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Käesoleva juhendi kohta

See juhend sisaldab olulist teavet 
PALFINGER Tail Liftsi laadimislavade ohutu ja asjatundliku 
monteerimise, käsitsemise, hooldamise ning lihtsate rikete ise-
seisva kõrvaldamise kohta.

 Lugege see juhend enne laadimislavaga töötamist täielikult 
läbi, eriti peatükk „Tähtis ohutusalane informatsioon“.

Edasiulatuv dokumentatsioon

• Montaažijuhend

• Montaažijoonis

• Varuosakataloog (online)

• Kontrollraamat

• Paigaldusuuring (soovi korral)

• Lühikasutusjuhend (lisavarustus)

• Kasutusjuhendi täiendus (lisavarustus)
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Tähtis ohutusalane informatsioon

PALFINGER Tail Liftsi laadimislava valmistati tehnika kaas-
aegset taset ja tunnustatud ohutustehnilisi reegleid järgides. 
Kui te ei järgi järgmisi käesolevas juhendis esitatud üldisi ohu-
tusjuhiseid ja tegevuskorralduste ees esitatud hoiatusjuhised, 
siis valitseb eelnevast hoolimata inim- ning materiaalsete kah-
jude oht.

 Lugege seepärast käesolev juhend enne laadimislavaga 
töötamist põhjalikult ja täielikult läbi.

 Hoidke juhendit alal nii, et see oleks kõigile kasutajatele 
alati kättesaadav.

 Kui müüte laadimislavaga sõiduki ära või laenate selle 
välja, siis andke kasutusjuhend alati kaasa.

Sihtotstarbekohane kasutamine

 Kasutage laadimislava eranditult kaupade peale- ja maha-
laadimiseks. Seejuures tohib laval kaasa sõita eranditult 
operaator.

 Kasutage tõstelava ainult koos aluskonstruktsiooniga. Tõs-
telava kasutamisel ilma aluskonstruktsioonita on oht, et tõs-
tesilindrid kukuvad liiga kõrge käigu korral välja ning põh-
justavad kehavigastusi ja materiaalset kahju.

 Pidage tehnilistes andmetes nimetatud võimsuspiiridest 
kinni.

Sihtotstarbekohane kasutamine hõlmab ka seda, et olete käes-
oleva juhendi ja eriti just peatüki „Tähtis ohutusalane informat-
sioon“ läbi lugenud ning neist aru saanud.

Mitte sihtotstarbekohase kasutamisena kehtib laadimislava:

• kasutamine käesolevas juhendis nimetamata rakendusvald-
kondades,

• kasutamine käesolevas juhendis nimetatutest kõrvalekaldu-
vatel töötingimustel.
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Personali kvalifikatsioon

Laadimislava tohivad käsitseda üksnes:

• isikud, kes on käesoleva juhendi ja eriti just peatükid „Tähtis 
ohutusalane informatsioon“ ning „Üldine käsitsemine“ läbi lu-
genud, neist aru saanud

• ja laadimislava toimimisviisi ning käsitsemisega tutvunud.

Hoiatusjuhised käesolevas juhendis

Käesolevas juhendis paiknevad hoiatusjuhised tegevuskorral-
duste ees, mille puhul valitseb inim- ja materiaalsete kahjude 
oht. 

Hoiatusjuhised on üles ehitatud järgmisel viisil:

Kirjeldatud ohu vältimise meetmetest tuleb tingimata kinni pi-
dada!

Signaalsõna tähistab ohu raskusastet: 

SIGNAALSÕNA Ohu liigi ja allika kirjeldus

Eiramise tagajärgede kirjeldus

 Ohu vältimiseks rakendatavate meetmete kirjeldus

Signaalsõna Kasutamine

OHT!
Tähistab vahetult ähvardavat, suurt ohtu, mis 
põhjustab kindlasti raskeid vigastusi või isegi 
surma, kui ohtu ei väldita.

HOIATUS!
Tähistab võimalikku ohtu, mis võib raskeid vi-
gastusi või isegi surma põhjustada, kui ohtu ei 
väldita.

ETTEVAA-
TUST!

Viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mis 
võib keskmisi või kergeid kehavigastusi või ma-
teriaalseid kahjusid põhjustada, kui seda ei väl-
dita.
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Seda peate järgima

Üldised juhised

• Hoidke käesolevat juhendit alati sõidukis.

• Konstruktsioonilisi muudatusi tohivad teostada üksnes  PAL-
FINGER Tail Liftsi lepingulised töökojad. Teile lähima lepin-
gulise töökoja ja muud kontaktandmed leiate töökodade ni-
mekirjast.

• Kasutage hooldamisel eranditult PALFINGER Tail Liftsi ori-
ginaalvaruosi.

• Järgige kõiki kohaldatavaid õnnetuste ennetamise eeskirju.

Sisselülitamisel

• Kontrollige iga päev enne laadimislava sisselülitamist, kas 
kõik ohutus- ja hoiatusseadised on olemas ning talitlevad.

• Hoiatuslipud

• Hoiatustuled

• Hoidekäepidemed

• Äraveeremiskaitse

Töötamise ajal

• Tehke enne käikuvõtmist kindlaks, et laadimislava on lukus-
tatud.

• Hoolitsege laadimispiirkonnas piisava valgustuse eest.

• Ärge vedage kunagi laadimislaval inimesi.

