪenie. Istnieje zatem moĪliwoĞü indywidualnego ustawienia trochĊ wyĪszego lub niĪszego nachylenia platformy.
X ĩądane górne poáoĪenie ustawia siĊ za pomocą przycisku
„Otwieranie/Zamykanie” na pulpicie sterowniczym (patrz
„Elementy obsáugowe“ od str. 39). Jest to moĪliwe tylko w
przypadku czujnika nachylenia b15.

Ogólna obsáuga
W niniejszym rozdziale znajdują siĊ podstawowe informacje,
których naleĪy przestrzegaü podczas obsáugi. Informacje te odnoszą siĊ do wszystkich modeli wind zaáadowczych.
X NaleĪy uwaĪnie przeczytaü caáy rozdziaá, a w szczególnoĞci nastĊpujące wskazówki ostrzegawcze.

OSTROĩNIE!

BÜW

NiebezpieczeĔstwo rozáadowania akumulatora!
JeĞli przedstawione obok logo znajduje siĊ na elemencie obsáugowym zakupionej windy zaáadowczej, oznacza to, Īe
winda zaáadowcza wyposaĪona jest w system monitorowania
akumulatora (BÜW).
JeĞli pojemnoĞü akumulatora spada poniĪej wartoĞci granicznej, rozlega siĊ sygnaá akustyczny, a winda zaáadowcza wyáącza siĊ automatycznie, aby chroniü akumulator. NapiĊcie
akumulatora jest teraz tak niskie, Īe moĪliwe jest jeszcze
tylko jedno uruchomienie silnika. JeĞli nadal uĪywa siĊ windy
zaáadowczej, nie bĊdzie moĪna wiĊcej uruchomiü pojazdu!
X Po rozlegniĊciu siĊ sygnaáu akustycznego naleĪy natychmiast uruchomiü silnik pojazdu, aby naáadowaü akumulator!

Wskazówka:

Informacje na temat zalecanej pojemnoĞci akumulatora
znajdują siĊ w odpowiedniej tabeli str. 158.
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Wáączanie windy zaáadowczej
OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo zranienia lub szkód materialnych na
skutek niewystarczającego zabezpieczenia!
W przypadku nieprzestrzegania poniĪszych wskazówek
moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych w pojeĨdzie,
windzie zaáadowczej lub innych pojazdach:
X Przed rozpoczĊciem pracy naleĪy siĊ upewniü, czy dostĊpne są wszystkie urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze i czy dziaáają one bezbáĊdnie.
X Wolno zatrzymywaü siĊ tylko w miejscach, w których kodeks drogowy na to pozwala.
X Zabezpieczyü pojazd przed stoczeniem siĊ np.za pomocą
hamulca rĊcznego, przekáadni lub klina podkáadowego.
X Przed zaáadowaniem lub rozáadowaniem pojazdu naleĪy
zabezpieczyü strefĊ ruchu drogowego za pomocą flag
ostrzegawczych i Ğwiateá ostrzegawczych. W szczególnoĞci naleĪy zabezpieczyü elementy obsáugowe windy zaáadowczej, które wystają i mogą utrudniaü páynny ruch drogowy.
W zaleĪnoĞci od modelu istnieją cztery moĪliwoĞci wáączenia
windy zaáadowczej:
• Przeáącznik w kabinie kierowcy
• Przeáącznik kluczykowy na bocznym elemencie obsáugowym
• Kod przycisku na bocznym elemencie obsáugowym
• Wyáącznik gáówny akumulatora
W celu wáączenia windy zaáadowczej za pomocą przeáącznika
w kabinie kierowcy:
X Ustawiü przeáącznik w kabinie kierowcy na „Wà.”.
Oznaczenie przeáącznika jest niewidoczne.
GotowoĞü do pracy windy zaáadowczej wskazywana jest za
pomocą sygnaáu optycznego w kabinie kierowcy.
JeĞli pojazd wyposaĪony jest w immobiliser, to nie moĪna
uruchomiü pojazdu.
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W celu wáączenia windy zaáadowczej za pomocą przeáącznika
kluczykowego (26) na bocznym elemencie obsáugowym:
X WáoĪyü klucz do dziurki od klucza przeáącznika kluczykowego i obróciü go w kierunku ruchu wskazówek zegara.
GotowoĞü do pracy windy zaáadowczej wskazywana jest za
pomocą sygnaáu optycznego w kabinie kierowcy.

W celu wáączenia windy zaáadowczej za pomocą kodu przycisku na bocznym elemencie obsáugowym:
X Wprowadziü kod przycisku z kombinacją przycisków podnoszenia i zamykania (patrz „Programowanie kodu przycisku“ od str. 112).
GotowoĞü do pracy windy zaáadowczej wskazywana jest za
pomocą sygnaáu optycznego w kabinie kierowcy.
W celu wáączenia windy zaáadowczej za pomocą wáącznika
gáównego akumulatora:
X Wyáącznik gáówny akumulatora obróciü zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do momentu, aĪ dojdzie do zazĊbienia
zapadki.
GotowoĞü do pracy windy zaáadowczej wskazywana jest za
pomocą sygnaáu optycznego w kabinie kierowcy.
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Wysuwanie wsporników podpierających w
pojeĨdzie
OSTROĩNIE!

Uszkodzenie pojazdu!
Rama pojazdu moĪe ulec uszkodzeniu na skutek niewystarczającej noĞnoĞci podáoĪa lub nieprawidáowego wyregulowania hydraulicznych wsporników podpierających.
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe noĞnoĞü podáoĪa jest wystarczająca dla wsporników podpierających!
X Nigdy nie podnosiü pojazdu za pomocą hydraulicznych
wsporników podpierających!
X Wsporniki podpierające naleĪy jeszcze nastawiü kilka
razy w czasie zaáadunku pojazdu.

OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ lub szkód materialnych w
przypadku pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
JeĞli zawieszenie pneumatyczne pojazdu nie zostanie zablokowane, osie zostaną caákowicie odciąĪone, a ciĊĪar przeniesiony na wsporniki podpierające. Przy tym osoby mogą ulec
obraĪeniom, a winda zaáadowcza, pojazd i áadunek mogą
ulec uszkodzeniom.
X DĨwigniĊ sterującą zawieszenia pneumatycznego pojazdu ustawiü na „Blokada”!

Pojazdy z mechanicznymi wspornikami
podpierającymi
Mechaniczne wsporniki podpierające zapobiegają uszkodzeniom ramy. Podczas zaáadunku pojazdu, wsporniki przeĞlizgują
siĊ. W celu wysuniĊcia mechanicznych wsporników podpierających:
X Zwolniü przyrząd zaciskowy.
X OpuĞciü wsporniki podpierające na ziemiĊ.
X Dociągnąü rĊcznie przyrząd zaciskowy.

Pojazdy z hydraulicznymi wspornikami
podpierającymi
X W celu wysuniĊcia hydraulicznych wsporników podpierających, patrz „Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego i wsporników hydraulicznych“ od str. 44.
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Wsuwanie wsporników podpierających w
pojeĨdzie
Wsuwanie mechanicznych wsporników
podpierających
X Zwolniü przyrząd zaciskowy.
X Wsunąü do góry wsporniki podpierające w pozycjĊ transportową.
X Dociągnąü rĊcznie przyrząd zaciskowy.

Wsuwanie hydraulicznych wsporników
podpierających

OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo uszkodzenia ramy!
W przypadku pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
moĪe dojĞü do caákowitego przesuniĊcia ciĊĪaru na wsporniki
podpierające.
X Przed wsuniĊciem wsporników podpierających, naleĪy
unieĞü pojazd za pomocą zawieszenia pneumatycznego,
aby wsporniki byáy odciąĪone.
X W celu wsuniĊcia hydraulicznych wsporników podpierających, patrz „Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego i wsporników hydraulicznych“ od str. 44.

Rozkáadanie lub skáadanie porĊczy
platformy
W zaleĪnoĞci od modelu platforma windy zaáadowczej wyposaĪona jest w porĊcze. DostĊpne są dwa podstawowe typy porĊczy:
• porĊcz typu P
• porĊcz typu A
Aby porĊcz rozáoĪyü lub záoĪyü na platformie, naleĪy postąpiü
w sposób nastĊpujący:
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Rozkáadanie porĊczy typu P
X Odchyliü daną porĊcz o 90° w górĊ do momentu, aĪ siĊ zablokuje.

Skáadanie porĊczy typu P
X W celu odblokowania danej porĊczy pociągnąü ją w
górĊ (1).
X Przechyliü daną porĊcz do wewnątrz (2) do momentu, aĪ
magnetyczny odbojnik bĊdzie przylegaá do platformy.
2
1
2

1
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Rozkáadanie porĊczy typu A
X Pociągnąü daną porĊcz lekko w stronĊ Ğrodka
platformy (1).
X Odchyliü daną porĊcz o 90° w górĊ (2), a nastĊpnie opuĞciü, aĪ siĊ zablokuje.

2
2

1

1

Skáadanie porĊczy typu A
X Pociągnąü daną porĊcz w górĊ (1).
X NastĊpnie przechyliü daną porĊcz do wewnątrz (2) do momentu, aĪ magnetyczny odbojnik bĊdzie przylegaá do platformy.

2
1
2

1

29

Poruszanie platformą
OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo zranienia i szkód materialnych
spowodowane ruchami platformy!
Automatyczne ruchy platformy mogą spowodowaü obraĪenia
osób. Pojazdy i inne przedmioty znajdujące siĊ w obszarze
ruchu mogą ulec uszkodzeniu. ObciąĪenie uĪytkowe moĪe
spaĞü i spowodowaü uszkodzenia lub obraĪenia.
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe za pojazdem istnieje wystarczająca iloĞü miejsca dla windy zaáadowczej.
X Osoby muszą trzymaü siĊ z dala od obszaru ruchów platformy.
X NaleĪy obserwowaü obciąĪenie uĪytkowe, obszar ruchów
i punkty kontaktu z pojazdem podczas poruszania siĊ
platformy.
X NaleĪy uwaĪaü, aby elementy sterujące uruchamiane
byáy wyáącznie w celu poruszania platformą.
X Nachylenie platformy naleĪy ustawiaü wyáącznie wtedy,
gdy jest niezaáadowana.

OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ na skutek
niewystarczającego przytrzymania lub za maáej iloĞci
miejsca na platformie!
Osoby mogą spaĞü z platformy i ulec obraĪeniom.
X Podczas zaáadunku platformy naleĪy pozostawiü wystarczającą iloĞü wolnego miejsca dla osób obsáugujących (co
najmniej 50 x 60 cm).
X Na platformie moĪe siĊ znajdowaü zawsze tylko jedna
osoba, która obsáuguje platformĊ.
X Nigdy nie trzymaü siĊ za obciąĪenie uĪytkowe, tylko za
uchwyt!
X Obserwowaü obciąĪenie uĪytkowe i obszar ruchów platformy.
Sposób poruszania platformą zaleĪy od zakupionego modelu i
przynaleĪnego bocznego elementu obsáugowego. Odpowiednia instrukcja znajduje siĊ w rozdziale „Elementy obsáugowe“
od str. 39.
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Definicje pojĊü
Co moĪna robiü z platformą:
• Otwieranie
Platforma otwiera siĊ i porusza z pionowej pozycji transportowej do Īądanej pozycji roboczej. Pozycja ta jest zapamiĊtywana i ponownie przyjmowana podczas podnoszenia, po
zrównaniu z ziemią.
• Zamykanie
Platforma zamyka siĊ i porusza z poziomej pozycji roboczej
do pionowej pozycji transportowej.
• Wysuwanie
Platforma wysuwa siĊ spod pojazdu.

• Wsuwanie
Platforma wsuwa siĊ pod pojazd.

• Rozkáadanie
Platforma rozkáada siĊ z pozycji transportowej do pozycji roboczej.
• Skáadanie
Platforma skáada siĊ z pozycji roboczej do pozycji transportowej.
• Opuszczanie
Platforma porusza siĊ w poziomej pozycji w dóá.

• Podnoszenie
Platforma porusza siĊ w poziomej pozycji w górĊ.
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• Zrównanie z ziemią
Po opuszczeniu platforma przechyla siĊ z pozycji roboczej i
ukáada siĊ na ziemi.
Modele skáadane M przechylają siĊ stopniowo podczas
opuszczania.
• Pozycja pozioma
Przed podniesieniem platformy z ziemi przechyla siĊ ona do
poziomej pozycji roboczej, która zostaáa zapamiĊtana podczas otwierania.
Modele skáadane M przechylają siĊ stopniowo podczas
opuszczania do poziomej pozycji roboczej.
• Ustawienie nachylenia platformy
Platforma pochyla siĊ niĪej lub wyĪej do Īądanej pozycji roboczej.

Otwieranie/rozkáadanie/wysuwanie platformy i
ustawienie nachyleniaplatformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Otwieraü, rozkáadaü i wysuwaü windĊ zaáadowczą, w zaleĪnoĞci od modelu, za pomocą bocznego elementu obsáugowego, przeáącznika noĪnego lub rĊcznego wáącznika kablowego, jak opisano w rozdziale „Elementy obsáugowe“ od
str. 39.
X W zaleĪnoĞci od modelu obróciü przeáącznik obrotowy do
otwierania lub zamykania platformy, jak opisano w rozdziale „Elementy obsáugowe“ od str. 39, aĪ nieobciąĪona
platforma osiągnie Īądane nachylenie.

Opuszczanie platformy
Podczas opuszczania platforma pozostaje w poziomej pozycji.
Po posadowieniu platformy na ziemiĊ, pochyla siĊ ona do momentu, aĪ krawĊdĨ platformy bĊdzie przylegaü do ziemi.
X Opuszczaü platformĊ, w zaleĪnoĞci od modelu, za pomocą
bocznego elementu obsáugowego, przeáącznika noĪnego
lub rĊcznego wáącznika kablowego, jak opisano w rozdziale
„Elementy obsáugowe“ od str. 39.
Platforma opada powoli i automatycznie ukáada siĊ na
ziemi.
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Podnoszenie platformy
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ do pozycji poziomej. Podczas podnoszenia platforma pozostaje w poziomej pozycji.
X Podnosiü platformĊ, w zaleĪnoĞci od modelu, za pomocą
bocznego elementu obsáugowego, przeáącznika noĪnego
lub rĊcznego wáącznika kablowego, jak opisano w rozdziale
„Elementy obsáugowe“ od str. 39.

Zamykanie/skáadanie/wsuwanie platformy
X Zamykaü, skáadaü i wsuwaü windĊ zaáadowczą, w zaleĪnoĞci od modelu, za pomocą bocznego elementu obsáugowego, przeáącznika noĪnego lub rĊcznego wáącznika kablowego, jak opisano w rozdziale „Elementy obsáugowe“ od
str. 39.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).

Zaáadunek lub rozáadunek platformy
OSTROĩNIE!

Uszkodzenie windy zaáadowczej na skutek
nieprawidáowego zaáadowania!
Winda zaáadowcza moĪe ulec uszkodzeniu, jeĞli na platformie znajdzie siĊ za duĪe lub nierównomierne obciąĪenie.
X PlatformĊ moĪna zaáadowaü maksymalnym ciĊĪarem podanym w rozdziale „Dane techniczne“ od str. 158. Przy
tym naleĪy uwzglĊdniü równieĪ ciĊĪar osoby obsáugującej, znajdującej siĊ na platformie. Tabela obciąĪeĔ znajduje siĊ równieĪ na bocznym elemencie obsáugowym.
X PlatformĊ naleĪy zaáadowaü centralnie. ĝrodek ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego powinien znajdowaü siĊ jak najbliĪej pojazdu. JeĞli platforma zostanie zaáadowana z jednej
strony, to ciĊĪar obciąĪenia uĪytkowego moĪe wynosiü
najwyĪej 50% dopuszczalnego obciąĪenia uĪytkowego.
X Pojemniki na kóákach bez hamulców moĪna zaáadowaü
tylko, jeĞli zamontowane jest zabezpieczenie przed stoczeniem (szyny zatrzymujące lub wgáĊbienia) na windzie
zaáadowczej. Zawsze naleĪy zabezpieczaü przed stoczeniem pojemniki na kóákach bez hamulców.
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OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ!
Osoby mogą spaĞü z platformy i ulec obraĪeniom.
X NaleĪy tak zaáadowaü platformĊ, aby pozostaáa wystarczająca iloĞü wolnego miejsca dla osób obsáugujących (co
najmniej 50 x 60 cm).

Zaáadunek lub rozáadunek platformy na ziemi
X Przetoczyü lub podnieĞü obciąĪenie uĪytkowe na platformĊ.
X Zabezpieczyü pojemniki na kóákach urządzeniami hamującymi lub zabezpieczającymi przed stoczeniem siĊ z windy
zaáadowczej.

Zaáadunek lub rozáadunek platformy na rampie

OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo upadku z rampy podczas
rozáadowywania!
JeĞli podczas zaáadunku lub rozáadunku na rampie, pomiĊdzy
rampą i platformą znajduje siĊ krawĊdĨ, grozi to upadkiem
osób.
X Podczas rozáadunku i związanego z nim wysokiego resorowania pojazdu naleĪy rĊcznie opuĞciü platformĊ.

min. 150 mm

Wskazówka:

Istnieją dwie moĪliwoĞci zaáadunku pojazdu na rampie:
1. MoĪna uĪyü oddzielnego pomostu przeáadunkowego.
NaleĪy siĊ upewniü, Īe pod rampą istnieje wystarczająca
iloĞü miejsca dla windy zaáadowczej (patrz rysunek po
lewej)!
2. Samej windy zaáadowczej moĪna równieĪ uĪyü jako
pomostu przeáadunkowego na rampie. NaleĪy siĊ przy tym
upewniü, Īe krawĊdĨ platformy wystaje co najmniej 150
mm poza rampĊ (patrz rysunek po lewej).

Nie wolno przekroczyü maksymalnego obciąĪenia.
Windy zaáadowcze wyposaĪone są w wyrównywanie poziomów. Wyrównywanie poziomów ma za zadanie zapewnienie
bezpieczeĔstwa technicznego. JeĞli pojazd opada podczas zaáadunku, powoduje to automatyczne zapadanie siĊ platformy.
Nie dotyczy to pionowych wind zaáadowczych.
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Podczas rozáadunku wyrównywanie poziomów nie dziaáa. NaleĪy samodzielnie opuĞciü platformĊ. W ten sposób zapobiega
siĊ powstawaniu przeszkód na koĔcu platformy.
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Wyáączanie windy zaáadowczej
WindĊ zaáadowczą moĪna wyáączyü dopiero po zamkniĊciu lub
záoĪeniu platformy.

OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo zranienia lub szkód materialnych na
skutek niezablokowania windy zaáadowczej!
Osoby mogą ulec obraĪeniom, a pojazdy i przedmioty w ruchu drogowym mogą zostaü uszkodzone, jeĞli winda zaáadowcza rozáoĪy siĊ w sposób niekontrolowany podczas jazdy
i bĊdzie wystawaü.
X Po záoĪeniu, a przed rozpoczĊciem jazdy naleĪy zablokowaü windĊ zaáadowczą.
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe Ğwiatáa ostrzegawcze (25) w kabinie kierowcy zgasáy.
W zaleĪnoĞci od modelu dostĊpnych jest kilka moĪliwoĞci wyáączenia windy zaáadowczej:
• Przeáącznik w kabinie kierowcy
• Przeáącznik kluczykowy na bocznym elemencie obsáugowym
• Kod przycisku na bocznym elemencie obsáugowym
• Wyáącznik gáówny akumulatora
• Sterowanie w kabinie kierowcy z systemem kamer
W celu wyáączenia windy zaáadowczej za pomocą przeáącznika w kabinie kierowcy:
X Ustawiü przeáącznik na przyrządzie kontrolnym w kabinie
kierowcy na „WYà.”.
GaĞnie sygnaá optyczny, który wskazuje gotowoĞü do pracy
windy zaáadowczej. Winda zaáadowcza jest teraz wyáączona.