• Laadige laadimislava alati nii, et raskus oleks ühtlaselt jaota-
tud.

• Kindlustage kasulik last laadimislaval nii, et see ei saaks alla 
kukkuda. Piduriteta veerekonteinereid tohite laadimislaval 
transportida üksnes siis, kui olete need äraveeremiskaits-
mega kohaltveeremise vastu kindlustanud.

• Hoidke liikumispiirkond sõiduki ümber vaba.
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Enne hooldust

• Lülitage aku pealüliti välja või võtke massilint lahti.

• Kindlustage või vabastage vedrud enne väljavahetamist 
koormusest.

• Ärge puudutage hüdraulikaõli väljatungimisel juga.

• Kindlustage platvormi all teostatavatel hooldustöödel liugur 
allaliikumise vastu.

Utiliseerimisel

• Utiliseerige õlid ja filtrid vastavalt Teie riigis kehtivatele nõue-
tele.
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PALFINGER Tail Lifts – 
laadimislava

Õnnitleme Teid uue PALFINGER Tail Liftsi laadimislava soe-
tamise puhul!

PALFINGER Tail Lifts GmbH on oma üle 50-aastase kogemu-
sega hüdrauliliste laadimislavade valdkonnas tänapäeval 
nende äärmiselt tõhusate abivahendite üheks juhtivaks toot-
jaks maailmas.

PALFINGER Tail Lifts, samuti varasemaid kaubamärke Hub-
fix, Interlift ja Hayons Inter kandvaid laadimislavasid kohtate tä-
napäeval rohkem kui 40 riigis üle maailma. Üle 100 000 Bre-
meni tehasest pärit laadimislava leidub kõigil 5 kontinendil. 

Ainulaadne, üle 2500 teeninduspunktiga teenindusvõrk üksnes 
Euroopas garanteerib piiramatu ning optimaalse logistika.

Teie uus PALFINGER Tail Liftsi laadimislava sisaldab innova-
tiivset ja usaldusväärset tehnikat. See valmistati meie töötajate 
poolt suurima hoolega. Need on pika ja rikkevaba kasutusaja 
parimad eeldused. 

Palume Teil uue laadimislava käsitsemisega tutvumiseks all-
järgnev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Siit leiate samuti 
laadimislava käitamiseks vajalikud ohutustehnilised juhised.

Kui Teil peaks olema seejärel laadimislava kohta veel täienda-
vaid küsimusi, siis on PALFINGER Tail Liftsi teenindusmees-
kond meelsasti Teie käsutuses.
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Tarnekomplekt

• Laadimislava

• Kleeps – ETMA juhised

• Suur tüübisilt (platvormi jaoks)

• Väike tüübisilt (tõstemehhanismi jaoks)

• Allasõidukaitsme mooduli silt (UFE)

• Koormusdiagramm

• Kasutusjuhend

• Kontrollraamat

• Starter Kit, mis koosneb järgnevast:

• Allasõidukaitsme mooduli sertifikaat

• Montaažijuhend

• Lühikasutusjuhend

• Suur TÜVi silt

• Väike TÜVi silt

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 12  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



13

Nii leiate oma mudeli

Käesolevas kasutusjuhendis on omistatud igale laadimislava-
mudelile üks täht (A kuni V). Nimetatud tähe leiate taas iga 
peatüki algusest, mis sisaldab informatsiooni Teie laadimislava 
mudeli kohta. Järgnev ülevaade näitab, milline täht Teie mudeli 
kohta kehtib.

Standardsed laadimislavad

Külgmine käsitsemiselement

Ühesilindriline mudel

minifix

Elektrilised silindrid

A
MBB C 1000 S – C 3000 S
MBB C 1000 LD – C 2500 L
MBB C 1500 SZ – C 2500 SZ
MBB C 1500 SK – C 2500 SK
MBB C 750 SPLD SPRD – 

C 1000 SPL SPR
MBB C 750 LD – C 1000 L / PTC 1000 LLW
MBB C 1000 ML – C 1500 ML
MBB C 1000 ML PRO – 

C 1500 ML PRO
MBB C 750 S / PTC 750 S
MBB C 750 LX
MBB C 750 SX
MBB C 500 LD – C 750 L / PTC 750 L / PTC 750 LLW
MBB C 750 SPL SPR
MBB C 1500 LX – C 2000 LX

B
MBB C 500 LG

C
MBB C 350 VAN – C 600 VAN
MBB C 500 VAN FLEX

E
MBB C 1000 E
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Allatõmmatavad laadimislavad

Ühekordselt volditav platvorm

Topelt volditav platvorm

Volditavad laadimislavad

Neljasilindriline mudel

Kahesilindriline mudel

Ühesilindriline mudel

F
MBB R 1000 S – R 2500 S

MBB R 1500 L – R 2500 L

MBB R 1500 L FLAT

MBB R 1500 SK – R 2000 LK

MBB R 1500 S TRAIL – 
R 2500 L TRAIL

MBB R 1500 S TRUCK – 
R 2000 L TRUCK

MBB R 1000 S TRUCK-LGD – 
R 2000 L TRUCK-LGD

MBB R 1500 S TRAIL-LGD – 
R 2500 L TRAIL-LGD

MBB R 1000 S TRUCK-CCD – 
R 2000 L TRUCK-CCD

MBB R 1500 S TRAIL-CCD – 
R 2500 L TRAIL-CCD

G
MBB R 1500 SH – R 2000 LH

MBB R 750 SM – R 2000 LM

K
MBB F 1000 SH – F 2000 LH

MBB F 1000 SX – F 2000 LX

L
MBB F 1000 LD – F 1500 LU

MBB F 1000 L – F 1500 L

M
MBB F 600 L

MBB C 600 L
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Vertikaalliftid

Standard-vertikaalliftV
MBB V 4000 S
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Mudelite ülevaated

Standardsed laadimislavadA

2 Hoidekäepide 
pealisehitisel (pole 
tarnekomplektis)

3 Külgmine käsitsemispult

4 Hüdraulikaagregaat

5 Allasõidukaitse

6 Kaldelüliti b13, 
kaldesensor b15

7 Kaldelüliti b16, 
kaldesensor b15

10 Jalglüliti

11 Piirdesiin 
(äraveeremiskaitse, 
optsionaalne)

12 Kasuliku lasti raskuskese

13 Hoiatustuled 
(optsionaalne)

14 Platvorm

17 Torsioonraam

18 Tõstesilinder

19 Kallutussilinder

21 Statiivtoru

22 Käsikaabellüliti

2
3

3

4

5

10
11

14

12
13

17

18
19

21

22

6

7
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Standardsed laadimislavadB

2 Hoidekäepide pealisehitisel 
(pole tarnekomplektis)

4 Hüdraulikaagregaat

5 Allasõidukaitse

9 Piire

12 Kasuliku lasti 
raskuskese

14 Platvorm

17 Torsioonraam

18 Tõstesilinder

22 Käsikaabellüliti

2

4

5

9

17

18

22

1412
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Standardsed laadimislavadC

2 Hoidekäepide pealisehitisel 
(pole tarnekomplektis)

3 Külgmine käsitsemispult

4 Hüdraulikaagregaat

6 Kaldelüliti b13

10 Jalglüliti

11 Piirdesiin 
(äraveeremiskaitse, 
optsionaalne)

12 Kasuliku lasti raskuskese

13 Hoiatustuled 
(optsionaalne)

14 Platvorm

17 Torsioonraam

18 Tõstesilinder

19 Kallutussilinder 
(platvormi all peidus)

21 Statiivtoru

2

3

3

6

1011121413 13

17
18

19

21

4
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Elektriliste silindritega standardsed 
laadimislavad

E

2 Hoidekäepide 
pealisehitisel
(pole tarnekomplektis)

3 Külgmine käsitsemispult

4 Võimsusmoodul

5 Allasõidukaitse

6 Kaldesensor b15

7 Kaldesensor b15

10 Jalglüliti

11 Piirdesiin 
(äraveeremiskaitse, 
optsionaalne)

12 Kasuliku lasti raskuskese

13 Hoiatustuled
(optsionaalne)

14 Platvorm

17 Torsioonraam

18 Tõstesilinder

19 Kallutussilinder

21 Statiivtoru

22 Käsikaabellüliti

23 Lõõtsmuhv

2

3

3

4

5

6

7

10

1311
12

14

17

18

19

22

21

23
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Allatõmmatavad laadimislavadF G

1 Liikumissiinid

2 Hoidekäepide 
pealisehitisel 
(pole tarnekomplektis)

3 Külgmine käsitsemispult

4 Hüdraulikaagregaat

6 Kaldelüliti b13, 
kaldesensor b15

7 Kaldelüliti b16, 
kaldesensor b15

8 Suunarullik

10 Jalglüliti (optsionaalne)

11 Piirdesiin 
(äraveeremiskaitse, 
optsionaalne)

12 Kasuliku lasti raskuskese

13 Hoiatustuled 
(optsionaalne)

15 Platvormi voltosa

16 Platvormi püsiosa

17 Torsioonraam

18 Tõstesilinder

19 Kallutussilinder

21 Statiivtoru

22 Käsikaabellüliti

24 Liigutussilinder

3

24

12
1311

15

10

4

2

1

3
16

21

19
18

17

6

8

7

22

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 20  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



21

Allatõmbetehnika

1 Liikumissiinid

15 Platvormi voltosa

17 Torsioonraam

23 Platvormipakk

X  Transpordiasend

Y  Tööasend

F
X

Y

15

1

17

G
X

Y

23
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Volditavad laadimislavadK L M

2 Hoidekäepide 
pealisehitisel 
(pole tarnekomplektis)

3 Külgmine käsitsemispult

4 Hüdraulikaagregaat

5 Allasõidukaitse

6 Kaldelüliti b13, 
kaldesensor b15

7 Kaldelüliti b16, 
kaldesensor b15

8 Suunarullik

10 Jalglüliti (optsionaalne)

11 Piirdesiin 
(äraveeremiskaitse, 
optsionaalne)

12 Kasuliku lasti raskuskese

13 Hoiatustuled 
(optsionaalne)

15 Platvormi voltosa

16 Platvormi püsiosa

17 Torsioonraam

18 Tõstesilinder

19 Kallutussilinder

20 Rullik allasõidukaitsmel

21 Statiivtoru

22 Käsikaabellüliti

3

2

3

7

8

1011
12

13

16
17

22

18

19
20
21

4

5

6

15
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VertikaalliftidV

1
2

3

4

5
6

7
8

9

1011

12

13

14

15

16

17

1 Agregaat koos õlipaagiga

2 Käsikaabellüliti 1

3 Käsikaabellüliti 2

4 Sõiduki tekk 2

5 Sõiduki tekk 1

6 Hüdraulikavoolikud 
(ühendus agregaadi 
juurde)

7 Juhtraam

8 Sulgemissilinder

9 Äraveeremiskaitse sõiduki 
suund

10 Kaldesensor b15 
(tehasepoolselt 
seadistatud, ärge muutke 
positsiooni)

11 Hoiatustuli

12 Kasuliku lasti raskuskese

13 Ülesõidusild 
(äraveeremiskaitse, 
välissuund)

14 Kallutussilinder

15 Piire

16 Liugur

17 Portaalluuk
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Laadimislava eelseadistamine

Käesolevast peatükist leiate põhilised seaded, mis võimalda-
vad mugavat ja ohutut kasutamist.