26
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W celu wyáączenia windy zaáadowczej za pomocą przeáącznika kluczykowego (26) na bocznym elemencie obsáugowym:
X WáoĪyü klucz do dziurki od klucza przeáącznika kluczykowego i obróciü go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

X Wyjąü klucz.
GaĞnie sygnaá optyczny, który wskazuje gotowoĞü do pracy
windy zaáadowczej. Winda zaáadowcza jest teraz wyáączona.
W celu wyáączenia windy zaáadowczej za pomocą kodu przycisku na bocznym elemencie obsáugowym:
X Wprowadziü kod przycisku z kombinacją przycisków podnoszenia i zamykania (patrz „Programowanie kodu przycisku“ od str. 112).
GaĞnie sygnaá optyczny, który wskazuje gotowoĞü do pracy
windy zaáadowczej. Winda zaáadowcza jest teraz wyáączona.
W celu wyáączenia windy zaáadowczej za pomocą wáącznika
gáównego akumulatora:
X Wyáącznik gáówny akumulatora obróciü w przeciwnym kierunku do ruchów wskazówek zegara do momentu, aĪ dojdzie do zazĊbienia zapadki.
GaĞnie sygnaá optyczny, który wskazuje gotowoĞü do pracy
windy zaáadowczej. Winda zaáadowcza jest teraz wyáączona.

Sterowanie w kabinie kierowcy
Wskazówka:

W przypadku dostĊpnego sterowania w kabinie kierowcy
wraz z systemem kamer naleĪy przestrzegaü uzupeánienia
instrukcji obsáugi, które zostaáo doáączone do sterowania w
postaci oddzielnego dokumentu.
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Elementy obsáugowe
W niniejszym rozdziale opisano elementy obsáugowe róĪnych
modeli wind zaáadowczych. W celu identyfikacji zakupionego
modelu, patrz „Jak znaleĨü swój model“, str. 12.

OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
JeĞli urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze windy
zaáadowczej są uszkodzone lub ich nie ma, moĪe dojĞü do
obraĪeĔ i szkód materialnych.
X NaleĪy siĊ upewniü, czy dostĊpne są wszystkie
urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze i czy dziaáają
one bezbáĊdnie.
Istnieje kilka moĪliwoĞci obsáugi windy zaáadowczej:
1. za pomocą bocznego elementu obsáugowego (w
zaleĪnoĞci od modelu str. 39 do str. 112),
2. za pomocą dwóch rĊcznych wáączników kablowych (w
przypadku pionowej windy zaáadowczej, patrz str. 88),
3. za pomocą przeáącznika noĪnego (opcjonalnie, patrz
str. 94) lub
4. za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego (opcjonalnie,
patrz str. 96) lub
5. za pomocą zdalnej obsáugi (opcjonalnie, patrz str. 104) lub
6. za pomocą specjalnych elementów obsáugowych
(opcjonalnie, patrz str. 106)

Boczny element obsáugowy
W zaleĪnoĞci od zakupionego modelu windy zaáadowczej,
obsáuga bocznych elementów obsáugowych znajduje siĊ na:

AE
B
C
F
G
K
L
M

str. 40 do str. 50
str. 82 do str. 86
str. 52
str. 54 do str. 60
str. 66 do str. 74
str. 78 do str. 80
str. 82 do str. 84
str. 82 do str. 86
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AE

Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (28) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma
znajdzie siĊ w poziomej pozycji roboczej.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma najpierw obniĪa siĊ nieznacznie, a nastĊpnie
skáada do poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ
platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji, aĪ platforma zamknie
siĊ.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma zamyka siĊ najpierw do ok. 80° i nieznacznie
opada. NastĊpnie przesuwa siĊ do pionowej pozycji
transportowej i podnosi siĊ do zabezpieczenia obciąĪenia.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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A

Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego bez
automatycznego zrównania z ziemią
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (28) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma
znajdzie siĊ w poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do doáu przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ
platforma dotknie ziemi.
Zrównanie z ziemią
Po uáoĪeniu platformy na ziemi:
X RównoczeĞnie obróciü przeáączniki obrotowe (28) i (29) w
dóá.
Platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Pozycja pozioma
X RównoczeĞnie obróciü w górĊ przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ
w pozycji poziomej.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ
platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Zamykanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji, aĪ platforma zamknie
siĊ.
Platforma przesuwa siĊ do pionowej pozycji transportowej.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego i
wsporników hydraulicznych
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 Przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie wsporników hydraulicznych
X Obróciü przeáącznik obrotowy (30) w dóá, aĪ wsporniki bĊdą
wysuniĊte lekko dotykając ziemi.
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Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma
znajdzie siĊ w poziomej pozycji roboczej.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma najpierw obniĪa siĊ, a nastĊpnie skáada do
poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma dotknie
podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji, aĪ platforma zamknie
siĊ.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma zamyka siĊ najpierw do ok. 80° i nieznacznie
opada. Na koĔcu przesuwa siĊ do pionowej pozycji
transportowej i podnosi siĊ do zabezpieczenia obciąĪenia.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
Wsuwanie wsporników hydraulicznych
X Obróciü przeáącznik obrotowy (30) w górĊ, aĪ wsporniki
bĊdą caákowicie wsuniĊte.
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Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego i
hydraulicznym urządzeniem zabezpieczającym
przed wjechaniem pod pojazd z tyáu
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
urządzenia zabezpieczającego przed wjechaniem pod
pojazdy z tyáu
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Podnoszenie hydraulicznego urządzenia
zabezpieczającego przed wjechaniem pod pojazdy z tyáu
X Przycisk obrotowy obróciü (30) do góry, aĪ urządzenie
zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazdy z tyáu
osiągnie górne poáoĪenie kraĔcowe.
Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma
znajdzie siĊ w poziomej pozycji roboczej.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma najpierw obniĪa siĊ, a nastĊpnie skáada do
poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada siĊ na ziemi.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma dotknie
podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji, aĪ platforma zamknie
siĊ.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma zamyka siĊ najpierw do ok. 80° i nieznacznie
opada. Na koĔcu przesuwa siĊ do pionowej pozycji
transportowej i podnosi siĊ do zabezpieczenia obciąĪenia.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
Opuszczanie hydraulicznego urządzenia
zabezpieczającego przed wjechaniem pod pojazdy z tyáu
X Przycisk obrotowy obróciü (30) w dóá, aĪ urządzenie
zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazdy z tyáu
osiągnie dolne poáoĪenie kraĔcowe.
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AE

Obsáuga ze sterowaniem jednorĊcznym
26 (optional):

28

27

39

32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (28) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w poziomej
pozycji roboczej.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma najpierw obniĪa siĊ, a nastĊpnie skáada do
poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada siĊ na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej
pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (28) i przytrzymaü w tej
pozycji, aĪ platforma zamknie siĊ.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma zamyka siĊ najpierw do ok. 80° i nieznacznie
opada. Na koĔcu przesuwa siĊ do pionowej pozycji
transportowej i podnosi siĊ do zabezpieczenia obciąĪenia.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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Obsáuga przy pomocy sterowania jednorĊcznego i
wsporników hydraulicznych
26 (optional):

28

30

27

39

32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
30 Przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie wsporników hydraulicznych
X Obróciü przeáącznik obrotowy (30) w dóá, aĪ wsporniki bĊdą
wysuniĊte lekko dotykając ziemi.
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Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (28) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w poziomej
pozycji roboczej.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma najpierw obniĪa siĊ, a nastĊpnie skáada do
poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma dotknie podáogi
zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (28) i przytrzymaü w tej
pozycji, aĪ platforma zamknie siĊ.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma zamyka siĊ najpierw do ok. 80° i nieznacznie
opada. Na koĔcu przesuwa siĊ do pionowej pozycji
transportowej i podnosi siĊ do zabezpieczenia obciąĪenia.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
Wsuwanie wsporników hydraulicznych
X Obróciü przeáącznik obrotowy (30) w górĊ, aĪ wsporniki
bĊdą wsuniĊte.
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C

Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego i
przycisków
36

35

37

39

35 Przycisk: opuszczanie/podnoszenie
36 Przycisk: otwieranie/zamykanie
37 Przycisk: podnoszenie/zamykanie
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Trzymaü wciĞniĊty przycisk (36) tak dáugo, aĪ platforma
bĊdzie siĊ znajdowaáa w poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X Trzymaü wciĞniĊty przycisk (35) tak dáugo, aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada siĊ na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Przytrzymaü równoczeĞnie przyciski (35) i (37) tak dáugo,
aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X Trzymaü wciĞniĊte przyciski (36) i (37) tak dáugo, aĪ
platforma bĊdzie siĊ znajdowaáa w pionowej pozycji
transportowej.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, Wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 Przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü w dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji, aĪ platforma obniĪy siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód.
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X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wysuniĊta.
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ skáadana platforma uáoĪy siĊ
na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji zaáadunkowej.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma osiągnie wysokoĞü wsuwania.
X Obróciü w górĊ przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wsuniĊta. Przy tym
naleĪy uwaĪaü, aby moĪna byáo bez przeszkód wsuwaü
platformĊ.
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma osiągnie zabezpieczenie przed wstrząsami.
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Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego
easy move£
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, Wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü w tej
pozycji, aĪ platforma wysunie siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód
i wysuwa siĊ.
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X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ skáadana platforma uáoĪy siĊ
na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji zaáadunkowej.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Obróciü w górĊ przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wsuniĊta. Przy tym
naleĪy uwaĪaü, aby moĪna byáo bez przeszkód wsuwaü
platformĊ.
Skáadana platforma podnosi i obniĪa siĊ automatycznie, aĪ
do osiągniĊcia optymalnej pozycji wsuniĊcia. NastĊpnie
platforma wsuwa siĊ do poáoĪenia kraĔcowego i podnosi
siĊ do zabezpieczenia przed wstrząsami.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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Obsáuga przy pomocy sterowania jednorĊcznego
26 (optional):

28

30

27

39

32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, Wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
30 Przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü w tej
pozycji, aĪ platforma obniĪy siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód.
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X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wysuniĊta.
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ skáadana platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Opuszczanie platformy
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji do momentu, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji zaáadunkowej.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma osiągnie wysokoĞü wsuwania.
X Obróciü w górĊ przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wsuniĊta. Przy tym
naleĪy uwaĪaü, aby moĪna byáo bez przeszkód wsuwaü
platformĊ.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma osiągnie zabezpieczenie przed
wstrząsami.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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Obsáuga przy pomocy sterowania jednorĊcznego
easy move£
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, Wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
30 przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü w tej
pozycji, aĪ platforma wysunie siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód
i wysuwa siĊ.
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X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ skáadana platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Opuszczanie platformy
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji do momentu, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji zaáadunkowej.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Obróciü w górĊ przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wsuniĊta. Przy tym
naleĪy uwaĪaü, aby moĪna byáo bez przeszkód wsuwaü
platformĊ.
Skáadana platforma podnosi i obniĪa siĊ automatycznie, aĪ
do osiągniĊcia optymalnej pozycji wsuniĊcia. NastĊpnie
platforma wsuwa siĊ do poáoĪenia kraĔcowego i przesuwa
siĊ do zabezpieczenia przed wstrząsami.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego
dla MBB R 1500 L FLAT
26 (optional):

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, Wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
29 przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü w dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji, aĪ platforma obniĪy siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód.
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X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wysuniĊta.
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ skáadana platforma uáoĪy siĊ
na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma osiągnie wysokoĞü wsuwania.
X Obróciü w górĊ przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wsuniĊta. Przy tym
naleĪy uwaĪaü, aby moĪna byáo bez przeszkód wsuwaü
platformĊ.
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma osiągnie zabezpieczenie przed wstrząsami.
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Obsáuga przy pomocy sterowania jednorĊcznego
dla MBB R 1500 L FLAT
26 (optional):

30

27

39

32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, Wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
30 przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü w tej
pozycji, aĪ platforma obniĪy siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód.
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wysuniĊta.
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X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ skáadana platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Opuszczanie platformy
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji do momentu, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Podnoszenie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma osiągnie wysokoĞü wsuwania.
X Obróciü w górĊ przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wsuniĊta. Przy tym
naleĪy uwaĪaü, aby moĪna byáo bez przeszkód wsuwaü
platformĊ.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma osiągnie zabezpieczenie przed
wstrząsami.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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G

Obsáuga ze sterowaniem dwurĊcznym dla
MBB R 1500 SH - R 2000 LH (platforma podwójnie
skáadana z belką poprzeczną)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 Przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü w tej
pozycji, aĪ platforma rozáoĪy siĊ.
Platforma obniĪa siĊ nieznacznie, a nastĊpnie wysuwa.
NastĊpnie opuszcza siĊ na ziemiĊ, i rozkáada siĊ raz.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma dotknie
podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji zaáadunkowej.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba w tej pozycji tak dáugo, aĪ
platforma uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Ustawianie pozycji BDF
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma dotknie
podáogi zaáadunkowej pojazdu.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w pozycji
zaáadunkowej.
X Przesuwaü konik na szynie przesuwnej, aĪ zewnĊtrzny
czujnik bezdotykowy zostanie stáumiony.
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DosuniĊcie do pozycji BDF
X RównoczeĞnie obróciü w górĊ przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ rama
skrĊtna znajdzie siĊ nad jej pozycją poziomą.
X Obróciü przeáącznik obrotowy (30) do góry.
Platforma przesuwa siĊ do ustawionej pozycji BDF.
X RównoczeĞnie obróciü w górĊ przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ
w pozycji zaáadunkowej.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do doáu przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ
platforma dotknie ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma osiągnie zabezpieczenie
przed wstrząsami.
Platforma odwraca siĊ automatycznie, a nastĊpnie podnosi
do pozycji wsuwania. NastĊpnie wsuwa siĊ caákowicie i
podnosi do zabezpieczenia przed wstrząsami.
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Obsáuga ze sterowaniem dwurĊcznym dla
MBB R 750 SM - R 2000 LM (platforma podwójnie
skáadana bez belki poprzecznej)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 Przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go w tej
pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w pozycji
pionowej.
Platforma obniĪa siĊ nieznacznie, a nastĊpnie wysuwa.
NastĊpnie obniĪa siĊ do ziemi i obraca w przybliĪeniu w
pionową pozycjĊ.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Dwoma rĊkoma obróciü platformĊ o ok. 20° do przodu.
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie przylegaü do ziemi.
Platforma opuszcza siĊ na ziemiĊ, a nastĊpnie rozkáada
raz.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
drugą czĊĞü skáadaną platformy.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma dotknie
podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji zaáadunkowej.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma uáoĪy
siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
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Ustawianie pozycji BDF
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma dotknie
podáogi zaáadunkowej pojazdu.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w pozycji
zaáadunkowej.
X Przesuwaü konik na szynie przesuwnej, aĪ zewnĊtrzny
czujnik bezdotykowy zostanie stáumiony.
DosuniĊcie do pozycji BDF
X RównoczeĞnie obróciü w górĊ przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ rama
skrĊtna znajdzie siĊ nad jej pozycją poziomą.
X Obróciü przeáącznik obrotowy (30) do góry.
Platforma przesuwa siĊ do ustawionej pozycji BDF.
X RównoczeĞnie obróciü w górĊ przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ
w pozycji zaáadunkowej.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do doáu przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ
platforma dotknie ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X ZáoĪyü blaszany pomost przeáadunkowy (jeĞli wystĊpuje).
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w pozycji
pionowej.
X Dwoma rĊkoma pochyliü platformĊ o ok. 20°.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma osiągnie zabezpieczenie
przed wstrząsami.
Po automatycznym odwróceniu platformy, podnosi siĊ ona
do zabezpieczenia przed wstrząsami.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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Obsáuga ze sterowaniem dwurĊcznym dla
MBB R 750 SM - R 2000 LM (platforma podwójnie
skáadana z belką poprzeczną)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
30 Przeáącznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü w dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji, aĪ platforma obniĪy siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód.
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wysuniĊta.
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ skáadana platforma uáoĪy siĊ
na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma chwyciü krawĊdĨ platformy, aby platforma
rozáoĪyáa siĊ do tyáu.
X Obiema rĊkoma pociągnąü za czĊĞü skáadaną platformy,
aby rozáoĪyü ją do tyáu.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi i bĊdzie do niej przylegaü.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ
platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji zaáadunkowej.
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Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma chwyciü krawĊdĨ platformy, aby záoĪyü
platformĊ.
X Obiema rĊkoma pociągnąü za czĊĞü skáadaną platformy,
aby ją záoĪyü.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü platformĊ do krąĪka na rurze statywu.
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma osiągnie
wysokoĞü wsuwania.
X Obróciü w górĊ przycisk obrotowy (30) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma bĊdzie caákowicie wsuniĊta. Przy tym
naleĪy uwaĪaü, aby moĪna byáo bez przeszkód wsuwaü
platformĊ.
RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma osiągnie
zabezpieczenie przed wstrząsami.
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Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 Opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 Przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
32 Oczko zamykające
39 Tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü do doáu przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ
platforma osiągnie pozycjĊ zbliĪoną do pozycji pionowej.
Platforma nieznacznie siĊ obniĪa, a nastĊpnie obraca nad
krąĪkiem prowadzącym do pozycji zbliĪonej do pozycji
pionowej.
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X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma pociągnąü za uchwyt, aby platforma
rozáoĪyáa siĊ do tyáu.
X RównoczeĞnie obróciü do doáu przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ
platforma osiągnie pozycjĊ poziomą.
X Obiema rĊkoma uáoĪyü czĊĞü skáadaną platformy w pozycji
roboczej.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ
platforma osiągnie pozycjĊ zaáadunkową.
Skáadanie platformy
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe platforma przylega do ziemi w
pozycji poziomej.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma rozáoĪyü czĊĞü skáadaną platformy z
pozycji roboczej na nieruchomą czĊĞü platformy.
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) i przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu aĪ
platforma osiągnie pozycjĊ pionową.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma docisnąü platformĊ do krąĪka
prowadzącego.
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ
platforma osiągnie pozycjĊ transportową.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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K

Obsáuga ze sterowaniem jednorĊcznym
26 (optional):

28

27

39

32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 przeáącznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w tej
pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w pozycji
pionowej.
Platforma nieznacznie siĊ obniĪa, a nastĊpnie obraca nad
krąĪkiem prowadzącym w przybliĪeniu do pozycji pionowej.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
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X Obiema rĊkoma pociągnąü za uchwyt, aby platforma
rozáoĪyáa siĊ do tyáu.
X Obróciü w dóá przycisk obrotowy (28) i przytrzymaü go w tej
pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w pozycji
poziomej.
X Obiema rĊkoma uáoĪyü czĊĞü skáadaną platformy w pozycji
roboczej.
Podnoszenie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma osiągnie wysokoĞü zaáadunkową.
Opuszczanie platformy
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Skáadanie platformy
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe platforma przylega do ziemi w
pozycji poziomej.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma rozáoĪyü czĊĞü skáadaną platformy z
pozycji roboczej na nieruchomą czĊĞü platformy.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (28) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma znajdzie siĊ w pozycji
pionowej.
Platforma wychyla siĊ z pozycji poziomej do pionowej.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma docisnąü platformĊ do krąĪka
prowadzącego.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma osiągnie pozycjĊ
transportową.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
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BLM

Obsáuga przy pomocy sterowania dwurĊcznego
26 (optional):

27

39

29
32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
29 przeáącznik obrotowy: przeáącznik dodatkowy
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Podnoszenie platformy
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma osiągnie
pozycjĊ zaáadunkową.
Platforma obraca siĊ do pozycji poziomej lub wstĊpnie
ustawionej, a nastĊpnie podnosi siĊ.
Opuszczanie platformy
X RównoczeĞnie obróciü na dóá przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzymaü oba tak dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Skáadanie platformy
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe platforma przylega do ziemi w
pozycji poziomej.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma rozáoĪyü czĊĞü skáadaną platformy z
pozycji roboczej na nieruchomą czĊĞü platformy.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü platformĊ do krąĪka na rurze statywu.
X RównoczeĞnie obróciü do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzymaü oba w tej pozycji do momentu, aĪ
platforma obróci siĊ pod pojazd.
Platforma podnosi siĊ i obraca pod pojazd.
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BLM

Obsáuga ze sterowaniem jednorĊcznym
26 (optional):

27

39

32

26 opcjonalnie: przeáącznik kluczykowy, przeáącznik
obrotowy, wyáącznik awaryjny, klucz E30
27 przeáącznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
32 oczko zamykające
39 tabliczka z informacjami dotyczącymi obsáugi

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma naleĪy pociągnąü za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Podnoszenie platformy
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma osiągnie wysokoĞü zaáadunkową.
Platforma obraca siĊ do pozycji poziomej lub wstĊpnie
ustawionej, a nastĊpnie podnosi siĊ.
Opuszczanie platformy
X Obróciü na dóá przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Skáadanie platformy
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe platforma przylega do ziemi w
pozycji poziomej.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma rozáoĪyü czĊĞü skáadaną platformy z
pozycji roboczej na nieruchomą czĊĞü platformy.
X Zamkn¹æ blokadê platformy (jeœli wystêpuje).
X Obróciæ platformê do kr¹¿ka na rurze statywu.
X Obróciü do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzymaü go w
tej pozycji tak dáugo, aĪ platforma obróci siĊ pod pojazd.
Platforma podnosi siĊ i obraca pod pojazd.
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BM

Obsáuga ze sterowaniem jednorĊcznym

54

54 Przeáącznik uchylny

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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Rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Przeáącznik uchylny (54) przechyliü w dóá i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ rama skrĊtna zetknie siĊ z ziemią.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma pociągnąü za uchwyt, aby obróciü
platformĊ do pozycji poziomej.
X NaleĪy pociągnąü obiema rĊkoma za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Opuszczanie platformy
X Przeáącznik uchylny (54) przechyliü w dóá i przytrzymaü go
tak dáugo, aĪ platforma, opadając, bĊdzie nachylona do
ziemi.
Podnoszenie platformy
X Przeáącznik uchylny (54) przechyliü do góry i przytrzymaü
go tak dáugo, aĪ platforma, podnosząc siĊ, osiągnie pozycjĊ
zaáadunkową.
Skáadanie platformy
X NaleĪy siĊ upewniü, Īe platforma przylega do ziemi w
pozycji poziomej.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X ZáoĪyü koĔcówkĊ platformy na platformĊ.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Obróciü platformĊ do krąĪka na rurze statywu.
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V

Obsáuga za pomocą dwóch rĊcznych
wáączników kablowych z trzema
przyciskami
RĊczny wáącznik kablowy 1
42

Przycisk: Podnoszenie platformy

43+42 Przycisk: Zamykanie platformy

42

44

43

43+44 Przycisk: Otwieranie platformy

Przycisk: Opuszczanie platformy

44

RĊczny wáącznik kablowy 2
45

45
46
47

NIEBEZPIECZEēSTWO!

Przycisk: Podnoszenie platformy

46+45 Przycisk: Skáadanie pomostu
przeáadunkowego
47

Przycisk: Opuszczanie platformy

46+47 Przycisk: Rozkáadanie pomostu
przeáadunkowego

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi pionowej windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo zmiaĪdĪenia na skutek
nieprawidáowej pozycji podczas obsáugi!
W przypadku nieprzestrzegania poniĪszych wskazówek
podczas obsáugi za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego
moĪe dojĞü do obraĪeĔ osób i szkód materialnych na skutek
nieprawidáowej pozycji operatora podczas obsáugi.
X PlatformĊ obsáugiwaü za pomocą rĊcznego wáącznika
kablowego wyáącznie z zaznaczonej pozycji (patrz
poniĪszy rysunek).
X JeĪeli platforma jest obsáugiwane za pomocą rĊcznego
wáącznika kablowego z wnĊtrza pojazdu, naleĪy zachowaü
minimalny odstĊp od krawĊdzi zaáadowczej wynoszący
250 mm.
X Podczas obsáugi pamiĊtaü, by nie wchodziü na obszar
zaciskania pomiĊdzy platformą a nadwoziem.
X W trakcie obsáugi z platformy naleĪy staü wyáącznie na
powierzchni oznaczonej symbolami stóp.
X Podczas obsáugi platformy z ziemi, od wszystkich
krawĊdzi platformy naleĪy zachowaü minimalny odstĊp
wynoszący 1 m.
X Upewniü siĊ, Īe caáy obszar roboczy jest dobrze widoczny
i Īe w pobliĪu platformy nie przebywają Īadne osoby.

Pozycje obsáugi przy
uĪyciu rĊcznego
wáącznika
kablowego
250 mm

1m

1m

1m
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NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania poniĪszych wskazówek
podczas obsáugi pionowej windy zaáadowczej moĪe dojĞü do
upadku z platformy osób lub przedmiotów, co moĪe byü
przyczyną obraĪeĔ osób i szkód materialnych.
X Przed rozpoczĊciem eksploatacji platformy naleĪy zawsze
montowaü zabezpieczenia chroniące przed upadkiem
(porĊcz).
X Podczas áadowania pojemników na kóákach bez hamulców
pomost przeáadunkowy ustawiaü zawsze pionowo, by
sáuĪyá jako zabezpieczenie przed stoczeniem.
X Wykorzystaü wszystkie zabezpieczenia przed stoczeniem
platformy po stronie pojazdu, by zapobiec
niekontrolowanemu wjechaniu pojemnika do pojazdu.
X NaleĪy tak zaáadowaü platformĊ, aby pozostaáa
wystarczająca iloĞü wolnego miejsca dla osób
obsáugujących (co najmniej 50 x 60 cm).
X Podczas obsáugi pionowej windy zaáadowczej z platformy
uĪywaü wyáącznie rĊcznego wáącznika kablowego 2.
PoniewaĪ ten rĊczny wáącznik kablowy steruje wyáącznie
funkcjami „Podnoszenie“ i „Opuszczanie“ platformy oraz
„Skáadanie“ i „Rozkáadanie“ pomostu przeáadunkowego,
zapobiega to „Otwarciu“ lub „ZamkniĊciu“ , a tym samym
przechyleniu platformy.

OSTROĩNIE!

NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ lub uszkodzenia
pojazdu!
Pojazd lub áadunek moĪe zostaü uszkodzony na skutek
niewystarczającej noĞnoĞci podáoĪa.
X Upewniü siĊ, Īe podáoĪe posiada odpowiednią noĞnoĞü,
by móc przyjąü siáy ciĊĪkoĞci tyáu pojazdu i áadunku.
X Podczas zaáadowywania ramy naleĪy zwróciü uwagĊ, czy
pomost przeáadunkowy jest odpowiednio uáoĪony na
rampie.
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Otwieranie platformy
X Na rĊcznym wáączniku kablowym 1 wcisnąü przycisk (43) i
przytrzymaü w tej pozycji. NastĊpnie na tym samym
rĊcznym wáączniku kablowym wcisnąü przycisk (44).
Przytrzymaü go w tej pozycji do momentu, aĪ platforma
zostanie ustawiona w pozycji poziomej.
Wskazówka:

W trakcie zaáadunku platformy ewentualne róĪnice
wysokoĞci moĪna wyrównaü za pomocą funkcji
„Otwieranie“ lub „Zamykanie“.
MontaĪ zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem
(porĊcz)
X Chwyciü leĪącą na platformie porĊcz i ustawiü ją pionowo.
X Zabezpieczyü ją. W tym celu oczko zapiĊcia napinającego
zamocowaü w uchwycie (haczyk).
X CzynnoĞci te powtórzyü dla drugiej porĊczy.
Podnoszenie platformy
X Ew. otworzyü górną klapĊ. Jest to konieczne, gdy
zaáadowany ma zostaü górny pokáad zaáadowczy.
X Na rĊcznym wáączniku kablowym 1 wcisnąü przycisk (42)
lub na rĊcznym wáączniku kablowym 2 przycisk (45) i
przytrzymaü w tej pozycji, aĪ platforma osiągnie Īądaną
wysokoĞü.
Opuszczanie platformy
X Na rĊcznym wáączniku kablowym 1 wcisnąü przycisk (44)
lub na rĊcznym wáączniku kablowym 2 przycisk (47) i
przytrzymaü w tej pozycji, aĪ platforma osiągnie Īądaną
wysokoĞü.
Rozkáadanie pomostu przeáadunkowego
X Na rĊcznym wáączniku kablowym 2 wcisnąü przycisk (46) i
przytrzymaü w tej pozycji. NastĊpnie na tym samym
rĊcznym wáączniku kablowym wcisnąü przycisk (47). Oba
przyciski przytrzymaü w tej pozycji, aĪ pomost
przeáadunkowy osiągnie Īądaną pozycjĊ.
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Skáadanie pomostu przeáadunkowego
X Na rĊcznym wáączniku kablowym 2 wcisnąü przycisk (46) i
przytrzymaü w tej pozycji. NastĊpnie na tym samym
rĊcznym wáączniku kablowym wcisnąü przycisk (45). Oba
przyciski przytrzymaü w tej pozycji, aĪ pomost
przeáadunkowy osiągnie Īądaną pozycjĊ.
Skáadanie zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem
X Otworzyü zamkniĊcie napinające pierwszej porĊczy, a
nastĊpnie záoĪyü ją na platformĊ.
X CzynnoĞü tĊ powtórzyü dla drugiej porĊczy.
Zamykanie platformy
X Na rĊcznym wáączniku kablowym 1 wcisnąü przycisk (43) i
przytrzymaü w tej pozycji. NastĊpnie na tym samym
rĊcznym wáączniku kablowym wcisnąü przycisk (42). Oba
przyciski przytrzymaü w tej pozycji, aĪ platforma zostanie
caákowicie zamkniĊta.
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ABCEFGKLM

Opcjonalna moĪliwoĞü obsáugi: Przeáącznik
noĪny
Platforma z 2 przeáącznikami Platforma z 3 przeáącznikami
noĪnymi
noĪnymi
(standard)
(sterowanie z podstawową
kartą obwodu drukowanego)
40
42

43
41

44

40 Przeáącznik noĪny
(z brzegu platformy)

42 Dodatkowy przeáącznik
noĪny
(z brzegu platformy)

41 Przeáącznik noĪny

43 Przeáącznik noĪny
unoszenie
44 Przeáącznik noĪny
opuszczanie

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.

Opuszczanie platformy
Platforma z 2 przeáącznikami noĪnymi
X Nadepnąü przeáącznik noĪny (40) i przytrzymaü go w tej
pozycji.
X NajwczeĞniej po jednej sekundzie, ale najpóĨniej po trzech
sekundach nadepnąü na przeáącznik noĪny (41) i
przytrzymaü go w tej pozycji.
Platforma obniĪa siĊ i automatycznie ukáada siĊ na ziemi.
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Wskazówka:

JeĞli obu przeáączników noĪnych nie uruchomi siĊ w ciągu
trzech sekund, to na krótki czas zostaną one zablokowane.
Przed powtórzeniem procesu naleĪy odczekaü kilka
sekund.
Platforma z 3 przeáącznikami noĪnymi
X Nadepnąü przeáącznik noĪny (44) i dodatkowy przeáącznik
noĪny (42).
Platforma obniĪa siĊ i automatycznie ukáada siĊ na ziemi.

Podnoszenie platformy
Platforma z 2 przeáącznikami noĪnymi
X Nadepnąü przeáącznik noĪny (40) i przytrzymaü go w tej
pozycji.
X NajwczeĞniej po jednej sekundzie, ale najpóĨniej po trzech
sekundach nadepnąü na przeáącznik noĪny (41) i
przytrzymaü go w tej pozycji.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej pozycji.
Wskazówka:

JeĞli obu przeáączników noĪnych nie uruchomi siĊ w ciągu
trzech sekund, to na krótki czas zostaną one zablokowane.
Przed powtórzeniem procesu naleĪy odczekaü kilka
sekund.
Platforma z 3 przeáącznikami noĪnymi
X Nadepnąü przeáącznik noĪny (43) i dodatkowy przeáącznik
noĪny (42).
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej pozycji.
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ABCEFGKLM

Opcjonalna moĪliwoĞü obsáugi: RĊczny
wáącznik kablowy z dwoma przyciskami
42 Przycisk: Podnoszenie
43 Przycisk: Opuszczanie

42
43

NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo zmiaĪdĪenia na skutek
nieprawidáowej pozycji podczas obsáugi!
W przypadku nieprzestrzegania poniĪszych wskazówek podczas obsáugi za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego
moĪe dojĞü do obraĪeĔ osób i szkód materialnych na skutek
nieprawidáowej pozycji operatora podczas obsáugi.
X PlatformĊ obsáugiwaü za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego wyáącznie z zaznaczonej pozycji (patrz poniĪszy
rysunek).
X JeĪeli platforma jest obsáugiwane za pomocą rĊcznego
wáącznika kablowego z wnĊtrza pojazdu, naleĪy zachowaü
minimalny odstĊp od krawĊdzi zaáadowczej wynoszący
250mm.
X Podczas obsáugi pamiĊtaü, by nie wchodziü na obszar zaciskania pomiĊdzy platformą a nadwoziem.
X W trakcie obsáugi z platformy naleĪy staü wyáącznie na powierzchni oznaczonej symbolami stóp.
X Podczas obsáugi platformy z ziemi, od wszystkich krawĊdzi platformy naleĪy zachowaü minimalny odstĊp wynoszący 1 m.
X Upewniü siĊ, Īe caáy obszar roboczy jest dobrze widoczny
i Īe w pobliĪu platformy nie przebywają Īadne osoby.

Pozycje obsáugi przy
uĪyciu rĊcznego
wáącznika
kablowego
250 mm

1m

1m

1m
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Opuszczanie platformy
X Nacisnąü przycisk (43) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Nacisnąü przycisk (42) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma osiągnie pozycjĊ zaáadunkową.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej pozycji.

ACEFGKLM

Opcjonalna moĪliwoĞü obsáugi: rĊczny
wáącznik kablowy z trzema przyciskami
42 Przycisk: podnoszenie
43 Przycisk: pochylanie
44 Przycisk: Opuszczanie

42
43
44

NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo zmiaĪdĪenia na skutek
nieprawidáowej pozycji podczas obsáugi!
W przypadku nieprzestrzegania poniĪszych wskazówek podczas obsáugi za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego
moĪe dojĞü do obraĪeĔ osób i szkód materialnych na skutek
nieprawidáowej pozycji operatora podczas obsáugi.
X PlatformĊ obsáugiwaü za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego wyáącznie z zaznaczonej pozycji (patrz poniĪszy
rysunek).
X JeĪeli platforma jest obsáugiwane za pomocą rĊcznego
wáącznika kablowego z wnĊtrza pojazdu, naleĪy zachowaü
minimalny odstĊp od krawĊdzi zaáadowczej wynoszący
250mm.
X Podczas obsáugi pamiĊtaü, by nie wchodziü na obszar zaciskania pomiĊdzy platformą a nadwoziem.
X W trakcie obsáugi z platformy naleĪy staü wyáącznie na powierzchni oznaczonej symbolami stóp.
X Podczas obsáugi platformy z ziemi, od wszystkich krawĊdzi platformy naleĪy zachowaü minimalny odstĊp wynoszący 1 m.
X Upewniü siĊ, Īe caáy obszar roboczy jest dobrze widoczny
i Īe w pobliĪu platformy nie przebywają Īadne osoby.

Pozycje obsáugi przy
uĪyciu rĊcznego
wáącznika
kablowego
250 mm

1m

1m

1m
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Opuszczanie platformy
X Nacisnąü przycisk (44) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Nacisnąü przycisk (42) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma osiągnie pozycjĊ zaáadunkową.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej pozycji.
Ustawianie platformy w pozycji poziomej
X Aby ustawiü bardziej pionowe pochylenie platformy, naleĪy
równoczeĞnie nacisnąü przyciski (42) i (43).
X Aby ustawiü mniejsze nachylenie platformy lub uáoĪyü platformĊ na ziemi, naleĪy równoczeĞnie nacisnąü
przyciski (43) i (44).
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A

Opcjonalna moĪliwoĞü obsáugi: rĊczny
wáącznik kablowy z czterema przyciskami
dla MBB C 750 SX
42 Przycisk: podnoszenie
43 Przycisk: Opuszczanie
44 Przycisk: Podnoszenie noĪyc

42

45 Przycisk: Opuszczanie noĪyc

43
44
45

NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
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NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo zmiaĪdĪenia na skutek
nieprawidáowej pozycji podczas obsáugi!
W przypadku nieprzestrzegania poniĪszych wskazówek podczas obsáugi za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego
moĪe dojĞü do obraĪeĔ osób i szkód materialnych na skutek
nieprawidáowej pozycji operatora podczas obsáugi.
X PlatformĊ obsáugiwaü za pomocą rĊcznego wáącznika kablowego wyáącznie z zaznaczonej pozycji (patrz poniĪszy
rysunek).
X JeĪeli platforma jest obsáugiwane za pomocą rĊcznego
wáącznika kablowego z wnĊtrza pojazdu, naleĪy zachowaü
minimalny odstĊp od krawĊdzi zaáadowczej wynoszący
250mm.
X Podczas obsáugi pamiĊtaü, by nie wchodziü na obszar zaciskania pomiĊdzy platformą a nadwoziem.
X W trakcie obsáugi z platformy naleĪy staü wyáącznie na powierzchni oznaczonej symbolami stóp.
X Podczas obsáugi platformy z ziemi, od wszystkich krawĊdzi platformy naleĪy zachowaü minimalny odstĊp wynoszący 1 m.
X Upewniü siĊ, Īe caáy obszar roboczy jest dobrze widoczny
i Īe w pobliĪu platformy nie przebywają Īadne osoby.

Pozycje obsáugi przy
uĪyciu rĊcznego
wáącznika
kablowego
250 mm

1m

1m
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1m

Opuszczanie platformy
X Nacisnąü przycisk (43) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Nacisnąü przycisk (42) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma osiągnie pozycjĊ zaáadunkową.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej pozycji.
Podnoszenie noĪyc
X Nacisnąü przycisk (44) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma osiągnie pozycjĊ zaáadunkową.
Opuszczanie noĪyc
X Nacisnąü przycisk (45) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma osiągnie pozycjĊ zaáadunkową.
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ACFGKL

40 Przeáącznik suwakowy: wá./wyá.

40
45

MBB REMOTE CONTROL

41 Przycisk: otwieranie
42 Przycisk: Opuszczanie

B

A

BATTERY

Opcjonalna moĪliwoĞü obsáugi: Zdalna
obsáuga radiowa (standard)

43 Przycisk: podnoszenie

POWER

41

44 Przycisk: Zamykanie

42

45 Przycisk: Funkcja specjalna

43
44

NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.