Maapinnasobituse ajahetke seadistamine

Töökoda saab üksnes kaldelülitiga b13 elektrisüsteemi puhul 
kindlaks määrata, millal platvorm maapinna puudutamise järel 
kallutamisprotseduurile (maapinnasobitus) üle läheb.

Maapinnasobituse ajahetke seadistamiseks:

 Vabastage kaldelüliti b13 (6) kinnituskruvi.

 Et maapinnasobitus toimuks „varem“, pöörake kaldelülitit 
b13 (6) mõne millimeetri võrra päripäeva.
Et maapinnasobitus toimuks „hiljem“, pöörake kaldelülitit 
b13 (6) mõne millimeetri võrra vastupäeva.

 Keerake kaldelüliti b13 (6) kinnituskruvi taas kinni.

 Kontrollige, kas platvorm läheb nüüd Teie poolt soovitud 
ajahetkel kallutusprotseduurile üle.

 Kontrollige, kas kaldelüliti ja kruvi vahele on monteeritud 
vedruseib ning painutage lukustusplekk ümber.

Ajahetk, mil platvorm kallutama hakkab, on nüüd eelseadis-
tatud. Platvorm kallutab vastavalt varem või hiljem.

Platvormi kalde eelseadistamine

Pärast seda, kui olete platvormi maapinnalt üles tõstnud, läheb 
see taas teie poolt eelseadistatud asendisse. Teil on seega või-
malik platvormi kallet individuaalselt veidi kõrgemaks või ma-
dalamaks seadistada.

 Seadistage soovitud ülemine asend käsitsemispuldil klah-
vide „Avamine/Sulgemine“ abil (vt „Käsitsemiselemendid“ 
alates lk 42). See on võimalik üksnes b15 kaldeanduriga 
platvormi puhul.

A C F

6

HORIZONTAL

250 mm

A E F G K
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Hüdraulikatoe survelüliti seadistamine

Kui sõiduki hüdraulikatugi tõuseb liiga palju või toed ei ulatu põ-
randani, saab toe survelülitit reguleerida. 

Selleks tuleb keerata survelülitil olevat seadekruvi.

Tugede survejõu vähendamiseks keerake seadekruvi ühe 
pöörde võrra vastupäeva.

Tugede survejõu vähendamiseks keerake seadekruvi ühe 
pöörde võrra päripäeva.

Kontrollige pärast seadistamist survejõudu, langetades tuge-
sid. Kui toed ei lülitu soovitud viisil välja, korrake seadistust. 

A

Keerake seadekruvi
(seadistusvahemik 20–50 bar)
- suurendage survet päripäeva

- vastupäeva vähendage survet
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Üldine käsitsemine

Käesolevast peatükist leiate põhilise informatsiooni selle kohta, 
mida peate käsitsemisel järgima. Mainitud informatsioon kehtib 
kõigile laadimislava mudelitele.

 Lugege kogu peatükk ja eriti järgmised hoiatusjuhised tähe-

lepanelikult läbi.

Märkus: Informatsiooni aku soovitatava võimsuse kohta vt vasta-
vast tabelist lk 168.

ETTEVAATUST! Aku tühjenemise oht!

Kui teie laadimislava mõnel käsitsemiselemendil on kujutatud 
kõrvalseisev logo, siis on laadimislava varustatud aku järele-
valvesüsteemiga.
Kui aku võimsus langeb alla piirväärtuse, siis kõlab signaal-
heli ja laadimislava lülitatakse aku säästmiseks automaatselt 
välja. Nüüd on akupinge nii madal, et mootorit on võimalik 
käivitada ainult üks kord. Kui kasutate laadimislava edasi, siis 
ei saa sõidukit enam käivitada!

 Käivitage sõiduki mootor aku laadimiseks kohe pärast sig-
naalheli kõlamist!

BÜW
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Laadimislava sisselülitamine

Laadimislava sisselülitamiseks on olenevalt mudelist neli või-
malust:

• lüliti juhikabiinis

• võtmelüliti külgmisel käsitsemiselemendil

• klahvikood külgmisel käsitsemiselemendil

• aku pealüliti

Laadimislava sisselülitamiseks juhikabiinis paikneva lülitiga:

 Seadke lüliti juhikabiinis „SISSE“ peale.

Lüliti märgistus pole enam nähtav.
Laadimislava töövalmidust näidatakse juhikabiinis optilise 
signaaliga.
Kui sõiduk on varustatud starterilukuga, siis pole võimalik 
sõidukit käivitada.

Laadimislava sisselülitamiseks külgmisel käsitsemiselemendil 
paikneva võtmelülitiga (26):

 Pistke võti võtmelüliti lukuauku ja keerake päripäeva.

Laadimislava töövalmidust näidatakse juhikabiinis optilise 
signaaliga.

ETTEVAATUST! Vigastusoht või materiaalsed kahjud ebapiisava 
kindlustamise tõttu!

Järgneva eiramisel võivad inimesed vigastada saada või teie 
sõidukil, laadimislaval või teistel sõidukitel tekkida materiaal-
sed kahjud:

 Tehke enne töö alustamist kindlaks, et kõik ohutus- ja 
hoiatusseadised on olemas ning on talitlusvõimelised.

 Peatuge üksnes kohtades, kus see on liikluseeskirja järgi 
lubatud.

 Kindlustage sõiduk nt käsipiduri, käigukasti või tõkiskinga-
dega äraveeremise vastu.

 Kindlustage liikluspiirkond enne sõiduki laadimist ja tüh-
jendamist hoiatuslippude ning hoiatustuledega. Eriliselt 
peate kindlustama laadimislava käsitsemisseadised, mis 
ulatuvad mööduvasse liiklusse.

26
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Laadimislava sisselülitamiseks külgmiselt käsitsemiselemen-
dilt klahvikoodiga:

 Sisestage tõstmise ja sulgemise klahvide kombinatsiooniga 
klahvikood (vt „Klahvikoodi programmeerimine“ alates 
lk 125).

Laadimislava töövalmidust näidatakse juhikabiinis optilise 
signaaliga.

Laadimislava sisselülitamiseks aku pealülitiga:

 Keerake aku pealülitit päripäeva, kuni nukk fikseerub.

Laadimislava töövalmidust näidatakse juhikabiinis optilise 
signaaliga.
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Sõiduki tugijalgade väljaviimine

Mehaaniliste tugijalgadega sõidukid

Mehaanilised tugijalad väldivad raamikahjustusi. Sõiduki laadi-
misel libisevad tugijalad läbi.

Mehaaniliste tugijalgade väljaliigutamiseks:

 Vabastage pingutusrakis.

 Laske tugijalad maapinnani alla.

 Keerake pingutusrakis käega kinni.

Hüdrauliliste tugijalgadega sõidukid

 Hüdrauliliste tugijalgade väljaliigutamiseks vt „Käsitsemine 
kahe-käe-juhtsüsteemi ja hüdrauliliste tugedega“ alates 
lk 48.

ETTEVAATUST! Sõiduki kahjustamine!

Sõiduki raam võib pinnase ebapiisava kandevõime või valesti 
häälestatud hüdrauliliste tugijalgade tõttu kahjustada saada.

 Tehke kindlaks, et pinnase kandevõime on tugijalgade 
jaoks piisav!

 Ärge tõstke sõidukit kunagi hüdrauliliste tugijalgade abil 
üles!

 Häälestage sõiduki laadimisel tugijalgu mitu korda üle.

ETTEVAATUST! Vigastusoht või materiaalsed kahjud õhkvedrustusega 
sõidukitel

Kui jätate sõiduki õhkvedrustuse blokeerimata, siis vabasta-
takse sillad täielikult koormusest ja raskus kantakse üle tugi-
jalgadele. Seejuures võivad inimesed vigastada ja Teie laadi-
mislava, sõiduk või koorem kahjustada saada.

 Seadke sõidukil õhkvedrustuse juhthoob asendisse „Blo-
keerimine“!
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Sõiduki tugijalgade sisseviimine

Mehaaniliste tugijalgade sisseliigutamine

 Vabastage pingutusrakis.

 Lükake tugijalad transpordiasendisse üles.

 Keerake pingutusrakis käega kinni.

Hüdrauliliste tugijalgade sisseliigutamine

 Hüdrauliliste tugijalgade sisseliigutamiseks vt „Käsitsemine 
kahe-käe-juhtsüsteemi ja hüdrauliliste tugedega“ alates 
lk 48.

Käsipuu paigaldamine ja eemaldamine 
platvormilt

Laadimislava on sõltuvalt mudelist varustatud käsipuuga. Käsi-
puid saab olla kahte liiki:

• P-käsipuu

• A-käsipuu

Käsipuu paigaldamiseks või eemaldamiseks platvormilt toi-
mige alljärgnevalt:

ETTEVAATUST! Raamikahjustuste oht!

Õhkvedrustusega sõidukitel võib raskus täielikult tugijalga-
dele üle kanduda.

 Tõstke sõidukit õhkvedrustusega enne tugijalgade sisse-
liigutamist niipalju üles, et tugijalad oleksid koormusest 
vabastatud.
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P-käsipuu paigaldamine

 Pöörake vastavat käsipuud 90° üles, kuni see fikseerub.

P-käsipuu eemaldamine

 Vabastamiseks tõmmake vastavat käsipuud üles (1).

 Pöörake vastav käsipuu sissepoole (2), kuni platvormil olev 
magnetpuhver on platvormil.

 

 

1 

1 

2 

2 
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A-käsipuu paigaldamine

 Tõmmake vastavat käsipuud korraks platvormi keskele (1).

 Pöörake vastavat käsipuud 90° üles (2), kuni see fikseerub.

A-käsipuu eemaldamine

 Tõmmake vastavat käsipuud üles (1).

 Seejärel pöörake vastav käsipuu sissepoole (2), kuni plat-
vormil olev magnetpuhver on platvormil.