Wskazówka:

Dokáadny opis dotyczący zdalnej obsáugi radiowej znajduje siĊ
w podrĊczniku w opakowaniu zdalnej obsáugi radiowej.
Wáączanie/wyáączanie zdalnej obsáugi radiowej
X W celu uruchomienia przeáącznik (40) naleĪy przestawiü w
górĊ. Czujnik pozostanie wáączony do momentu, aĪ
przeáącznik (40) zostanie przestawiony w dóá.
Opuszczanie platformy
X Nacisnąü przycisk (42) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
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Podnoszenie platformy
X Nacisnąü przycisk (43) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma osiągnie pozycjĊ zaáadunkową.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej pozycji.
Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Nacisnąü przycisk (41) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma zostanie caákowicie otwarta.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma najpierw obniĪa siĊ nieznacznie, a nastĊpnie
skáada do poziomej pozycji roboczej.
Zamykanie platformy
X Nacisnąü przycisk (44) i przytrzymaü go w tej pozycji tak
dáugo, aĪ platforma zostanie caákowicie zamkniĊta.
JeĞli dostĊpne jest opcjonalne zabezpieczenie áadunku,
platforma zamyka siĊ najpierw do ok. 80° i nieznacznie
opada. NastĊpnie przesuwa siĊ do pionowej pozycji transportowej i podnosi siĊ do zabezpieczenia obciąĪenia.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
Ustawianie platformy w pozycji poziomej
X Aby ustawiü bardziej pionowe pochylenie platformy, naleĪy
wcisnąü przycisk (44).
X Aby ustawiü mniejsze nachylenie platformy lub uáoĪyü platformĊ na ziemi, naleĪy wcisnąü (41).
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ACEKL

Specjalne elementy obsáugowe
27 Przycisk: podnoszenie/
zamykanie
28 Przycisk: opuszczanie/
otwieranie

27
32

29
Przycisk dodatkowy
(opcjonalnie)

29 Przycisk: przeáącznik
dodatkowy
32 Przycisk: zamykanie/
otwieranie

28

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (28), (32) i
opcjonalnie (29) , aĪ platforma bĊdzie siĊ znajdowaáa w
poziomej pozycji roboczej.
Opuszczanie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (28) i opcjonalnie (29), aĪ
platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (27) i opcjonalnie (29), aĪ
platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (27), (32) i
opcjonalnie (29), aĪ platforma zamknie siĊ.
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Specjalne elementy obsáugowe

FG

27 Przycisk: podnoszenie/zamykanie

29 Przycisk: przeáącznik dodatkowy

28 Przycisk: opuszczanie/otwieranie

30 Przycisk: Wysuwanie

32 Przycisk: zamykanie/otwieranie

31 Przycisk: Wsuwanie

30

27

29
Przycisk dodatkowy
(opcjonalnie)

32
28

NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

31

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Opuszczanie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (28) i opcjonalnie (29), aĪ
platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (27) i opcjonalnie (29), aĪ
platforma dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
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Ustawianie platformy w pozycji poziomej
X Aby ustawiü bardziej pionowe nachylenie platformy, naleĪy
równoczeĞnie nacisnąü przyciski (27), (32) i
opcjonalnie (29), aĪ platforma osiągnie Īądane nachylenie.
X Aby ustawiü mniejsze nachylenie platformy, naleĪy
równoczeĞnie nacisnąü przyciski (28), (32) i
opcjonalnie (29), aĪ platforma osiągnie Īądane nachylenie.
Wysuwanie i rozkáadanie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (28) i opcjonalnie (29), aĪ
platforma obniĪy siĊ.
Platforma obniĪa siĊ, aby móc siĊ wysuwaü bez przeszkód.
X Przycisk (30) przytrzymaü tak dáugo, aĪ platforma bĊdzie
caákowicie wysuniĊta.
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (28) i opcjonalnie (29) , aĪ
skáadana platforma uáoĪy siĊ na ziemi.
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma naleĪy pociągnąü za uchwyt, aby rozáoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
Skáadanie i wsuwanie platformy
X NaleĪy nosiü rĊkawice ochronne.
X Obiema rĊkoma naleĪy pociągnąü za uchwyt, aby záoĪyü
czĊĞü skáadaną platformy.
X Zamknąü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (27) i opcjonalnie (29), aĪ
platforma osiągnie wysokoĞü wsuwania.
X Przycisk (31) przytrzymaü tak dáugo, aĪ platforma bĊdzie
caákowicie wsuniĊta. Przy tym naleĪy uwaĪaü, aby moĪna
byáo bez przeszkód wsuwaü platformĊ.
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (27) i opcjonalnie (29), aĪ
platforma osiągnie zabezpieczenie przed wstrząsami.
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ACEKL

Specjalne elementy obsáugowe
27 27 Przycisk: podnoszenie/zamykanie
28 Przycisk: opuszczanie/otwieranie
32 29 Przycisk: przeáącznik dodatkowy
32 Przycisk: zamykanie/otwieranie
28

29

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Otwieranie platformy
X Zwolniü blokadĊ platformy (jeĞli wystĊpuje).
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (28), (32) i (29) , aĪ
platforma bĊdzie siĊ znajdowaáa w poziomej pozycji
roboczej.
Opuszczanie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (28) i (29), aĪ platforma
uáoĪy siĊ na ziemi.
Po odáoĪeniu platforma przechyla siĊ i ukáada na ziemi.
Podnoszenie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (27) i (29), aĪ platforma
dotknie podáogi zaáadunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla siĊ najpierw do
poziomej lub wstĊpnie ustawionej pozycji.
Zamykanie platformy
X Wcisnąü równoczeĞnie przyciski (27), (32) i (29), aĪ
platforma zamknie siĊ.
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Wszystkie modele

Specjalny element obsáugowy dla wsporników
hydraulicznych

54

54 Przeáącznik uchylny

NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
rozdziale „Ogólna obsáuga” moĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych podczas obsáugi windy zaáadowczej.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej
naleĪy przeczytaü rozdziaá „Ogólna obsáuga“ od str. 23.
Wysuwanie wsporników hydraulicznych
X Wcisnąü przeáącznik uchylny (54) w dóá, aĪ wsporniki bĊdą
wysuniĊte lekko dotykając ziemi.
Wsuwanie wsporników hydraulicznych
X Wcisnąü przeáącznik uchylny (54) w górĊ, aĪ wsporniki
bĊdą caákowicie wsuniĊte.
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A

Programowanie kodu przycisku
X WindĊ zaáadowczą moĪna wáączaü za pomocą kodu przycisku. Ustawienie fabryczne brzmi:
Przycisk (kombinacja przycisków) do
wciĞniĊcia
Podnoszenie Zamykanie Podnoszenie
3-krotnie

3-krotnie

3-krotnie

W celu zmiany kodu przycisku:
X Otworzyü platformĊ.
X OpuĞciü platformĊ, aĪ bĊdzie przylegaü do ziemi.
X Otworzyü przykrywkĊ rury statywu (w kierunku jazy z prawej) lub otworzyü pokrywĊ agregatu hydraulicznego.
X Wyciągnąü wtyczkĊ J30.
X Wyáączyü instalacjĊ elektryczną.
X Poáączyü zestyki J30/5, 6, 14, 3 z zestykiem 4 (wtyczka serwisowa).
X Ponownie wáączyü instalacjĊ elektryczną.
Winda zaáadowcza znajduje siĊ teraz w trybie programowania.
X Wyjąü wtyczkĊ serwisową i wáoĪyü ponownie wtyczkĊ J30
bocznego elementu obsáugowego.
X Wprowadziü Īądany kod na bocznym elemencie obsáugowym w nastĊpujący sposób:
Przycisk (kombinacja przycisków) do
wciĞniĊcia
Podnoszenie Zamykanie Podnoszenie
x-krotnie

x-krotnie

x-krotnie

W trakcie wciskania przycisków uruchamiają siĊ Ğwiatáa
ostrzegawcze.
JeĪeli wprowadzone dane są prawidáowe, nastĊpuje opuszczenie trybu programowania. MoĪna teraz obsáugiwaü
windĊ zaáadowczą.
JeĪeli wprowadzone dane okaĪą siĊ nieprawidáowe, Ğwiatáa
ostrzegawcze migną 5-razy pod rząd. NaleĪy powtórzyü
proces wprowadzania danych.
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Zerowanie licznika serwisowego (licznik
konserwacyjny)
Po 5000 podnoszeĔ naleĪy przeprowadziü konserwacjĊ.
OsiągniĊcie tej wartoĞci granicznej jest wskazywane przez
przyrząd kontrolny, który po wáączeniu miga przez 2 sekundy z
duĪą czĊstotliwoĞcią. Aby wyzerowaü licznik serwisowy naleĪy
postĊpowaü w sposób nastĊpujący:
X Zamknąü platformĊ, ale pozostawiü wáączony przyrząd
kontrolny.
X Wyciągnąü wtyczkĊ J11.
X Wyciągnąü wtyczkĊ J30.
X WáoĪyü wtyczkĊ serwisową.
X WáoĪyü wtyczkĊ J11.
UsuniĊto licznik serwisowy.
X Ponownie wyjąü wtyczkĊ serwisową.
X WáoĪyü ponownie wtyczkĊ J30.
X Wyjąü wtyczkĊ J11 i ponownie wáoĪyü.
DziĊki temu winda zaáadowcza przeáącza siĊ z powrotem
na tryb obsáugowy.
Wskazówka:

Licznik serwisowy moĪna wyzerowaü równieĪ za pomocą
oprogramowania diagnostycznego.

Wyszukiwanie báĊdów
Funkcja ta jest dostĊpna tylko w przypadku okreĞlonych wersji
oprogramowania. Pozostaáe informacje w tym temacie moĪna
uzyskaü w naszym Dziale Obsáugi Klienta. Aby przeprowadziü
wyszukiwanie báĊdów:
X Wáączyü przyrząd kontrolny.
X Otworzyü platformĊ tak, aby znajdowaáa siĊ w pozycji poziomej.
X Wyciągnąü wtyczkĊ J11.
X Wyciągnąü wtyczkĊ J30.
X WáoĪyü wtyczkĊ serwisową.
X WáoĪyü wtyczkĊ J11.
X Wyjąü wtyczkĊ serwisową.
X WáoĪyü wtyczkĊ J30.
Teraz kaĪde zaáączone wejĞcie wyĞwietlane jest za pomocą staáych Ğwiateá ostrzegawczych.
JeĞli zakupiona winda zaáadowcza wyposaĪona jest w
Ğwiatáa ostrzegawcze, to naleĪy podáączyü lampĊ kontrolną
do 7-stykowej wtyczki J3.
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X Wyjąü wtyczkĊ J11 i ponownie wáoĪyü.
Winda zaáadowcza przeáącza siĊ z powrotem na tryb obsáugowy.
Wyszukiwanie báĊdów moĪna przeprowadziü równieĪ za
pomocą oprogramowania diagnostycznego.

Wskazówka:

Rozpoznawanie báĊdów za pomocą wskaĨnika 7segmentowego
Funkcja ta jest dostĊpna tylko w przypadku MBB Control.

Komunikaty statusowe
(7 segmentów, statyczny, ukáad diod LED miga na zielono (2 Hz)
Status
Opis
Status 0 => Urządzenie wáączone, system w porządku, przyrząd kontrolny wyáączony
Status 1 => Urządzenie wáączone, system w porządku, przyrząd kontrolny wáączony

Komunikaty báĊdów
(7 segmentów, migający (0,5 Hz), ukáad diod red miga na czerwono (2 Hz)
Status
Opis
CofniĊcie báĊdu poprzez
Wyáączenie/wáączenie przyrządu
Báąd 2 =>
NapiĊcie dolne
kontrolnego
Na przeáączniku przechylania mechanizmu kierującego (B13):
Báąd 3 =>
Sygnaá mimo zamkniĊtej platformy
-> zwarcie na B13
CofniĊcie báĊdu nastĊpuje automaCzujnik nachylenia mechanizmu kierutycznie zaraz po osiągniĊciu praBáąd 4 =>
jącego (B15):
widáowych wartoĞci
BáĊdny sygnaá czujnika
Czujnik nachylenia czĊĞci czoáowej
Báąd 5 =>
(B15):
BáĊdny sygnaá czujnika
Báąd 6 =>
Warnfix: Rozpoznano zwarcie
Wyáączyü/wáączyü przyrząd konOĞwietlenie bagaĪnika/dioda LED przytrolny lub zamknąü windĊ zaáadowrządu kontrolnego: Rozpoznano zwarBáąd 7 =>
czą
cie
Wyáączyü/wáączyü przyrząd konOgólne zwarcie urządzenia zewnĊtrzBáąd 8 =>
trolny lub odáączyü kartĊ obwodu
nego
drukowanego od napiĊcia
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Kontrola cewki zaworowej
(nie dostĊpne we wszystkich modelach)
Status
Opis
Podczas podnoszenia rozpoznano báąd
Báąd 9 =>
„Opór cewki przekaĨnika silnikowego“
Báąd “a“ =>
Wolne lub zarezerwowane
Podczas otwierania rozpoznano báąd
„Opór cewki zaworowej otwieranie
Báąd “b“ =>
S3_S4“ lub „Opór przekaĨnika silnikowego“
Podczas zamykania rozpoznano báąd
Báąd “c“ =>
„Opór przekaĨnika silnikowego “
lub „S5“
Podczas opuszczano rozpoznano báąd
Báąd “d“ =>
„Opór cewki zaworowej
opuszczanie_S1_S2“

CofniĊcie báĊdu poprzez

CofniĊcie báĊdu nastĊpuje automatycznie zaraz po osiągniĊciu prawidáowych wartoĞci

CofniĊcie báĊdu nastĊpuje automatycznie zaraz po osiągniĊciu prawidáowych wartoĞci

Funkcje serwisowe
(nie dostĊpne we wszystkich modelach)
Status
Opis
Báąd “A“ =>

Báąd “E“ =>

Báąd “P“ =>

Brak napiĊcia na J1/2 -> skontrolowaü
bezpiecznik.
Program awaryjny, mostkowanie czujników Aktywacja poprzez wciĞniĊcie
przycisku „Otwieranie“ i „Zamykanie“
dáuĪej niĪ 10 sekund.
Diagnoza báĊdów wejĞü jest aktywna.
Przy kaĪdym wciĞniĊciu przycisku nastĊpuje aktywacja Warnfix.

Dezaktywacja poprzez
CofniĊcie báĊdu nastĊpuje automatycznie zaraz po pojawieniu siĊ napiĊcia na J1/2.
Wyáączenie/wáączenie przyrządu
kontrolnego

UsuniĊcie wtyczki serwisowej
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Konserwacja i pielĊgnacja
NIEBEZPIECZEēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
Podczas konserwacji windy zaáadowczej lub pionowej windy
zaáadowczej moĪe dojĞü do obraĪeĔ osób i szkód
materialnych w przypadku nieprzestrzegania wskazówek
zawartych w rozdziale „Ogólna obsáuga”.
X Przed przystąpieniem do obsáugi windy zaáadowczej lub
pionowej windy zaáadowczej naleĪy przeczytaü rozdziaá
„Ogólna obsáuga“ od str. 23.

Okresy konserwacyjne

CzynnoĞci

Sprawdzanie dziaáania i dostĊpnoĞci
urządzeĔ zabezpieczających i
ostrzegawczych
Czyszczenie windy zaáadowczej
Kontrola akumulatora
Kontrola szczotek wĊglowych na silniku
elektrycznym
Kontrola poziomu oleju i ewentualne
dopeánienie
Kontrola prawidáowego osadzenia Ğrub i
nakrĊtek
Kontrola osadzenia poáączeĔ
gwintowanych i przewodów instalacji
hydraulicznej
Smarowanie áoĪysk nie wymagających
konserwacji

116

Codziennie
W zaleĪnoĞci od zastosowania
Co miesiąc
Co kwartaá
Co póá roku
Raz w roku

ABCFGKLM

X
X
X
X
X
X
X
X

Wymiana oleju
KartĊ obwodu drukowanego spryskaü
sprayem woskowym
Kontrola oznaczeĔ Ğrodka ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego i pozycji operatora
(dla obsáugi za pomocą rĊcznego
wyáącznika kablowego) pod kątem ich
widocznoĞci, w razie potrzeby odĞwieĪyü
farbą odporną na Ğcieranie
W przypadku wind zaáadowczych
wsuwanych pod spód: Szyny przesuwne
oczyĞciü i nasmarowaü smarem staáym
W przypadku przestojów > trwających 3
miesiące: Kilkakrotnie poruszaü windą
zaáadowczą (otworzyü, opuĞciü, podnieĞü,
zamknąü)

Codziennie
W zaleĪnoĞci od zastosowania
Co miesiąc
Co kwartaá
Co póá roku
Raz w roku

CzynnoĞci

X
X

X

X

X
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Okresy konserwacyjne

CzynnoĞci

Sprawdzanie dziaáania i dostĊpnoĞci
urządzeĔ zabezpieczających i
ostrzegawczych
Czyszczenie windy zaáadowczej
Kontrola akumulatora
Kontrola prawidáowego osadzenia Ğrub i
nakrĊtek
Smarowanie áoĪysk nie wymagających
konserwacji
Kontrola miechów sprĊĪystych
KartĊ obwodu drukowanego spryskaü
sprayem woskowym
Kontrola oznaczeĔ Ğrodka ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego i pozycji operatora
(dla obsáugi za pomocą rĊcznego
wyáącznika kablowego) pod kątem ich
widocznoĞci, w razie potrzeby odĞwieĪyü
farbą odporną na Ğcieranie
W przypadku przestojów > trwających 3
miesiące: Kilkakrotnie poruszaü windą
zaáadowczą (otworzyü, opuĞciü, podnieĞü,
zamknąü)

Codziennie
W zaleĪnoĞci od zastosowania
Co miesiąc
Co kwartaá
Co póá roku
Raz w roku

E

X
X
X
X
X
X
X

X

X

W zaleĪnoĞci od czĊstotliwoĞci zastosowania i czynników
zewnĊtrznych okresy konserwacyjne mogą siĊ skróciü.
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NIEBEZPIECZEēSTWO!

Okresy konserwacyjne
NiebezpieczeĔstwo wypadku i obraĪeĔ!
Podczas prac konserwacyjnych wykonywanych pod
platformą pionowej windy zaáadowczej moĪe dojĞü do
obraĪeĔ osób i szkód materialnych na skutek
niezabezpieczenia tej platformy.
X Zabezpieczyü element przesuwający lub platformĊ przed
przesuniĊciem w dóá.

CzynnoĞci

Sprawdzanie dziaáania i dostĊpnoĞci
urządzeĔ zabezpieczających i
ostrzegawczych
Czyszczenie pionowej windy zaáadowczej
Czyszczenie i smarowanie powierzchni
elementu przesuwającego znajdującego
siĊ w ramie prowadzącej
Kontrola akumulatora
Kontrola szczotek wĊglowych na silniku
elektrycznym
Kontrola poziomu oleju i ewentualne
dopeánienie
Kontrola prawidáowego osadzenia Ğrub i
nakrĊtek
Kontrola osadzenia poáączeĔ
gwintowanych i przewodów instalacji
hydraulicznej
Smarowanie áoĪysk nie wymagających
konserwacji
Wymiana oleju

Codziennie
W zaleĪnoĞci od zastosowania
Co miesiąc
Co kwartaá
Co póá roku
Raz w roku

V

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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KartĊ obwodu drukowanego spryskaü
sprayem woskowym
Kontrola oznaczeĔ Ğrodka ciĊĪkoĞci
obciąĪenia uĪytkowego pod kątem ich
widocznoĞci, w razie potrzeby odĞwieĪyü
za pomocą farby odpornej na Ğcieranie
W przypadku przestojów > trwających 3
miesiące: Kilkakrotnie poruszaü windą
zaáadowczą (otworzyü, opuĞciü, podnieĞü,
zamknąü)
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Codziennie
W zaleĪnoĞci od zastosowania
Co miesiąc
Co kwartaá
Co póá roku
Raz w roku

CzynnoĞci

X

X

X

Wszystkie

Konserwacja przed uruchomieniem
Kontrola urządzeĔ zabezpieczających i
ostrzegawczych
Urządzenia zabezpieczające windy zaáadowczej odpowiadają
obowiązującym przepisom aktualnej wersji.
X Przed rozpoczĊciem jazdy naleĪy sprawdziü, czy wszystkie
urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze sprawnie
dziaáają.
X Wymieniaü lub naprawiaü uszkodzone i niesprawne
urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze.
W zaleĪnoĞci od modelu do urządzeĔ zabezpieczających i
ostrzegawczych naleĪą:
• antypoĞlizgowa powierzchnia platformy
• zabezpieczenie przed stoczeniem na platformie
(opcjonalnie)
• uchwyt do przytrzymania siĊ dla osoby obsáugującej
znajdującej siĊ na platformie (nie wchodzi w zakres dostawy
windy zaáadowczej)
• migające Ğwiatáa ostrzegawcze na platformie
• flagi ostrzegawcze za platformą
• blokada platformy (opcjonalnie)
• sterowanie dwunoĪne dla „Podnoszenia” i „Opuszczania” na
platformie
• przeáącznik kluczykowy na bocznym elemencie obsáugowym
przy przyczepie lub naczepie siodáowej
• przyrząd kontrolny w wáącznikiem i wyáącznikiem w
zamykanej kabinie kierowcy
• sygnalizator optyczny na przyrządzie kontrolnym w kabinie
kierowcy przy windzie zaáadowczej „Wà.” i/lub platforma
otwarta
• zawory odcinające na wciągnikach hydraulicznych i
siáownikach przechylania przeciwko zerwaniu przewodów
(za wyjątkiem wariantu E)
• zawory sterujące przepáywem do ograniczania prĊdkoĞci
opuszczania i otwierania (za wyjątkiem wariantu E)
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Konserwacja w zaleĪnoĞci od
czĊstotliwoĞci zastosowania
Wszystkie
OSTROĩNIE!