1 

1 
2 

2 

 

1 

1 

2 

2 
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Platvormi liigutamine

Kuidas platvormi liigutada, see sõltub mudelist ja juurdekuulu-
vast külgmisest käsitsemiselemendist. Vastava juhendi leiate 
peatükist „Käsitsemiselemendid“ alates lk 42.

Mõistete definitsioonid

Te saate teha platvormiga järgmist:

ETTEVAATUST! Vigastusoht ja materiaalsed kahjud platvormi liigutamise 
tõttu!

Inimesed võivad platvormi automaatsel liikumisel vigastada 
saada. Liikumispiirkonnas paiknevad sõidukid ja muud ese-
med võivad kahjustada saada. Kasulik last võib alla kukkuda 
ja kahjustada saada või inimesi vigastada.

 Tehke kindlaks, et sõiduki taga on laadimislava jaoks pii-
savalt ruumi.

 Hoidke platvormi liigutamise ajal inimesed liikumispiirkon-
nast eemal.

 Jälgige platvormi liigutamise ajal kasulikku lasti, liikumis-
piirkonda ja muljumiskohta sõiduki suhtes.

 Pöörake tähelepanu sellele, et käsitsemiselemente raken-
dataks eranditult platvormi liigutamiseks.

 Seadistage platvormi kallet eranditult koormamata sei-
sundis.

ETTEVAATUST! Vigastusoht ebapiisava kinnihoidmise või platvormil liiga 
vähese ruumi korral!

Inimesed võivad platvormilt alla kukkuda ja ennast vigastada.

 Jätke platvormi laadimisel operaatorile piisavalt vaba 
ruumi (vähemalt 50 x 60 cm).

 Platvormil tohib alati kaasa sõita üksnes platvormi käsit-
sev isik.

 Ärge hoidke kunagi kasulikku lasti kinni, vaid hoidke hoi-
dekäepidemest kinni!

 Jälgige platvormi liigutamise ajal kasulikku lasti ja liiku-
mispiirkonda.
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• Avamine

Platvorm avaneb ja liigub vertikaalsest transpordiasendist 
Teie poolt soovitud tööasendisse. See positsioon salvesta-
takse ja pärast maapinnaga sobitamist liigutakse sinna tõst-
misel tagasi.

• Sulgemine

Platvorm sulgub ja liigub horisontaalsest tööasendist verti-
kaalsesse transpordiasendisse.

• Väljaliigutamine

Platvorm liigub sõiduki alt välja.

• Sisseliigutamine

Platvorm liigub sõiduki alla.

• Väljavoltimine

Platvorm voldib ennast transpordiasendist tööasendisse.

• Sissevoltimine

Platvorm voldib ennast tööasendist transpordiasendisse.

• Langetamine

Platvorm liigub horisontaalses asendis allapoole.

• Tõstmine

Platvorm liigub horisontaalses asendis ülespoole.
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• Sobitamine maapinnaga

Pärast langetamist kallutab platvorm tööasendist välja ja toe-
tub maapinnale.
Volditavad mudelid M kalduvad aegamööda langetamise 
ajal.

• Horisontaalseks seadmine

Enne maapinnalt ülestõusmist kaldub platvorm avamisel sal-
vestatud horisontaalsesse tööasendisse.
Volditavad mudelid M kalduvad horisontaalsesse tööasen-
disse aegamööda tõstmise ajal.

• Platvormi kalde seadistamine

Platvorm kaldub laugemalt või püstjamalt Teie poolt soovitud 
tööasendisse.

Platvormi avamine/väljavoltimine/väljaliigutamine ja 
platvormi kalde seadistamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Avage, voltige või liigutage laadimislava olenevalt mudelist 
külgmise käsitsemiselemendi või käsikaabellüliti abil välja, 
nagu peatükis „Käsitsemiselemendid“ alates lk 42 kirjelda-
takse.

 Keerake platvormi avamiseks või sulgemiseks olenevalt 
mudelist pöördklahvi nagu peatükis „Käsitsemiselemendid“ 
alates lk 42 kirjeldatud, kuni koormamata platvorm on saa-
vutanud Teie poolt soovitud kalde.

Platvormi langetamine

Platvorm jääb langetamise ajal horisontaalsesse asendisse. 
Kui platvorm on jõudnud maapinnale, siis ta kaldub, kuni plat-
vormi serv puudutab maapinda.

 Langetage platvormi olenevalt mudelist külgmise käsitse-
miselemendi, jalglüliti või käsikaabellüliti abil nagu peatükis 
„Käsitsemiselemendid“ alates lk 42 kirjeldatud.

Platvormi langetatakse aeglaselt ja ta toetub automaatselt 
maapinnale.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 35  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



36

Platvormi tõstmine

Enne ülestõusmist kaldub platvorm horisontaalsesse asen-
disse. Platvorm jääb tõstmise ajal horisontaalsesse asendisse.

 Tõstke platvormi olenevalt mudelist külgmise käsitsemise-
lemendi, jalglüliti või käsikaabellüliti abil nagu peatükis „Kä-
sitsemiselemendid“ alates lk 42 kirjeldatud.

Platvormi sulgemine/sissevoltimine/
sisseliigutamine

 Sulgege, voltige või liigutage platvorm olenevalt mudelist 
külgmise käsitsemiselemendi või käsikaabellüliti abil sisse, 
nagu peatükis „Käsitsemiselemendid“ alates lk 42 kirjelda-
takse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

Platvormi laadimine ja tühjendamine

ETTEVAATUST! Laadimislava kahjustamine vale koormamise tõttu!

Laadimislava võib kahjustada saada, kui koormate platvormi 
liiga tugevasti või ebaühtlaselt.

 Koormake platvormi üksnes peatükis „Tehnilised and-
med“ alates lk 168 nimetatud raskusega. Arvestage see-
juures ka kaasasõitva isiku kaaluga. Koormustabeli leiate 
ka külgmiselt käsitsemiselemendilt.

 Laadige platvormi keskelt. Raskuskese peaks paiknema 
võimalikult sõiduki lähedal. Kui koormate platvormi ühe-
külgselt, siis tohib kasuliku last kaaluda kõige rohkem 
50% lubatud kasulikust lastist.

 Laadige piduriteta veerekonteinereid ainult siis, kui laadi-
mislavale on paigaldatud äraveeremiskaitse (piirdesiinid 
või süvendid). Kindlustage piduriteta veerekonteinereid 
alati mainitud äraveeremiskaitsmega.

ETTEVAATUST! Vigastusoht!

Inimesed võivad platvormilt alla kukkuda ja ennast vigastada.

 Laadige platvormi nii, et operaatorile jääb piisavalt vaba 
ruumi (vähemalt 50 x 60 cm).
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Platvormi laadimine ja tühjendamine maapinnal

 Veeretage või tõstke kasulik last platvormile.

 Kindlustage veerekonteinerid laadimislaval piduriseadiste 
või äraveeremiskaitsme paigaldamise kaudu.

Platvormi laadimine ja tühjendamine estakaadil

ETTEVAATUST! Raskete kehavigastuste ja materiaalse kahju oht!

Sõiduki puuduliku toestuse korral on oht, et lubamatu telje-
koormus ning sõiduki õhk- või lehtvedrustuse järeleandmise 
tõttu ei saa platvormi kalle muutuda ning koorem hakkab lii-
kuma. Seejuures võivad inimesed vigastada või platvorm tu-
gevasti kahjustada saada.

 Kontrollige, kas sõiduki minimaalne esisillakoormus on ta-
gatud.

 Kontrollige, ega sõiduki maksimaalset tagasillakoormust 
ei ületata.

ETTEVAATUST! Allakukkumisoht estakaadile mahalaadimisel!

Kui sõiduki laadimisel või tühjendamisel estakaadi ääres esi-
neb estakaadi ja platvormi vahel tühik, siis võivad inimesed 
alla kukkuda.

 Laske mahalaadimisel ja sellega seonduval sõiduki üles-
vetrumisel platvormi käsitsi alla.
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Sõiduki laadimiseks estakaadilt on kaks võimalust:

1. Te võite kasutada eraldi ülesõidusilda. Tehke seejuures 
kindlaks, et estakaadi all on laadimislava jaoks piisavalt 
ruumi (vt joonist vasakul)!

2. Te saate estakaadi juures kasutada ülesõidusillana ka 
laadimislava ennast. Tehke seejuures kindlaks, et 
platvormi serv ulatub vähemalt 150 mm estakaadi peale (vt 
joonist vasakul).

Märkus: Ei tohi ületada maksimaalset lasti.

Laadimislavad on varustatud ujuvasendiga. Ujuvasendi puhul 
on tegemist ohutustehnilise funktsiooniga. Kui sõiduk laadimi-
sel alla vajub, siis annab platvorm selle toimel automaatselt jä-
rele. See kehtib eelkõige vertikaalliftide kohta.

Mahalaadimisel ujuvasend ei toimi. Te peate platvormi ise alla 
laskma. Nii väldite, et platvormi otsas ei esineks komistuse või-
malust.

min. 150 mm
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Laadimislava väljalülitamine

Laadimislava tohite välja lülitada alles siis, kui platvorm on su-
letud või sisse volditud.

Laadimislava väljalülitamiseks on olenevalt mudelist eri võima-
lused:

• lüliti juhikabiinis

• võtmelüliti külgmisel käsitsemiselemendil

• klahvikood külgmisel käsitsemiselemendil

• aku pealüliti

• juhikabiini juhtseade koos kaamerasüsteemiga

Laadimislava väljalülitamiseks juhikabiinis paikneva lülitiga:

 Seadke lüliti juhikabiinis oleval kontrollseadmel „VÄLJA“ 
peale.

Laadimislava töövalmidust näitav optiline signaal kustub. 
Nüüd on laadimislava välja lülitatud.

Laadimislava väljalülitamiseks külgmisel käsitsemiselemendil 
paikneva võtmelülitiga (26):

 Pistke võti võtmelüliti lukuauku ja keerake vastupäeva.

 Tõmmake võti eest ära.

Laadimislava töövalmidust näitav optiline signaal kustub. 
Nüüd on laadimislava välja lülitatud.

ETTEVAATUST! Vigastusoht või materiaalsed kahjud lukustamata 
laadimislava tõttu!

Kui laadimislava voldib ennast sõidu ajal tahtmatult välja ja 
ulatub mööduvasse liiklusse, siis võivad inimesed vigastada 
või tänavaliiklusest osavõtvad sõidukid või muud esemed 
kahjustada saada.

 Lukustage laadimislava sissevoltimise järel enne sõidu 
alustamist.

 Tehke kindlaks, et juhikabiinis paiknevad hoiatustuled (25) 
on kustunud.