Czyszczenie windy zaáadowczej
Uszkodzenia powáoki lakierniczej!
W przypadku czyszczenia windy zaáadowczej za pomocą
myjki wysokociĞnieniowej, do szeĞciu tygodni po
lakierowaniu moĪe dojĞü do uszkodzeĔ powáoki lakierniczej.
X WindĊ zaáadowczą moĪna czyĞciü myjką
wysokociĞnieniową najwczeĞniej szeĞü tygodni od
lakierowania.
NastĊpujących elementów windy zaáadowczej nie wolno
czyĞciü myjką wysokociĞnieniową:
• táoczyska i uszczelki siáownika
• boczny element obsáugowy
• Zawory elektromagnetyczne (za wyjątkiem wariantu E)
• sterowanie noĪne
• Ğwiatáa ostrzegawcze i flagi ostrzegawcze
• miech sprĊĪysty

Wszystkie

Kontrola akumulatora
X Akumulator naleĪy konserwowaü w tradycyjny sposób.

ABCFGKLMV
OSTROĩNIE!

Kontrola szczotek wĊglowych na silniku elektrycznym
NiebezpieczeĔstwo oparzenia na skutek przegrzania
silnika elektrycznego!
ZuĪyte i zabrudzone szczotki wĊglowe mogą prowadziü do
zwiĊkszonego poboru prądu. Przez to moĪe dojĞü do
przegrzania silnika elektrycznego.
X Od czasu do czasu naleĪy czyĞciü szczotki wĊglowe.
X WymianĊ zuĪytych lub zabrudzonych szczotek wĊglowych
naleĪy zlecaü technikowi serwisowemu jednego z
warsztatów wykonujących naprawy gwarancyjne.
X Od czasu do czasu naleĪy sprawdzaü szczotki wĊglowe
silnika elektrycznego w agregacie hydraulicznym i czyĞciü
je z pyáu wĊglowego.

122

Wszystkie

Spryskiwanie karty obwodu drukowanego sprayem
woskowym
W celu ochrony zestyków przed korozją:
X W zaleĪnoĞci od warunków pogodowych i kontaktu ze
sáoną wodą, kartĊ obwodu drukowanego spryskaü sprayem
woskowym.

Smarowanie smarem staáym i smarem ciekáym
X Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z koĔcówką
stoĪkową naleĪy smarowaü w razie potrzeby lub po
czyszczeniu za pomocą myjki wysokociĞnieniowej.

Kontrola / przywracanie oznaczeĔ na platformie
Oznaczenia na platformie muszą byü zawsze dobrze
rozpoznawalne. Pokazują Ğrodek ciĊĪkoĞci obciąĪenia
uĪytkowego oraz pozycjĊ operatora podczas obsáugi windy
zaáadowczej za pomocą rĊcznego wyáącznika kablowego.
X Skontrolowaü oznaczenia pod kątem ich widocznoĞci, a w
razie potrzeby odĞwieĪyü je za pomocą farby odpornej na
Ğcieranie.
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ABCE

Stojące platformy

44

44

45
44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z koĔcówką
stoĪkową
45 àoĪyska zabezpieczenia przed stoczeniem
W celu nasmarowania lub naoliwienia:
X WyczyĞciü gniazda smarowe zaworowe kulkowe z
koĔcówką stoĪkową.
X Wtáoczyü smar za pomocą praski smarowej do gniazd
smarowych zaworowych kulkowych z koĔcówką
stoĪkową (44), aĪ punkt áoĪyskowania bĊdzie wypeániony
(patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i eksploatacyjne“ od
str. 179).
X àoĪyska zabezpieczenia nasmarowaü smarem ciekáym
przed stoczeniem (45) (patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i
eksploatacyjne“ od str. 179).
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FG

Modele wsuwane pod spód

46

44

44

45
44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z koĔcówką stoĪkową
45 àoĪyska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub
platformy skáadanej
46 Wsporniki Ğlizgowe w szynach przesuwnych (smarowanie
natryskowe)
W celu nasmarowania lub naoliwienia:
X WyczyĞciü gniazda smarowe zaworowe kulkowe z
koĔcówką stoĪkową.
X Wtáoczyü smar za pomocą praski smarowej do gniazd
smarowych zaworowych kulkowych z koĔcówką
stoĪkową (44), aĪ punkt áoĪyskowania bĊdzie wypeániony
(patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179).
X àoĪyska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub
platformy skáadanej nasmarowaü smarem ciekáym (45).
X Wsporniki Ğlizgowe w szynach przesuwnych nasmarowaü
smarem staáym (46) (patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i
eksploatacyjne“ od str. 179).
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KLM

Modele skáadane

46

44

44

45
44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z koĔcówką stoĪkową
45 àoĪyska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub w
platformie skáadanej
46 àoĪyska w szynach przesuwnych
W celu nasmarowania lub naoliwienia:
X WyczyĞciü gniazda smarowe zaworowe kulkowe z
koĔcówką stoĪkową (44).
X Wtáoczyü smar za pomocą praski smarowej do gniazd
smarowych zaworowych kulkowych z koĔcówką
stoĪkową (44), aĪ punkt áoĪyskowania bĊdzie wypeániony
(patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179).
X àoĪyska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub
platformy skáadanej nasmarowaü smarem ciekáym (45).
X Wsporniki Ğlizgowe w szynach przesuwnych nasmarowaü
smarem staáym (46) (patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i
eksploatacyjne“ od str. 179).
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V

Pionowe windy zaáadowcze

47

44
47

44

44

45
44

44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z koĔcówką
stoĪkową
45 àoĪyska zabezpieczenia przed stoczeniem
47 Powierzchnia Ğlizgowa elementu przesuwającego
W celu nasmarowania lub naoliwienia:
X WyczyĞciü gniazda smarowe zaworowe kulkowe z
koĔcówką stoĪkową (44).
X Wtáoczyü smar za pomocą praski smarowej do gniazd
smarowych zaworowych kulkowych z koĔcówką
stoĪkową (44), aĪ punkt áoĪyskowania bĊdzie wypeániony
(patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i eksploatacyjne“ od
str. 179).
X àoĪyska zabezpieczenia nasmarowaü smarem ciekáym
przed stoczeniem (45) (patrz rozdziaá „ĝrodkismarowe i
eksploatacyjne“ od str. 179).
X WyczyĞciü wszystkie powierzchnie Ğlizgowe (47) elementu
przesuwającego w ramie prowadzącej, a nastĊpnie
nasmarowaü smarem staáym.
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ComiesiĊczna konserwacja
Kontrola poziomu oleju

ABC

Standardowe windy zaáadowcze

2

FG

Modele wsuwane pod spód

2
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KLM

Modele skáadane

2

2
Agregat wsuwany:

Agregat hydrauliczny na rurze statywu

W celu sprawdzeniu poziomu oleju:
X OpuĞciü windĊ zaáadowczą tak, aby platforma leĪaáa na
ziemi.
X W razie potrzeby wsunąü wsporniki podpierające.
X Otworzyü prawą osáonĊ rury statywu.
X Poluzowaü ĞrubĊ mocującą agregatu hydraulicznego na
rurze statywu (2).
X Wyciągnąü agregat hydrauliczny, aĪ widoczne bĊdzie
oznaczenie kontrolne w zbiorniku oleju.
X Na podstawie wskaĨnika na zbiorniku oleju lub na bagnecie
olejowym sprawdziü, czy wskaĨnik znajduje siĊ w
przepisowo zaznaczonym obszarze.
X Ewentualnie uzupeániü olej aĪ do oznaczonego obszaru.
X Ponownie wsunąü agregat hydrauliczny w rurĊ statywu i
zamocowaü go za pomocą Ğruby mocującej (2).
X Zamknąü prawą osáonĊ rury statywu.
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Agregat skrzynkowy
lub obrotowy:

Wszystkie

W celu sprawdzeniu poziomu oleju:
X OpuĞciü windĊ zaáadowczą tak, aby platforma leĪaáa na
ziemi.
X W razie potrzeby wsunąü wsporniki podpierające.
X Zdemontowaü pokrywĊ agregatu.
X Na podstawie wskaĨnika na zbiorniku oleju lub na bagnecie
olejowym sprawdziü, czy wskaĨnik znajduje siĊ w
przepisowo zaznaczonym obszarze.
X Ewentualnie uzupeániü olej aĪ do oznaczonego obszaru.
X Ponownie zamontowaü pokrywĊ agregatu.

Kontrola prawidáowego osadzenia Ğrub i nakrĊtek
X Sprawdziü, czy wszystkie Ğruby i nakrĊtki są prawidáowo
osadzone.
X W szczególnoĞci uwaĪaü na wszystkie sworznie áoĪyskowe
z przynaleĪnymi do nich Ğrubami i wszystkie elementy
mocujące ramy pomocniczej i mocowania windy
zaáadowczej!
X DokrĊciü luĨne Ğruby i nakrĊtki.
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Kontrola osadzenia poáączeĔ gwintowanych i
przewodów instalacji hydraulicznej
X Sprawdziü wszystkie poáączenia gwintowane i przewody
instalacji hydraulicznej. NaleĪy siĊ upewniü, Īe Ğruby są
mocno osadzone, a przewody hydrauliczne nie są
uszkodzone.
X DokrĊciü luĨne Ğruby.
X Natychmiast wymieniaü uszkodzone przewody
hydrauliczne.
X Przewody hydrauliczne naleĪy wymieniaü najpóĨniej po
trzech latach. Data produkcji wytáoczona jest na
armaturach.

Wszystkie

Kontrola miechów sprĊĪystych
X Upewniü siĊ, czy oba miechy sprĊĪyste nie są uszkodzone
oraz czy są prawidáowo osadzone na táoczysku i siáowniku.
X Natychmiast wymieniaü uszkodzone miechy sprĊĪyste.
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Konserwacja co kwartaá lub co póá roku
Wszystkie

Smarowanie áoĪysk nie wymagających konserwacji

Wskazówka:

X CzyĞciü áoĪyska nie wymagające konserwacji.
X Smarowaü áoĪyska nie wymagające konserwacji smarem.
JeĞli winda zaáadowcza uĪywana jest wyjątkowo czĊsto, to
naleĪy czĊĞciej niĪ raz w roku smarowaü áoĪyska nie
wymagające konserwacji.

Poruszanie windą zaáadowczą
W przypadku przestojów trwających dáuĪej niĪ 3 miesiące
naleĪy kilkakrotnie poruszaü windą zaáadowczą.
X WindĊ zaáadowczą otworzyü, podnieĞü, opuĞciü i zamknąü
za pomocą odpowiedniego elementu obsáugowego.
X Proces ten powtórzyü ok. 5 razy.

Coroczna konserwacja
ABCFGKLM
OSTROĩNIE!

Wymiana oleju hydraulicznego
ObraĪenia i szkody materialne spowodowane starym
olejem!
JeĞli nie wymienia siĊ oleju w agregacie hydraulicznym raz w
roku, to, w szczególnoĞci z ujemnych temperaturach, moĪe
zbieraü siĊ woda kondensacyjna. Zaburza to dziaáanie windy
zaáadowczej. MoĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód materialnych.
X Raz w roku naleĪy wymieniaü olej hydrauliczny.
X WymianĊ oleju najlepiej przeprowadzaü krótko przed
nastaniem zimy.
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Agregat wsuwany:

51

50

48

49

47
Agregat skrzynkowy:

51

50
49
48

47
Agregat obrotowy:

51
50
49

48
47

47 ĝruba spustowa oleju
48
49
50
51
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Zbiornikoleju hydraulicznego
Filtrssania w zbiorniku oleju
Filtr wentylacyjny
Blok zaworowy

W celu wymiany oleju hydraulicznego:
X OpuĞciü windĊ zaáadowczą tak, aby platforma leĪaáa na
ziemi (patrz rozdziaá „Elementy obsáugowe“ od str. 39).
X W przypadku agregatu wsuwanego:
Wyciągnąü agregat hydrauliczny na tyle, aby (51)
swobodnie wystawaá (patrz rozdziaá „Kontrola poziomu
oleju“ od str. 128).
W przypadku agregatu skrzynkowego lub obrotowego:
Zdemontowaü pokrywĊ agregatu.
X Postawiü wystarczająco duĪe naczynie pod ĞrubĊ
spustową oleju (47).
X Zwolniü ĞrubĊ spustową oleju (47) za pomocą klucza do
Ğrub z gniazdem szeĞciokątnym 6-mm i spuĞciü olej do
naczynia.

47

JeĞli olej hydrauliczny jest bardzo zabrudzony, naleĪy
wyczyĞciü zbiornik oleju (48) hydraulicznego:
X Poluzowaü opaskĊ zaciskową pomiĊdzy zbiornikiem oleju
hydraulicznego (48) a blokiem zaworowym (51).
X SpuĞciü olej.
X Wyjąü zbiornik oleju hydraulicznego (48) z agregatu i
wyczyĞciü go poza agregatem hydraulicznym.
X NastĊpnie wymieniü filtr ssania w zbiorniku oleju (49) i filtr
wentylacyjny (50).
X Wyczyszczony zbiornik oleju hydraulicznego wsunąü z
powrotem do agregatu i zaáoĪyü z powrotem ĞrubĊ
spustową oleju (47).
X Wlaü ponownie olej do oznaczenia na zbiorniku oleju lub
bagnecie olejowym.
Wskazówka:

UĪywaü wyáącznie olejów wyszczególnionych w rozdziale
„ĝrodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179.
X Przed napeánieniem zbiornika oleju naleĪy dwukrotnie
wykonaü przejazd.
X Skontrolowaü poziom oleju (patrz rozdziaá „Kontrola
poziomu oleju“ od str. 128) i w razie potrzeby dolaü lub
spuĞciü olej.
X W przypadku agregatu wsuwanego:
Ponownie wsunąü agregat hydrauliczny w rurĊ statywu i
zamocowaü go.
W przypadku agregatu skrzynkowego lub obrotowego:
Ponownie zamontowaü pokrywĊ agregatu.
X Usunąü stary olej zgodnie z przepisami.
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V
OSTROĩNIE!

Wymiana oleju hydraulicznego
ObraĪenia i szkody materialne spowodowane starym
olejem!
JeĞli nie wymienia siĊ oleju w agregacie hydraulicznym raz w
roku, to, w szczególnoĞci z ujemnych temperaturach, moĪe
zbieraü siĊ woda kondensacyjna. Zaburza to dziaáanie
pionowej windy zaáadowczej. MoĪe dojĞü do obraĪeĔ i szkód
materialnych.
X Raz w roku naleĪy wymieniaü olej hydrauliczny.
X WymianĊ oleju najlepiej przeprowadzaü krótko przed
nastaniem zimy.

48
50
49
52

47
51
47 ĝruba spustowa oleju
48 Zbiornikoleju hydraulicznego
49 Filtr ssania w zbiorniku oleju
50 Filtr wentylacyjny
51 Blok zaworowy
52 Opaskamocująca
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W celu wymiany oleju hydraulicznego:
X Zamknąü platformĊ za pomocą záoĪonego pomostu
przeáadunkowego tak, by caáy olej hydrauliczny spáynąá do
zbiornika oleju hydraulicznego (patrz rozdziaá „Elementy
obsáugowe“ od str. 39).
X Usunąü filtr wentylacyjny (50).
X Olej hydrauliczny odessaü przez otwór do napeániania.

Wskazówka:

JeĞli olej hydrauliczny jest bardzo zabrudzony, naleĪy
wyczyĞciü zbiornik oleju (48) hydraulicznego:
X Usunąü ogranicznik baku znajdujący siĊ na jego tylnej
stronie.
X Poluzowaü opaskĊ mocującą (52)
X Z bloku zaworowego (48) usunąü zbiornik oleju
hydraulicznego (51). Zwróciü przy tym uwagĊ na przewody
ssące i powrotne (49) oraz na filtr ssania w zbiorniku oleju
hydraulicznego (48).
X Zbiornik oleju hydraulicznego (48) unieĞü i wyjąü z
prowadnicy, a nastĊpnie wyczyĞciü poza pojazdem.
X Ponownie zaáoĪyü zbiornik oleju hydraulicznego (48), a
nastĊpnie zamknąü. WyĪej opisane czynnoĞci wykonaü w
odwrotnej kolejnoĞci.
X Wlaü ponownie olej zgodnie z oznaczeniem znajdującym
siĊ na bagnecie olejowym. WysokoĞü napeánienia powinna
wynosiü 2/3 wysokoĞci bagnetu olejowego.
UĪywaü wyáącznie olejów wyszczególnionych w rozdziale
„ĝrodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179.
X Przed napeánieniem zbiornika oleju naleĪy dwukrotnie
wykonaü przejazd.
X Skontrolowaü poziom oleju (patrz rozdziaá „Kontrola
poziomu oleju“ od str. 128) i w razie potrzeby dolaü lub
spuĞciü olej.
X Ponownie wsunąü agregat hydrauliczny w rurĊ statywu i
zamocowaü go.
X Usunąü stary olej zgodnie z przepisami.

135

Wszystkie

Ochrona wyáącznika gáównego przed korozją
W celu ochrony wyáącznika gáównego z bezpiecznikiem
paskowym przed korozją:
X Nasmarowaü wyáącznik gáówny smarem do biegunów.

Kontrole
Z kaĪdą windą zaáadowczą dostarczana jest ksiąĪka kontroli.
Wg tej ksiąĪki kontroli naleĪy zlecaü rzeczoznawcy warsztatu
wykonującego naprawy gwarancyjne wykonanie
nastĊpujących kontroli:
• Po montaĪu kontrola uruchomienia nie wzbudzającego
zastrzeĪeĔ z pisemnym potwierdzeniem w ksiąĪce kontroli.
• Regularne kontrole, które naleĪy wykonywaü co najmniej raz
w roku. Zakres kontroli opisany jest w ksiąĪce kontroli.
KontrolĊ naleĪy pisemnie potwierdziü w ksiąĪce kontroli.
• Nadzwyczajne kontrole po waĪnych naprawach lub
modyfikacjach konstrukcji. KontrolĊ naleĪy pisemnie
potwierdziü w ksiąĪce kontroli.
Modyfikacje konstrukcyjne dozwolone są wyáącznie za zgodą
producenta. JeĞli dokonane zostaną modyfikacje windy
zaáadowczej bez naszej zgody, wygasa prawo do gwarancji. Za
szkody, wypadki itd. producent nie ponosi Īadnej
odpowiedzialnoĞci. To samo dotyczy uĪycia czĊĞci
zamiennych innych producentów, które nie zostaáo przez nas
wyraĨnie dozwolone.
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Wszystkie

Usuwanie usterek
RównieĪ dobrze pielĊgnowane i konserwowane windy zaáadowcze mogą wykazywaü usterki.
PoniĪszy opis ewentualnych usterek powinien umoĪliwiü szybkie rozpoznanie báĊdów i przedsiĊwziĊcie Ğrodków zaradczych
oszczĊdzających czas i koszty.
Wyszukiwanie i usuwanie usterek w zasadzie powinno siĊ odbywaü w warsztatach wykonujących naprawy gwarancyjne.
Spis warsztatów wykonujących naprawy gwarancyjne podaje
informacje, gdzie znajdują siĊ nasze warsztaty wykonujące naprawy gwarancyjne. W razie potrzeby moĪna go zamówiü w
naszych biurach sprzedaĪy lub w zakáadzie.
Podczas wyszukiwania usterek zaleca siĊ uĪywanie lampy
kontrolnej. NaleĪy uĪyü przyáącza masy na karcie obwodu drukowanego przewidzianego do wyszukiwania usterek.

Wskazówka:

JeĪeli obsáuga windy zaáadowczej nie jest moĪliwa na skutek
uszkodzonego czujnika, moĪna ją przeáączyü na tryb awaryjny.
W trybie awaryjnym czujniki nie są aktywowane. Aby przeáączyü na tryb awaryjny naleĪy postąpiü w sposób nastĊpujący:
X Wcisnąü przycisk „Otwieranie”, „Opuszczanie”, a w razie
potrzeby równieĪ „Przycisk dodatkowy” i przytrzymaü minimum 10 sekund.
Na wskaĨniku 7-segmentowym pojawi siĊ symbol „E”.
KaĪdy ruch windy zaáadowczej musi zostaü wykonany rĊcznie. Wszystkie przebiegi automatyczne są nieaktywne.
Przed wyszukiwaniem usterek naleĪy sprawdziü:
X Upewniü siĊ, Īe winda zaáadowcza w kabinie kierowcy jest
wáączona.
X Sprawdziü, czy wyáącznik gáówny akumulatora jest wáączony.
X Upewniü siĊ, Īe bezpiecznik gáówny dla zasilania energią
jest w porządku.
X Sprawdziü dziaáanie obu bezpieczników sterowania na
agregacie hydraulicznym lub na zasilaczu.
X Sprawdziü dziaáanie bezpiecznika napiĊcia sterowniczego
przy akumulatorze pojazdu w instalacjach 12-V.
X Upewniü siĊ, Īe akumulatory pojazdu dziaáają i są naáadowane.
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X Sprawdziü, czy kabel w izolacji papierowej nasyconej przy
agregacie lub przy zasilaczu tworzy bezbáĊdne poáączenie
masy windy zaáadowczej z pojazdem.
X Upewniü siĊ, Īe w zbiorniku oleju znajduje siĊ wystarczająca iloĞü oleju (za wyjątkiem wariantu E).
X Upewniü siĊ, Īe elementy mechaniczne lub elektryczne, jak
np. kable, nie są uszkodzone.

OSTRZEĩENIE
!

NiebezpieczeĔstwo oparzenia w przypadku zwarcia!
Akumulatory o duĪej mocy mogą powodowaü niebezpieczne
poparzenia podczas zwarcia.
X Przed pracami przy instalacji elektrycznej naleĪy zwolniü
wyáącznik gáówny akumulatora lub odáączyü przyáącze minus od akumulatora.
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JeĞli winda zaáadowcza wykazuje dalsze usterki, nie powinno siĊ ich usuwaü samodzielnie, lecz zleciü ich usuniĊcie w warsztatach wykonujących naprawy gwarancyjne przy pomocy poniĪszych tabeli. W spisie warsztatów wykonujących naprawy gwarancyjne znajdziesz adres najbliĪszego warsztatu.

ACFGKLM

Tabele ze Ğrodkamizaradczymi w przypadku usterek

Przed wáączeniem
Usterka

MoĪliwe przyczyny

WskaĨnik optyczny w kabinie kierowcy miga szybko

Uszkodzony czujnik nachyle- Wymieniü czujnik nachylenia
nia b15
b15

ĝrodki zaradcze

Wáączanie
(dioda na karcie obwodu drukowanego miga w rytmie migacza)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
WskaĨnik optyczny w kabinie kierowcy miga poĞpiesznie

Uszkodzony przeáącznik
przechylania b13 (zwarcie)
Uszkodzony czujnik nachylenia b15 mechanizmu kierującego

Wymieniü przeáącznik przechylania b13
Wymieniü czujnik nachylenia
b15

Sprawdziü przyáącze 2 i 4
Uszkodzony wáącznik w kabiprzy pomocy lampy kontrolnie kierowcy
nej
Dioda na karcie obwodu druWyáączyáy siĊ bezpieczniki w
kowanego nie miga
Wymieniü bezpieczniki
agregacie e1 lub e2
Uszkodzona karta obwodu
Wymieniü kartĊ obwodu drudrukowanego w przykrywce kowanego

otwieranie

Usterka

(Platforma otwiera siĊ do poziomej pozycji roboczej – ta pozycja jest
zapamiĊtywana i po zrównaniu z ziemią, podczas podnoszenia, platforma
dosuwana jest do tej pozycji)
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze

Platforma nie otwiera siĊ
przy pomocy silnika

Brak wyjĞcia na wyjĞciu J1/3
Uszkodzona ochrona silnika

Sprawdziü za pomocą lampy
kontrolnej zgodnie ze schematem poáączeĔ
Sprawdziü ochronĊ silnika
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otwieranie

Usterka

(Platforma otwiera siĊ do poziomej pozycji roboczej – ta pozycja jest
zapamiĊtywana i po zrównaniu z ziemią, podczas podnoszenia, platforma
dosuwana jest do tej pozycji)
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze

Platforma nie otwiera siĊ

ĝwiatáa ostrzegawcze na
platformie nie migają, gdy
platforma jest otwarta

Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą
Przeáącznik obrotowy, uchylny lampy kontrolnej wg schelub przycisk uszkodzony
matu poáączeĔ, uĪyü przyáącza masy JK karty obwodu
drukowanego
Wtyczka zaworowa przy S3 lub
S4 bez napiĊcia, uszkodzony
Sprawdziü lampą kontrolną
kabel
Zawór sterowniczy S5 lub zaWyczyĞciü lub wymieniü
wór ciĞnieniowy zakleszczony
Czujnik nachylenia b15 na platformie jest przestawiony lub
Wyregulowaü lub wymieniü
uszkodzony
Karta obwodu drukowanego
Wymieniü
jest uszkodzona
Wtyczki są uszkodzone
Wymieniü
ĝwiatáa ostrzegawcze są uszkoWymieniü
dzone
Czujnik bezdotykowy b25 jest
Wyregulowaü lub wymieniü
przestawiony lub uszkodzony

Wysuwanie
Usterka

MoĪliwe przyczyny

Platforma nie wysuwa siĊ,
silnik pracuje

Zawory elektromagnetyczne S7
i S8 są nieszczelne
Zawór elektromagnetyczny S8
nie otwiera siĊ
Zawór hamulca opuszczania S
11 nie otwiera siĊ
Uszczelka táoka w siáowniku
przesuwania uszkodzona
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ĝrodki zaradcze
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
Wymieniü

Rozkáadanie
(model KUZF)
Usterka

MoĪliwe przyczyny

Platforma nie rozkáada siĊ,
silnik pracuje

Zawory elektromagnetyczne
S7 i S8 są nieszczelne
Zawór elektromagnetyczny
S12 nie otwiera siĊ
Zawór S10 nie otwiera siĊ
Uszczelka táoka w siáowniku
rozkáadania uszkodzona

ĝrodki zaradcze
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
Wymieniü

Opuszczanie
Usterka

MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Zawór sterujący przepáywem
R1 lub R2 przy siáowniku
WyczyĞciü lub wymieniü
podnoszenia zakleszczyá siĊ
Platforma nie obniĪa siĊ albo
lub jest uszkodzony
obniĪa siĊ za wolno, ale otNasmarowaü punkty áoĪyskowieranie dziaáa
Zbyt sztywne áoĪyskowanie
wania
Olej hydrauliczny jest za gĊ- Wymieniü olej, wybraü rosty
dzaj oleju wg zaleceĔ
NaciĞniĊto oba przeáączniki
PuĞciü oba przeáączniki
noĪne za szybko (< 1 s) lub
noĪne, odczekaü kilka seza wolno (> 3 s) jeden po drukund, powtórzyü
gim
Zwolniü poáączenie wtykowe
w platformie, sprawdziü przePlatforma nie obniĪa siĊ pod- Przeáącznik noĪny uszkoáącznik noĪny za pomocą
czas obsáugi za pomocą prze- dzony
przyrządu do pomiaru przeáącznika noĪnegp
pustowoĞci
Uruchomiü oba przeáączniki
noĪne i sprawdziü napiĊcie
Kabel nr 2 do platformy
przy wtyczkach J3/6 i J3/5 na
uszkodzony
karcie obwodu drukowanego
za pomocą lampy kontrolnej
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Opuszczanie
Usterka

MoĪliwe przyczyny
Przeáącznik obrotowy,
uchylny lub przycisk uszkodzony

Brak wyjĞcia na J4/15 karty
Platforma nie obniĪa siĊ podobwodu drukowanego
czas obsáugi bocznym elementem obsáugowym
Brak wyjĞcia na J1/12 karty
obwodu drukowanego
Wtyczka zaworowa przy S1
lub S2 bez napiĊcia (uszkodzony kabel)
Zawór S5 w agregacie nie
wáącza siĊ
Platforma przechyla siĊ pod- Przeáącznik przechylania b13
czas opuszczania
jest przestawiony
Zawory elektromagnetyczne
S3 i S4 przy siáowniku przechylania są zabrudzone lub
Platforma przechyla siĊ sauszkodzone
moczynnie
Uszczelka táoka w siáowniku
przechylania jest uszkodzona
Zawory elektromagnetyczne
Platforma obniĪa siĊ automa- S1 i S2 przy siáowniku podnotycznie
szenia są zabrudzone lub
uszkodzone
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ĝrodki zaradcze
Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą
lampy kontrolnej wg schematu poáączeĔ, uĪyü przyáącza masy JK karty obwodu
drukowanego
Wyjąü wtyczkĊ J4, sprawdziü
zacisk 15 za pomocą lampy
kontrolnej
Wyjąü wtyczkĊ J1, sprawdziü
zacisk 12 za pomocą lampy
kontrolnej
Sprawdziü lampą kontrolną
Sprawdziü lampą kontrolną
Ustawiü

WyczyĞciü lub wymieniü

Wymieniü

WyczyĞciü lub wymieniü

Zrównanie z ziemią
(platforma przechyla siĊ)
Usterka
MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Obsáuga awaryjna:
Uruchomiü przycisk „Otwieranie” (28) i przeáącznik dodatkowy (29) na bocznym elemencie
obsáugowym, aĪ platforma siĊ przechyli
Tak ustawiü przeáącznik przePrzeáącznik przechylania b13
chylania b13, Īeby po naáoĪeniu
przestawiony lub uszkodzony
na ziemiĊ platforma przechylaáa
siĊ
Sprawdziü przy przyáączu bl
Brak wyjĞcia na J4/14 karty ob- (sygnaá) wtyczki J41 (przeáączwodu drukowanego
nik przechylania) za pomocą
lampy kontrolnej
Wtyczka zaworowa przy S3 lub Wyjąü wtyczkĊ J4, sprawdziü
S4 bez napiĊcia (uszkodzony
zacisk 14 za pomocą lampy konPlatforma nie przechyla
kabel)
trolnej
siĊ
Zawory elektromagnetyczne S3
i S4 przy siáowniku przechylania WyczyĞciü lub wymieniü
są zabrudzone lub uszkodzone
Karta obwodu drukowanego za- Wyáączyü prąd, sprawdziü za
pomocą lampy kontrolnej
pisaáa báąd
Zawór sterujący przepáywem R5
lub zawór ciĞnieniowy zaklesz- WyczyĞciü lub wymieniü
czyá siĊ lub jest uszkodzony
Karta obwodu drukowanego
Wymieniü
jest uszkodzona
Platforma nie przechyla
siĊ, wskaĨnik optyczny Uszkodzony czujnik nachylenia Wymieniü czujnik nachylenia
w kabinie kierowcy miga b15 mechanizmu kierującego
b15
szybko
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Podnoszenie platformy z ziemi
(platforma przechyla siĊ w poziomą pozycjĊ roboczą, która zostaáa
zapamiĊtana podczas otwierania)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze

Podczas obsáugi za pomocą przeáączników
noĪnych platforma nie
przechyla siĊ do poziomej pozycji roboczej

Podczas podnoszenia
platforma nie przechyla
siĊ do pozycji poziomej
Podczas podnoszenia
platforma wychyla siĊ
powyĪej wstĊpnie ustawionej pozycji
Platforma nie przechyla
siĊ do poziomej pozycji
roboczej, lecz podnosi
siĊ
Platforma nie przechyla
siĊ do poziomej pozycji
roboczej, lecz podnosi
siĊ, wskaĨnik optyczny
w kabinie kierowcy miga
szybko
Podczas podnoszenia
platforma wychyla siĊ
powyĪej wstĊpnie ustawionej pozycji
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NaciĞniĊto oba przeáączniki
PuĞciü oba przeáączniki noĪne,
noĪne za szybko (krócej niĪ 1 s)
odczekaü kilka sekund, powtólub za wolno (dáuĪej niĪ 3s) jerzyü
den po drugim
Zwolniü poáączenie wtykowe w
platformie, sprawdziü przeáączPrzeáącznik noĪny uszkodzony
nik noĪny za pomocą przyrządu
do pomiaru przepustowoĞci
Uruchomiü oba przeáączniki
noĪne i sprawdziü napiĊcie przy
Kabel nr 2 do platformy uszkowtyczkach J3/6 i J3/5 na karcie
dzony
obwodu drukowanego za pomocą lampy kontrolnej
Rozdzielacz S5 zakleszczyá siĊ
WyczyĞciü lub wymieniü
lub jest uszkodzony
Uszkodzony czujnik nachylenia
Wymieniü
b15
Uszkodzony czujnik nachylenia
Wymieniü
b15
Rozdzielacz S5 zakleszczyá siĊ
WyczyĞciü lub wymieniü
lub jest uszkodzony
Sprawdziü przy wtyczce J1 zaBrak wyjĞcia na J1/12 karty ob- cisk 12 za pomocą lampy konwodu drukowanego
trolnej, uĪyü przyáącza masy JK
karty obwodu drukowanego
Zawór S5 w agregacie nie wáąSprawdziü lampą kontrolną
cza siĊ

Uszkodzony czujnik nachylenia Wymieniü czujnik nachylenia
b15 platformy
b15

Uszkodzony czujnik nachylenia
Wymieniü
b15
Rozdzielacz zakleszczyá siĊ lub
WyczyĞciü lub wymieniü
jest uszkodzony

Podnoszenie
Usterka

(platforma przesuwa siĊ do góry do krawĊdzi zaáadowczej)
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze

Platforma nie podnosi siĊ

Pomimo pracy agregatu hydraulicznego
platforma nie podnosi siĊ

Sprawdziü zestyki elementu obsáugowego za pomocą lampy
Przeáącznik obrotowy, uchylny lub
kontrolnej wg schematu poáąprzycisk uszkodzony
czeĔ, uĪyü przyáącza masy JK
karty obwodu drukowanego
Sprawdziü kartĊ obwodu drukoBrak wyjĞcia na J1/3 karty obwodu wanego zgodnie ze schematem
drukowanego
poáączeĔ przy wtyczce J1/3 za
pomocą lampy kontrolnej
Ochrona silnika w agregacie nie
Sprawdziü ochronĊ silnika za
wáącza siĊ lub jest uszkodzona
pomocą lampy kontrolnej
Rozdzielacz S5 zakleszczyá siĊ lub
WyczyĞciü lub wymieniü
jest uszkodzony
Zawory elektromagnetyczne S1 i
S2 przy siáowniku podnoszenia są WyczyĞciü lub wymieniü
zabrudzone lub uszkodzone
Filtr ssący przy pompie jest zabruWyczyĞciü lub wymieniü
dzony
Zredukowaü obciąĪenie zgodnie
Platforma jest przeciąĪona
z tabelą obciąĪeĔ
Pompa hydrauliczna jest uszkoWymieniü
dzona
Silnik elektryczny jest uszkodzony Wymieniü
Zawór ciĞnieniowy jest uszkoWyczyĞciü lub wymieniü
dzony lub zabrudzony
Zawór regulujący ciĞnienie jest
Najpierw wyregulowaü, nastĊpprzestawiony lub uszkodzony
nie zaplombowaü i wymieniü
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Zamykanie
Usterka

(platforma zamyka siĊ)
MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Sprawdziü zestyki elementu obsáuPrzeáącznik obrotowy, uchylny
gowego zgodnie ze schematem polub przycisk uszkodzony
áączeĔ za pomocą lampy kontrolnej
Sprawdziü kartĊ obwodu drukowaPlatforma nie zamyka Karta obwodu drukowanego
nego zgodnie ze schematem poáąsiĊ
przy J1/3 lub J1/12 nie wydaje
czeĔ przy wtyczce J1/3 i J1/12 za
wyjĞcia
pomocą lampy kontrolnej
Ochrona silnika lub zawór S5 w
Sprawdziü lampą kontrolną
agregacie nie wáącza siĊ
Wzmocniü odpowiednio do danych
Platforma zamkniĊta KoĔcówka za sáabo usztywzawartych na rysunku montaĪoniona podczas montaĪu
w pozycji koĔcowej,
wym.
nie na wysokoĞci podàoĪysko jest wybite (w przyáogi zaáadunkowej poWymieniü sworznie i tuleje áoĪypadku dáuĪszego czasu uĪytkojazdu
skowe
wania)

Wsuwanie
Usterka

MoĪliwe przyczyny

Platforma nie wsuwa
siĊ, silnik pracuje

Zawory elektromagnetyczne
S7 i S8 są nieszczelne
Zawór elektromagnetyczny S
7 nie otwiera siĊ
Zawór elektromagnetyczny S
11 nie otwiera siĊ
Uszczelka táoka w siáowniku
przesuwania uszkodzona
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ĝrodki zaradcze
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
Wymieniü

Skáadanie
(w przypadku model KUZF)
Usterka

MoĪliwe przyczyny

Zawory elektromagnetyczne
S7 i S8 są nieszczelne
Zawór elektromagnetyczny
Platforma nie rozkáada S12 nie otwiera siĊ
siĊ, silnik pracuje
Zawór elektromagnetyczny S9
nie otwiera siĊ
Uszczelka táoka w siáowniku
skáadania jest uszkodzona

ĝrodki zaradcze
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
Wymieniü

Wáączanie Ğwiateá ostrzegawczych
(podczas otwierania lub wysuwania platformy Ğwiatáo ostrzegawcze wáącza siĊ
automatycznie, lewe i prawe Ğwiatáo są wáączane równolegle)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
ĝwiatáa ostrzegawcze
nie migają

Zwarcie w lampie lub okablowaniu
Uszkodzona lampa
Uszkodzony czujnik bezdotykowy b25

Usunąü zwarcie
Wymieniü
Wymieniü
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E
Przed wáączeniem
Usterka
WskaĨnik optyczny w
kabinie kierowcy miga
szybko

Tabele ze Ğrodkami zaradczymi w przypadku
usterek
MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Uszkodzony czujnik nachylenia
b15

Wymieniü czujnik nachylenia
b15

Wáączanie
(dioda na karcie obwodu drukowanego miga w rytmie migacza)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
WskaĨnik optyczny w
kabinie kierowcy miga
poĞpiesznie

Dioda na karcie
obwodu drukowanego
nie miga

Uszkodzony przeáącznik
przechylania b13 (zwarcie)
Uszkodzony czujnik nachylenia
b15 mechanizmu kierującego
Uszkodzony wáącznik w kabinie
kierowcy
Wyáączyáy siĊ bezpieczniki w
zasilaczu e1 lub e2
Uszkodzona karta obwodu
drukowanego w przykrywce

Wymieniü czujnik nachylenia
b15
Wymieniü czujnik nachylenia
b15
Sprawdziü przyáącze 2 i 4 przy
pomocy lampy kontrolnej
Wymieniü bezpieczniki
Wymieniü kartĊ obwodu
drukowanego

Otwieranie

Usterka

(Platforma otwiera siĊ do poziomej pozycji roboczej – ta pozycja jest
zapamiĊtywana i po zrównaniu z ziemią, podczas podnoszenia, platforma
dosuwana jest do tej pozycji)
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze

Platforma nie otwiera
siĊ

ĝwiatáa ostrzegawcze
na platformie nie
migają, gdy platforma
jest otwarta
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Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą lampy
Przeáącznik obrotowy, uchylny
kontrolnej wg schematu
lub przycisk uszkodzony
poáączeĔ, uĪyü przyáącza masy
JK karty obwodu drukowanego
Uszkodzona ochrona silnika -K4 Sprawdziü ochronĊ silnika i
lub przekaĨnik -K5
przekaĨnik
Sprawdziü za pomocą lampy
WyjĞcie J4/14, JK lub J43/90 nie
kontrolnej zgodnie ze
wydaje wyjĞcia
schematem poáączeĔ
Czujnik nachylenia b15 na
platformie jest przestawiony lub Wyregulowaü lub wymieniü
uszkodzony
Karta obwodu drukowanego jest
Wymieniü
uszkodzona
Wtyczki są uszkodzone
Wymieniü
ĝwiatáa ostrzegawcze są
Wymieniü
uszkodzone

opuszczanie
Usterka

MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Uruchomiü na chwilĊ
podnoszenie, nastĊpnie
powtórzyü opuszczanie
Nasmarowaü punkty
Za sztywne áoĪyskowanie
Platforma nie obniĪa
áoĪyskowania
siĊ, ale otwieranie
Sprawdziü za pomocą lampy
dziaáa
WyjĞcie J4/15 lub J43/81 nie
kontrolnej zgodnie ze
wydaje wyjĞcia
schematem poáączeĔ
Uszkodzona ochrona silnika -K2 Sprawdziü ochronĊ silnika i
lub przekaĨnik -K7
przekaĨnik
NaciĞniĊto oba przeáączniki
PuĞciü oba przeáączniki noĪne,
noĪne za szybko (krócej niĪ 1 s)
odczekaü kilka sekund,
lub za wolno (dáuĪej niĪ 3 s)
powtórzyü
jeden po drugim
Zwolniü poáączenie wtykowe w
platformie, sprawdziü
Platforma nie obniĪa
Przeáącznik noĪny uszkodzony przeáącznik noĪny za pomocą
siĊ podczas obsáugi
przyrządu do pomiaru
przeáącznikiem noĪnym
przepustowoĞci
Uruchomiü oba przeáączniki
noĪne i sprawdziü napiĊcie przy
Kabel nr 2 do platformy
wtyczkach J 3/6 i J 3/5 na karcie
uszkodzony
obwodu drukowanego za
pomocą lampy kontrolnej
Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą lampy
Przeáącznik obrotowy, uchylny
kontrolnej wg schematu
lub przycisk uszkodzony
poáączeĔ, uĪyü przyáącza masy
Platforma nie obniĪa
JK karty obwodu drukowanego
siĊ podczas obsáugi
bocznym elementem
Przyciski obrotowe uruchomiü
obsáugowym
jeden po drugim, a na wtyczce
Kabel nr 3 do elementu
J30 skontrolowaü za pomocą
obsáugowego uszkodzony
lampy kontrolnej napiĊcie
zgodnie ze schematem poáączeĔ
Nasmarowaü punkty
áoĪyskowania, na chwilĊ
Platforma przechyla siĊ Siáownik podnoszenia opuszcza
uruchomiü podnoszenia, a
podczas opuszczania
siĊ zbyt wolno lub wcale
nastĊpnie powtórzyü
opuszczanie
Siáownik podnoszenia
zakleszczyá siĊ
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Zrównanie z ziemią
(platforma przechyla siĊ)
Usterka
MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Obs³uga awaryjna:
Uruchomiü przycisk „Otwieranie” (28) i przeáącznik dodatkowy (29) na bocznym elemencie
obsáugowym, aĪ platforma siĊ przechyli
Sprawdziü za pomocą lampy
Brak wyjĞcia na wyjĞciach J4/15,
kontrolnej zgodnie ze
Platforma nie przechyla J4/14, JK lub J42/81
schematem poáączeĔ
siĊ
Nasmarowaü punkty
Za sztywne áoĪyskowanie
áoĪyskowania
Platforma nie przechyla
siĊ, wskaĨnik optyczny Uszkodzony czujnik nachylenia Wymieniü czujnik nachylenia
w kabinie kierowcy
b15 mechanizmu kierującego
b15
miga szybko

150

Podnoszenie platformy z ziemi
(platforma przechyla siĊ w poziomą pozycjĊ roboczą, która zostaáa
zapamiĊtana podczas otwierania)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
NaciĞniĊto oba przeáączniki
noĪne za szybko (krócej niĪ PuĞciü oba przeáączniki noĪne,
1 s) lub za wolno (dáuĪej niĪ odczekaü kilka sekund, powtórzyü
3 s) jeden po drugim
Podczas obsáugi za
Zwolniü poáączenie wtykowe w
pomocą przeáączników
Przeáącznik noĪny
platformie, sprawdziü przeáącznik
noĪnych platforma nie
uszkodzony
noĪny za pomocą przyrządu do
przechyla siĊ do poziomej
pomiaru przepustowoĞci
pozycji roboczej
Uruchomiü oba przeáączniki noĪne
i sprawdziü napiĊcie przy
Kabel nr 2 do platformy
wtyczkach J 3/6 i J 3/5 na karcie
uszkodzony
obwodu drukowanego za pomocą
lampy kontrolnej
Podczas podnoszenia
platforma nie przechyla
Uszkodzony czujnik
siĊ do pozycji poziomej
Wymieniü
lub wychyla siĊ powyĪej nachylenia b15
wstĊpnie ustawionej
pozycji
Sprawdziü za pomocą lampy
WyjĞcie J43/90, J1/12, JK
kontrolnej zgodnie ze schematem
Platforma nie przechyla
lub JK nie wydaje wyjĞcia
poáączeĔ
siĊ do poziomej pozycji
roboczej, lecz podnosi siĊ Uszkodzona ochrona silnika
Sprawdziü ochronĊ silnika
-K3
Platforma nie przechyla
siĊ do poziomej pozycji
roboczej, lecz podnosi
Uszkodzony czujnik
Wymieniü
siĊ, wskaĨnik optyczny w nachylenia b15 platformy
kabinie kierowcy miga
szybko
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Podnoszenie
Usterka

(platforma przesuwa siĊ do góry do krawĊdzi zaáadowczej)
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
Przeáącznik obrotowy,
uchylny lub przycisk
uszkodzony

Platforma nie podnosi siĊ
Brak wyjĞcia na J 1/3 lub
J 42/81 karty obwodu
drukowanego
Uszkodzona ochrona silnika
-K1

Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą
lampy kontrolnej wg
schematu poáączeĔ, uĪyü
przyáącza masy JK karty
obwodu drukowanego
KartĊ obwodu drukowanego
sprawdziü za pomocą lampy
kontrolnej zgodnie ze
schematem poáączeĔ
Sprawdziü ochronĊ silnika

Zamykanie
Usterka

(platforma zamyka siĊ)
MoĪliwe przyczyny

Platforma nie zamyka siĊ

Platforma zamkniĊta w
pozycji koĔcowej, nie na
wysokoĞci podáogi
zaáadunkowej pojazdu
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ĝrodki zaradcze

Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą
Przeáącznik obrotowy,
lampy kontrolnej wg
uchylny lub przycisk
schematu poáączeĔ, uĪyü
uszkodzony
przyáącza masy JK karty
obwodu drukowanego
KartĊ obwodu drukowanego
Brak wyjĞcie na J 1/12 lub J1/
sprawdziü za pomocą lampy
90 lub JK karty obwodu
kontrolnej zgodnie ze
drukowanego
schematem poáączeĔ
Uszkodzona ochrona silnika Sprawdziü ochronĊ silnika
K1
KoĔcówka za sáabo
Wzmocniü odpowiednio do
usztywniona podczas
danych zawartych na
montaĪu
rysunku montaĪowym
àoĪysko jest wybite (w
Wymieniü sworznie i tuleje
przypadku dáuĪszego czasu
áoĪyskowe
uĪytkowania)

Wáączanie Ğwiateá ostrzegawczych
(podczas otwierania lub wysuwania platformy Ğwiatáo ostrzegawcze wáącza siĊ
automatycznie, lewe i prawe Ğwiatáo są wáączane równolegle)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
Lampa ostrzegawcza nie
miga

Zwarcie w lampie lub
okablowaniu
Uszkodzona lampa

Usunąü zwarcie
Wymieniü
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Tabele ze Ğrodkami zaradczymi w przypadku
usterek

V
Przed wáączeniem
Usterka
WskaĨnik optyczny w
kabinie kierowcy miga
szybko

MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Uszkodzony czujnik nachylenia
b15

Wymieniü czujnik nachylenia
b15

Wáączanie
(dioda na karcie obwodu drukowanego miga w rytmie migacza)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
Dioda na karcie
obwodu drukowanego
nie miga

Wyáączyáy siĊ bezpieczniki w
agregacie e1 lub e2
Uszkodzona karta obwodu
drukowanego w przykrywce

Wymieniü bezpieczniki
Wymieniü kartĊ obwodu
drukowanego

Otwieranie
(platforma otwiera siĊ aĪ do pozycji roboczej)
Usterka

MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Sprawdziü za pomocą lampy
WyjĞcie J1/3 nie wydaje wyjĞcia kontrolnej zgodnie ze
Platforma nie otwiera
schematem poáączeĔ
siĊ przy pomocy silnika
Uszkodzona ochrona silnika
Sprawdziü ochronĊ silnika
Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą lampy
Uszkodzony przycisk
kontrolnej wg schematu
poáączeĔ, uĪyü przyáącza masy
JK karty obwodu drukowanego
Platforma nie otwiera
siĊ
Wtyczka zaworowa przy S3 lub
S4 bez napiĊcia, uszkodzony
Sprawdziü lampą kontrolną
kabel
Zawór sterowniczy S6 lub zawór
WyczyĞciü lub wymieniü
ciĞnieniowy zakleszczony
Czujnik nachylenia b15 na
platformie jest przestawiony lub Wyregulowaü lub wymieniü
uszkodzony
ĝwiatáa ostrzegawcze
Karta obwodu drukowanego jest
na platformie nie
Wymieniü
migają, gdy platforma uszkodzona
jest otwarta
Wtyczki są uszkodzone
Wymieniü
ĝwiatáa ostrzegawcze są
Wymieniü
uszkodzone
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Podnoszenie
Usterka

(platforma przesuwa siĊ do góry do krawĊdzi zaáadowczej)
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze

Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą lampy
Uszkodzony przycisk
kontrolnej wg schematu
poáączeĔ, uĪyü przyáącza masy
JK karty obwodu drukowanego
Sprawdziü kartĊ obwodu
drukowanego zgodnie ze
Platforma nie podnosi
Brak wyjĞcia na J 1/3 karty
schematem poáączeĔ przy
siĊ
obwodu drukowanego
wtyczce J 1/3 za pomocą lampy
kontrolnej
Ochrona silnika w agregacie nie Sprawdziü ochronĊ silnika za
wáącza siĊ lub jest uszkodzona pomocą lampy kontrolnej
Zadziaáaá automatyczny
Zaczekaü aĪ silnik ostygnie
wyáącznik cieplny
Rozdzielacz S 3 zakleszczyá siĊ
WyczyĞciü lub wymieniü
lub jest uszkodzony
Zawory elektromagnetyczne S 1
i S 2 przy siáowniku
WyczyĞciü lub wymieniü
podnoszenia są zabrudzone lub
uszkodzone
Filtr ssący przy pompie jest
WyczyĞciü lub wymieniü
zabrudzony
Pomimo pracy agregatu
Zredukowaü obciąĪenie zgodnie
Platforma jest przeciąĪona
hydraulicznego
z tabelą obciąĪeĔ
platforma nie podnosi
Pompa hydrauliczna jest
siĊ
Wymieniü
uszkodzona
Silnik elektryczny jest
Wymieniü
uszkodzony
Zawór ciĞnieniowy jest
WyczyĞciü lub wymieniü
uszkodzony lub zabrudzony
Najpierw wyregulowaü,
Zawór regulujący ciĞnienie jest
nastĊpnie zaplombowaü i
przestawiony lub uszkodzony
wymieniü

155

opuszczanie
Usterka

(platforma przesuwa siĊ aĪ do ziemi)
MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Zawór sterujący przepáywem
R 1 lub R 2 przy siáowniku
podnoszenia zakleszczyá siĊ lub WyczyĞciü lub wymieniü
jest
uszkodzony
àoĪysko Ğlizgowe oczyĞciü i
Platforma nie opuszcza Oporne dziaáanie áoĪyska
Ğlizgowego
nasmarowaü smarem staáym
siĊ
Wymieniü olej, wybraü rodzaj
Olej hydrauliczny jest za gĊsty
oleju wg zaleceĔ
Zawór elektromagnetyczny S 1
lub S 2 jest
WyczyĞciü lub wymieniü
uszkodzony
Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego za pomocą lampy
Uszkodzony przycisk
kontrolnej wg schematu
poáączeĔ, uĪyü przyáącza masy
Platforma nie obniĪa siĊ
JK karty obwodu drukowanego
podczas obsáugi
Wyjąü wtyczkĊ J 4, sprawdziü
rĊcznym wyáącznikiem Brak wyjĞcia na J 4/15 karty
zacisk 15 za pomocą lampy
obwodu drukowanego
kablowym
kontrolnej
Wtyczka zaworowa przy S 1 lub
S 2 bez napiĊcia (uszkodzony
Sprawdziü lampą kontrolną
kabel)
Zawory elektromagnetyczne S 1
Platforma obniĪa siĊ
i S 2 przy siáowniku
WyczyĞciü lub wymieniü
automatycznie
podnoszenia są zabrudzone lub
uszkodzone

Rozkáadanie
Usterka

MoĪliwe przyczyny

Zawory elektromagnetyczne
S 10 i S 11 są otwierają siĊ
Pomost przeáadunkowy
Zawór elektromagnetyczny S 7
nie rozkáada siĊ, silnik
nie otwiera siĊ
pracuje
Uszczelka táoka w siáowniku
przechylania uszkodzona
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ĝrodki zaradcze
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
Wymieniü

Skáadanie
Usterka

ĝrodki zaradcze

MoĪliwe przyczyny

Zawór elektromagnetyczny S 7
nie otwiera siĊ
Zawór elektromagnetyczny S 12
Pomost przeáadunkowy
nie otwiera siĊ
nie skáada siĊ, silnik
Zawór elektromagnetyczny S 13
pracuje
nie otwiera siĊ
Uszczelka táoka w siáowniku
przechylania jest uszkodzona

WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
WyczyĞciü lub wymieniü
Wymieniü

Wáączanie Ğwiateá ostrzegawczych
(podczas otwierania Ğwiatáo ostrzegawcze wáącza siĊ automatycznie, lewe i prawe
Ğwiatáo są wáączane równolegle)
Usterka
MoĪliwe przyczyny
ĝrodki zaradcze
Lampa ostrzegawcza
nie miga

Zwarcie w lampie lub
okablowaniu
Uszkodzona lampa

Usunąü zwarcie
Wymieniü

Zamykanie
Usterka

(platforma zamyka siĊ)
MoĪliwe przyczyny

ĝrodki zaradcze

Platforma nie zamyka
siĊ lub tylko z jednej
strony

RĊczne sterowanie awaryjne
na siáowniku przechylania
aktywne lub oba aktywne

Platforma nie zamyka
siĊ

Sprawdziü zestyki elementu
obsáugowego zgodnie ze
Uszkodzony przycisk
schematem poáączeĔ za pomocą
lampy kontrolnej
Sprawdziü kartĊ obwodu
Brak wyjĞcia na J 1/3 lub J 43/ drukowanego zgodnie ze
93 karty obwodu
schematem poáączeĔ przy wtyczce
drukowanego
J 1/3 i J 43/93 za pomocą lampy
kontrolnej
Ochrona silnika lub zawór S 7
Sprawdziü lampą kontrolną
w agregacie nie wáącza siĊ
Sprawdziü zgodnie ze schematem
Czujnik bezdotykowy B 25
poáączeĔ za pomocą lampy
uszkodzony
kontrolnej, w razie potrzeby
wymieniü

Z zaworów elektromagnetycznych
wykrĊciü Ğruby radeákowane
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Dane techniczne
Wszystkie

Zalecana pojemnoĞü akumulatora
CiĊĪar áadunku [kg]

Wskazówka:

Wszystkie

do 1250

12 V = 1 x 143 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 105 Ah

powyĪej 1250 do 1750

12 V = 1 x 180 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 143 Ah

powyĪej 1750 do 4000

24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 180 Ah

JeĞli pojazdem jeĨdzi siĊ tylko na krótkich odcinkach, czyli
w ruchu miejskim z silnym trybem áadowania, naleĪy wybraü kolejny wyĪszy stopieĔ akumulatora. Dodatkowo zaleca siĊ, aby uĪywaü silniejszej prądnicy.

Prądnice prądu przemiennego do dodatkowego
áadowania akumulatora
CiĊĪar áadunku [kg]

Wszystkie

Zalecana prądnica prądu
przemiennego [Watt]

do 1250

630

powyĪej 1250 do 1750

730

powyĪej 1750 do 4000

1000

Zakres temperatury dla zastosowania wind
zaáadowczych
Standard
-20 °C dp +60 °C
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Zalecana pojemnoĞü
akumulatora

WyposaĪenie specjalne
„Zimno”
–40 °C dp +60 °C

Diagramy udĨwigów
PoniĪsze tabele pokazują, jak duĪe moĪe byü obciąĪenie uĪytkowe (Q). Tabela obowiązująca dla zakupionej windy zaáadowczej znajduje siĊ równieĪ na bocznym elemencie obsáugowym.
ObciąĪenie uĪytkowe (Q) skáada siĊ z wszystkiego, co znajduje
siĊ na platformie np.towaru transportowego, osób obsáugujących oraz ewentualnego urządzenia do transportu poziomego.
Maksymalne dozwolone obciąĪenie uĪytkowe (Q) zaleĪy od
odlegáoĞci obciąĪenia (a). OdlegáoĞü obciąĪenia (a) to odlegáoĞü pomiĊdzy krawĊdzią tylną powierzchni áadunkowej i Ğrodkiem ciĊĪkoĞci obciąĪenia uĪytkowego (12).
Maksymalne dozwolone obciąĪenie uĪytkowe (Q) dla kaĪdej
maksymalnie dopuszczalnej odlegáoĞci obciąĪenia (a) oznaczone jest trwale na powierzchni platformy.

NIEBEZPIECZ
EēSTWO!

NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ i szkód materialnych!
Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obciąĪenia uĪytkowego (Q) lub maksymalnej dopuszczalnej odlegáoĞci obciąĪenia (a) winda zaáadowcza moĪe spaĞü! MoĪe to
spowodowaü obraĪenia, a winda zaáadowcza moĪe zostaü
powaĪnie uszkodzona. W tym wypadku wygasa prawo do
gwarancji!
Podczas pozycjonowania obciąĪenia uĪytkowego (Q) na
Ğrodku pomiĊdzy lewą i prawą krawĊdzią platformy:

Q a
12

X ObciąĪaü windĊ zaáadowczą maksymalnie áadunkiem
równym obciąĪeniu uĪytkowemu (Q) podanemu w tabeli
obok odpowiedniej odlegáoĞci obciąĪenia (a)!
Pozycjonując obciąĪenie uĪytkowe (Q) na lewej lub prawej
krawĊdzi platformy:

½Q

a
12

Wskazówka:

X ObciąĪaü windĊ zaáadowczą maksymalnie áadunkiem
równym poáowie obciąĪenia uĪytkowego (½Q), podanego w tabeli obok odpowiedniej odlegáoĞci obciąĪenia
(a)!
Dla informacji w prawej kolumnie przeglądu zawartego w
rozdziale „Jak znaleĨü swój model“ str. 12 zamieszczono
równieĪ opisy modeli obowiązujące do 2013 roku.
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A

a [mm] Q [kg]
MBB
C 750 S
C 750 L
C 750 SX
C 750 SPL
C 750 SPR
MBB
C 1000 L
C 1000 SPL
C 1000 SPR
C 1000 ML
C 1000 ML PRO
MBB
C 1000 S
C 1000 SB

MBB
C 1250 LD

MBB
C 1500 L
C 1500 LB
C 1500 ML
C 1500 ML PRO
MBB
C 1500 S
C 1500 SZ
C 1500 SK

160

600

750

700

650

820

550

1120

400

1800

a [mm] Q [kg]
850

1750

1000

1450

1300

1150

1650

900

250

2400

600

600

1000

750

2000

750

800

900

1650

950

600

1100

1300

1400

400

1600

950

2400

230

2400

600

700

1000

1000

2000

875

800

1200

1650

1150

600

1500

1350

1700

400

1800

1100

2400

250

2100

950

720

1250

750

2500

900

1000

900

2050

1200

750

1100

1700

1800

500

1600

1150

2400

370

2400

750

600

1500

1000

2500

720

1250

1400

1785

900

1000

1600

1560

1200

750

1800

1385

2400

370

2400

1040

1000

1500

1000

3000

1200

1250

1200

2000

1500

1000

1500

1600

1850

800

1800

1300

2400

600

2400

1000

MBB
C 1750 LD
C 1750 SZD

MBB
C 2000 L
C 2000 LZ
C 2000 LK

MBB
C 2000 S
C 2000 SK

MBB
C 2500 L

MBB
C 2500 S
C 2500 SK
C 2500 SZ

MBB
C 3000 S

B

a [mm] Q [kg]

MBB
C 500 LG

C

600

500

700

430

820

360

1120

260

1800

160

a [mm] Q [kg]

MBB
C 350 VAN

E

850

350

1000

300

1200

250

1500

200

1800

160

a [mm] Q [kg]

MBB
C 500 VAN

600

500

700

430

820

360

1120

260

1800

160

a [mm] Q [kg]

MBB
C 1000 E

600

1000

750

800

950

600

1400

400

2400

230
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F

a
[mm]
600
700

MBB
R 750 L

820
1120
1800

Q
[kg]

a
[mm]

750

MBB
650 R 2000 L
550 R 2000 LK
400 R 2000 L TRAIL
R 2000 L TRUCK
250

700 1000
MBB
R 1000 S

MBB
R 1500 L
R 1500 L FLAT
R 1500 LX FLAT
MBB
R 1500 S
R 1500 SK
R 1500 S TRAIL
R 1500 S TRUCK

G

MBB
R 1000 LM
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750

2000

900

1650

1100

1300

1600

950

2400

600

1000

2000

1200

1650

1500

1350

1800

1100

875

800

1150

600

1700

400

2400

250

2100

950

600 1500

750

2500

900

2050

1100

1700

1600

1150

720 1250
900 1000

MBB
R 2000 S

MBB
R 2500 L

1200

750

2400

370

2400

750

1000 1500

1000

2500

1400

1785

1600

1560

1800

1385

2400

1040

1200 1250
1500 1000
1850

800

2400

600

MBB
R 2500 S

a [mm] Q [kg]

MBB
R 750 SM

Q
[kg]

600

750

700

650

820

550

1120

400

1800

a [mm] Q [kg]
1000

1500

1200

1250

1500

1000

1850

800

250

2400

600

600

1000

750

2000

750

800

900

1650

950

600

1100

1300

1400

400

1600

950

2400

230

2400

600

MBB
R 1500 SM
R 1500 SH

MBB
R 2000 LM
R 2000 LH

K

a [mm] Q [kg]
MBB
F 1000 SH
F 1000 SX

MBB
F 1500 LH
F 1500 LX

L

600

1000

750

800

1000

600

1500

400

2400

250

600

1500

720

1250

900

1000

1200

750

2400

370

a [mm] Q [kg]

MBB
F 2000 LH

a [mm] Q [kg]

MBB
F 1000 L

MBB
F 1000 LD

600

750

700

650

820

550

1120

400

1800

750

2000

900

1650

1100

1300

1600

950

2400

600

a [mm] Q [kg]
550

1250

650

1000

900

750

1350

500

250

2400

250

650

1000

600

1500

850

800

720

1250

1150

600

900

1000

1700

400

1200

750

2400

250

2400

370

MBB
F 1250 S

MBB
F 1500 L
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M
C
B

a [mm] Q [kg]

MBB
F 500 L

C
B
V

500

700

430

820

360

1120

260

1800

160

a [mm] Q [kg]

MBB
V 4000 S
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600

1500

4000

1750

3400

2000

3000

2250

2600

2500

2400

Schematy poáączeĔ hydraulicznych
AK

Standardowa winda zaáadowcza z czterema
siáownikami
96-560.98-00.00-00

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

S1

S3
R3

))

))
B

A

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

S2

S4

))

R2

R1
A

A

A

S5

P

R5

))
A

R4

B

B
T

))

DBV1

M
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AC

Standardowa winda zaáadowcza z dwoma
siáownikami
97-510.98-00.00-00
SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

S3

S2
R3

))
A

B

A

A

S5

P

R5

B
T

))

DBV1

M
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))

R2

A

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

Standardowa winda zaáadowcza z podparciem
hydraulicznym
96-524.98-01.00-00

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

B

A

S1

S3
R3

))

))
B

A

S2

S4

))

R2

R1
A

A

B

))
A

R4
B

AV

V

AH

AH

S7

S8

S9

AK

AK

B

B

K

A

S5

<
R5

M

A

B

P

T

K

B

))

DBV1
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A

Standardowa winda zaáadowcza z hydraulicznym
urządzeniem zabezpieczającym przed wjechaniem
pod pojazd z tyáu
99-514.98-01.00-00

SIŁ. PRZECHYL. SIŁ. PODNOSZ.

168

SIŁ. PODNOSZ. SIŁ. PRZECHYL.

-SIŁOWNIK
PRZECHYL.

-SIŁOWNIK
PODNOSZ.

Si łownik platf or my

-SIŁOWNIK
PRZECHYL.

-SIŁOWNIK
PODNOSZ.

Przełącznik ciśnieniowy S8.1 ustawiony na maks. 50 barów

Siłownik podporowy

A
Standardowa winda zaáadowcza MBB C 750 SX
13-631.98-02.00-00/3
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A

Standardowa winda zaáadowcza MBB C 1000 SBC 1500 LB
13-570.98-02.00-00

Siłownik przechylania

Siłownik podnoszenia

Agregat

170

A

Standardowa winda zaáadowcza MBB C 1000 SBC 1500 LB z przeáącznikiem ciĞnienia
13-570.98-01.00-00

Siłownik przechylania

Siłownik podnoszenia

Agregat

171

Winda zaáadowcza wsuwana pod spód
95-585.98-01.00-00

FG

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

A
S1

S3

S2

S4

B
R3

))

))
B

A

A

A

B

AV

V

AH

AH

S7

S8

S9

AK

AK

B

B

K

A

S5

<
R5

M
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))

R2

R1

A

B

P

T

))

DBV1

B

K

))
A

R4
B

Winda zaáadowcza wsuwana pod spód
MBB R 750 L, R 750 SM, R 1000 LM, R 1500 SK i
R 2000 LK
00-538.01-98.01-00/3

-SIŁOWNIK
PRZECHYL.

-SIŁOWNIK
PODNOSZ.

-SIŁOWNIK
PODNOSZ.

-SIŁOWNIK
PRZECHYL.

F
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F

-SIŁOWNIK
PODNOSZ.
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Winda zaáadowcza wsuwana pod spód
MBB R 1500 L FLAT
99-553.98-01.00-00/3
-SIŁOWNIK
PODNOSZ.

Winda zaáadowcza wsuwana pod spód
MBB R 1500 SH i R 2000 LH
00-514.98-00.00-00

G

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

A
S1

S3

S2

Av

S4
B

B
R3

))

))
B

A

))

R2

R1
A

A

B

))
A

B

AV

V

S9
AH

S8

AH

B

AK

AK

A

B

B

S11

S7

K

A

S5

<
R5

M

v

R4

A

B

P

T

K

S10

K

S12

B

))

DBV1
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L

Winda zaáadowcza skáadana
93-505.60-08.00-00
SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

S1

<

R1

<

S2

))

))

R2
A

A

A

<

M

176

DBV1

Winda zaáadowcza skáadana
02-528.60-08.00-00
SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

S1

<

BM

))

R1
A
A

<

M

DBV1

177

SIŁ. PODNOSZ.

SIŁ. PODNOSZ.
SIŁ. PRZECHYL.

SIŁ. PRZECHYL.

178
S12 + S13
na
J42/81

S10 + S11
na
J42/80

PLATFORMA

V
Pionowa winda zaáadowcza
09-545.98-00.00-00

ĝrodkismarowe i eksploatacyjne
Zalecenia dla oleju hydraulicznego
• Shell Tellus S2 V 15
Temperatura pracy: -20 °C dp 60 °C
• Aero Shell Fluid 41
Temperatura pracy: -54 °C dp 90 °C
WyposaĪenie specjalne „Zimno”
• Aero Shell Fluid 41 i uszczelnienie w niskich temperaturach
przed zeszkleniem materiaáów uszczelniających
Temperatura pracy: do –40 °C

Oleje przyjazne dla Ğrodowiska
Wraz z rosnącą ĞwiadomoĞcią ekologiczną wymaga siĊ stosowania w urządzeniach hydraulicznych olejów ulegających biodegradacji. Na Īyczenie dostarczamy przetestowany przez nas
olej. Temperatura pracy tego oleju wynosi –20°C do 60°C. Prosimy o kontakt z nami.
W przypadku zastosowania innych rodzajów oleju moĪe dojĞü
do uszkodzeĔ uszczelek siáownika i przeszkadzających odgáosów.

Zalecane smary staáe
• Shell Gadus S2
• Porównywalny smar staáy

Dostarczany osprzĊt
Dostarczany osprzĊt znajduje siĊ w katalogu czĊĞci zamiennych w warsztacie wykonującym naprawy gwarancyjne. W spisie warsztatów wykonujących naprawy gwarancyjne znajdziesz adres najbliĪszego warsztatu.
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Certificate for securing of cargo with tail lifts
Requirements specification and load prerequisites
1. Information on the tail lift
MBB LIFTSYSTEMS AG

Tail lift manufacturer:

Fockestraße 53
27777 Ganderkesee
Tail lift type

Standard  tail lift with 2 tilt and 2 lift cylinders

with platforms:

Aluminum and steel

Lift arm length:

up to 1,100 mm

The tail lifts fulfill the requirements of DIN EN 12642 Code XL
2. Information on types and equipment for tail lifts
The tail lift is to secure cargos in the location named under point 4 under maintenance of the
loading conditions named under point 3, if the following equipment components are present:
2.1. Tail lift 500  750 K, 500  750 KB, 500  750 KSP
Platform dimensions:

Lift arm length:
Nominal load:

Height: 1,200  2,000 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø25 mm
600 to 800 mm
500 kg to 750 kg

Platform heights : up to 2,000 mm

Permissible Demonstrated
load
max. test forces
masses
(DIN EN 12642)

5,000 kg

1,500 daN

Platform heights : up to 1,600 mm

8,000 kg

2,400 daN

Platform heights : up to 1,800 mm

7,500 kg

2,250 daN

Platform heights : up to 2,000 mm

7,000 kg

2,100 daN

Platform heights : up to 2,000 mm

12,000 kg

3,600 daN

Platform heights : up to 2,200 mm

11,000 kg

3,300 daN

Platform heights : up to 2,400 mm

10,000 kg

3,000 daN

Platform heights : up to 2,600 mm

9,000 kg

2,700 daN

2.2. Tail lift 500  1000 ATHLET quattro and 500  1000 rentfix
Platform dimensions:

Lift arm length:
Nominal load:

Height: 1,200  2,000 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø25 mm
600 to 800 mm
500 kg to 1,000 kg

LS0108545Z1

2.3. Tail lift 1000 K  1500 KL
Platform dimensions:

Lift arm length:
Nominal load:

Height: 1,200  2,600 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø28 mm
700 to 900 mm
1,000 kg to 1,500 kg

This certificate is comprised of 2 pages and is only valid in its complete form.
Code XL Certificate MBB-LS0108545Z1
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2.4. Tail lift 1500  2500 K, 1500  2000 KS, 1500  2500 KK
Platform dimensions:

Height: 1,200  2,800 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø36 mm
700 to 1,100 mm
1,500 kg to 2,500 kg

Lift arm length:
Nominal load:

Permissible Demonstrated
load
max. test forces
masses
(DIN EN 12642)

Platform heights : up to 2,000 mm

16,000 kg

4,800 daN

Platform heights : up to 2,200 mm

14,500 kg

4,350 daN

Platform heights : up to 2,400 mm

13,000 kg

3,900 daN

Platform heights : up to 2,600 mm

11,500 kg

3,450 daN

Platform heights : up to 2,800 mm

10,000 kg

3,000 daN

2.5. Tail lift 2000  3000 K, 2000  3000 KK
Platform dimensions:

Height: 1,200  3,000 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø40 mm
800 to 1,100 mm
2,000 kg to 3,000 kg

Lift arm length:
Nominal load:
Platform heights : up to 2,000 mm

21,000 kg

6,300 daN

Platform heights : up to 2,200 mm

19,000 kg

5,700 daN

Platform heights : up to 2,400 mm

17,000 kg

5,100 daN

Platform heights : up to 2,600 mm

15,000 kg

4,500 daN

Platform heights : up to 2,800 mm

13,000 kg

3,900 daN

Platform heights : up to 3,000 mm

11,000 kg

3,300 daN

The condition of the tail lifts is to be inspected regularly according to VDI 2700.
3. Information on the loading
The tail lifts are in the position to secure cargos in the location named under point 4 under
maintenance of the listed equipment named under point 3 under the following loading conditions:




LS0108545Z1

Sliding-friction value of a least ȝD = 0.30
Form-fit loading against driving direction
Loading with clearance at least tail lift width less 10 cm

4. Information on load
The tail lift is assured for the following cargos under maintenance of the conditions listed
under point 2 and 3, according to the parameters of recognized rules of technology, e.g.
acceleration values according to DIN EN 12195-1, of the VDI directives 2700 following pages
and the certificates and appraisals.
x
x

General cargo
Palletized loading

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

MBB LIFTSYSTEMS AG

Ganderkesee
Hannover, 25/3/2008

Martin Keller
Signature of the responsible party
This certificate is comprised of 2 pages and is only valid in its complete form.
Code XL Certificate MBB-LS0108545Z1
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Spis haseá
A

G

Agregat hydraul. 14

Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z
koĔcówką stoĪkową 124

B
Blok zaworowy 132, 134
Boczny element obsáugowy 39
Boczny pulpit sterown. 14

H

C

Kod przycisku 25, 37
programowanie 112
Konserwacja 116
comiesiêczna 128
coroczna 131
przed uruchomieniem 121
w zaleĪnoœci od czêstotliwoœci
zastosowania 122
Kontrola 123
urządzeñ zabezpieczających 121
Kontrola akumulatora 122
Kontrola instalacji hydraulicznej 130
Kontrola nakrêtek 130
Kontrola œrub 130
Kontrola poziomu oleju 128
Kontrola szczotek wêglowych 122
Kontrole 136
Kwalifikacje personelu 7

Comiesiêczna konserwacja 128
Coroczna konserwacja 131
CzĊĞci zamienne 179
Czujnik nachyl. 14
Czyszczenie 122

D
Dane techniczne 158
Definicje pojĊü 31
Domont. uchwyt 14
Drek przytrzym. platformê 14
Dwa rêczne wáaczniki kablowe 88

E
easy move 56, 60
Element obsáugowy
boczny 39
Dwa rêczne wáaczniki kablowe 88
Przeáącznik noĪny 94
rĊczny wáącznik kablowy 96, 98, 101
Specjalne elementy obsáugowe 106,
108, 110
zdalna obsáuga radiowa
(standard) 104

F
Filtr ssania 132, 134
Filtr wentylacyjny 132, 134
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Hydrauliczne wsporniki podpierające 26

K

L
Licznik serwisowy 113
áoĪyska nie wymagające konserwacji 131
àoĪyska zabezpieczenia przed
stoczeniem 124

M
Mechaniczne wsporniki podpierające 26
Modele wind zaáadowczych 12
Modele wind zaáad. 14
modeli 14

N
Nachylenie platformy 22, 32

O
ObciąĪenie uĪytkowe 159
Olej 123, 128
Olej hydrauliczny
oleje przyjazne dla Ğrodowiska 179
wymiana 131, 134
zalecenia 179
Opaska mocująca 134
Opuszczanie platformy 31
OsprzĊt 179
Otwieranie platformy 31

Przegld modeli 14
Przeáącznik kluczykowy 25, 36
Przeáącznik noĪny 94
Przeáacznik obrotowy 39
Przeáacznik uchylny 39
Przeáącznik w kabinie kierowcy 24, 36
Przeá. nony 14
Przeá. przechyl. 14
Przycisk 39
Pulpit sterowniczy 12

R
RĊczny wáącznik kablowy 96, 98, 101
Rozkáadanie platformy 31

P

S

Pielêgnacja 116
Pionowe windy zaáadowcze 21
Platforma
nachylenie platformy 31
opuszczanie 31, 32, 39
otwieranie 31, 32, 39
podnoszenie 31, 33
poruszanie 30
rozkáadanie 31, 32, 39
rozáadunek 33
skáadanie 31, 33, 39
ustawianie w pozycji poziomej 31, 39
wsuwanie 31, 33, 39
wysuwanie 31, 39
zaáadunek 33
zamykanie 31, 33, 39
zrównanie z ziemią 31
Podnoszenie platformy 31
PojemnoĞü akumulatora 158
Prądnice prądu przemiennego 158
Przegląd
standardowe windy zaáadowcze 12
windy skáadane zaáadowcze 13
windy zaáadowcze wsuwane pod
spód 13
Przegląd modeli 12

Schematy poáączeĔ hydraulicznych 165
Skáadanie platformy 31
Smarowanie smarem ciekáym 123
Smarowanie smarem staáym 123
Specjalne elementy obsáugowe 106, 108,
110
ĝrodki eksploatacyjne 179
ĝrodki smarowe 179
ĝruba spustowa oleju 132, 134
Standardowa, zdalna obsáuga
radiowa 104
Standardowe windy zaadowcze 14
Standardowe windy zaáadowcze 17
Sterowanie dwurêczne 39
Przyciski 52
wsporniki hydrauliczne 44, 46
Sterowanie dwurĊczne
easy move 56
Sterowanie jednorêczne 39
wsporniki hydrauliczne 50
Sterowanie jednorĊczne
easy move 60
Sterowanie w kabinie kierowcy 37
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T
Technika wsuwania pod spód 19

U
Urządzenia ostrzegawcze 121
Urządzenia zabezpieczające 121
Urzdz. zabezp. przed wjech. pod pojazd z
tyáu 14
Ustawianie platformy w pozycji
poziomej 32
Ustawienie nachylenia platformy 32
Usterki 137
Tabela ze œrodkami zaradczymi w
przypadku usterek 148, 154
tabele ze Ğrodkami zaradczymi w
przypadku usterek 139

W
Winda zaáadowcza 31
nachylenie platformy 31
opuszczanie 31, 32, 39
otwieranie 31, 32, 39
podnoszenie 31, 33
poruszanie 30
rozkáadanie 31, 32, 39
rozáadunek 33
skáadanie 31, 33, 39
ustawianie w pozycji poziomej 31, 39
wáączanie 24
wstĊpne ustawienie 22
wsuwanie 31, 33, 39
wyáączanie 36
wysuwanie 31, 32, 39
zaáadunek 33
zamykanie 31, 33, 39
zrównanie z ziemią 31
Windy zaáadowcze skáadane 20
Windy zaáadowcze wsuwane pod spód 18
Wskazówka ostrzegawcza 8
Wsporniki œlizgowe w szynach
przesuwnych 125
Wsporniki podpierające
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hydrauliczne 26
mechaniczne 26
Wsporniki podpierajáce
hydrauliczne 44
WstĊpne ustawienie windy
zaáadowczej 22
Wsuwanie platformy 31
Wyáącznik gáówny 136
Wyáącznik gáówny akumulatora 25, 37
Wysuwanie platformy 31, 32
Wyszukiwanie báĊdów 113

Z
Zakres dostawy 11
Zakres temperatury 158
Zamykanie platformy 31
Zbiornik oleju hydraulicznego 132, 134
Zdalna obsáuga radiowa 104
Zrównanie platformy z ziemia 42
Zrównanie platformy z ziemią 22, 32
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