26
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Laadimislava väljalülitamiseks külgmiselt käsitsemiselemendilt 
klahvikoodiga:

 Sisestage tõstmise ja sulgemise klahvide kombinatsiooniga 
klahvikood (vt „Klahvikoodi programmeerimine“ alates 
lk 125).

Laadimislava töövalmidust näitav optiline signaal kustub. 
Nüüd on laadimislava välja lülitatud.

Laadimislava väljalülitamiseks aku pealülitiga:

 Keerake aku pealülitit vastupäeva, kuni nukk fikseerub.

Laadimislava töövalmidust näitav optiline signaal kustub. 
Nüüd on laadimislava välja lülitatud.

Juhikabiini juhtseade

Märkus: Juhikabiini juhtseadme ja kaamerasüsteemi korral järgige 
kasutusjuhendi lisa, mis on juhikabiini juhtseadmele eraldi 
dokumendina lisatud.
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Käsitsemiselemendid

Käesolevas peatükis kirjeldatakse erinevate laadimislavamu-
delite käsitsemiselemente. Oma mudeli identifitseerimiseks vt 

„Nii leiate oma mudeli“, lk 13.

Teil on laadimislava käsitsemiseks mitu võimalust:

1. külgmise käsitsemiselemendiga 
(vt olenevalt mudelist lk 42 kuni lk 125),

2. Juhthoovaga (vt lk 56),

3. kahe käsikaabellülitiga (vertikaallifti puhul, vt lk 100).

4. jalglülitiga (optsionaalne, vt lk 106) või

5. käsikaabellülitiga (optsionaalne, vt lk 108) või

6. kaugjuhtimispuldiga (optsionaalne, vt lk 116) või

7. erikäsitsemiselementidega (optsionaalne, vt lk 118).

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

ETTEVAATUST! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui laadimislava ohutus- ja hoiatusseadised on kahjustatud 
või puuduvad, siis võivad tekkida inim- ning materiaalsed 
kahjud.

 Tehke kindlaks, et kõik ohutus- ja hoiatusseadised on ole-
mas ning talitlevad.
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Külgmine käsitsemiselement

Külgmiste käsitsemiselementide käsitsemise kohta leiate tea-
vet sõltuvalt laadimislava mudelist:

lk 44 kuni lk 54

lk 54

lk 92 kuni lk 98

lk 58

lk 60 kuni lk 68

lk 74 kuni lk 82

lk 86 kuni lk 90

lk 92 kuni lk 94

lk 92 kuni lk 98

AE

A

B

C

F

G

K

L

M
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga

26 optsionaalselt: võtmelüliti, pöördklahv, 
avariiseisuklahv, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

A E

29

26 (optional):

32 

28

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm paikneb ho-
risontaalses tööasendis.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul vajub platvorm 
esmalt veidi alla ja pöördub siis horisontaalsesse tööasen-
disse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm toetub vastu 
maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sulgemine

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on sulgu-
nud.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul sulgub platvorm 
esmalt üksnes u 80° ulatuses ja vajub veidi alla. Seejärel lii-
gub ta vertikaalsesse transpordiasendisse ja tõuseb koor-
makaitsmesse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine automaatse maapinnasobituseta kahe-
käe-juhtsüsteemiga

26 optsionaalselt: võtmelüliti, pöördklahv, 
avariiseisuklahv, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

A

29

26 (optional):

32 

28

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm paikneb ho-
risontaalses tööasendis.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
maapinnale.

Sobitamine maapinnaga

Pärast platvorm asetumist maapinnale:

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt alla.

Platvorm kaldub ja toetub maapinnale.

Horisontaalseks seadmine

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm paikneb ho-
risontaalses asendis.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Platvormi sulgemine

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on sulgu-
nud.

Platvorm liigub vertikaalsesse transpordiasendisse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemi ja hüdrauliliste 
tugedega

26 optsionaalselt: võtmelüliti, pöördklahv, 
avariiseisuklahv, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Hüdrauliliste tugede väljaliigutamine

 Keerake pöördklahvi (30) alla, kuni toed on kergelt vastu 
maapinda välja liikunud.

Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm paikneb ho-
risontaalses tööasendis.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul vajub platvorm 
esmalt alla ja pöördub siis horisontaalsesse tööasendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm toetub vastu 
maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sulgemine

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on sulgu-
nud.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul sulgub platvorm 
esmalt üksnes u 80° ulatuses ja vajub veidi alla. Seejärel lii-
gub ta vertikaalsesse transpordiasendisse ja tõuseb koor-
makaitsmesse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

Hüdrauliliste tugede sisseliigutamine

 Keerake pöördklahvi (30) üles, kuni toed on täielikult sisse 
liikunud.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 49  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



50

Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemi ja hüdraulilise 
allasõidukaitsmega

26 optsionaalselt: võtmelüliti, pöördklahv, 
avariiseisuklahv, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: allasõidukaitsme tõstmine/langetamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Hüdraulilise allasõidukaitsme tõstmine

 Keerake pöördklahvi (30) üles, kuni allasõidukaitse on 
jõudnud ülemisse lõppasendisse.

Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm paikneb ho-
risontaalses tööasendis.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul vajub platvorm 
esmalt alla ja pöördub siis horisontaalsesse tööasendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm toetub vastu 
maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sulgemine

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on sulgu-
nud.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul sulgub platvorm 
esmalt üksnes u 80° ulatuses ja vajub veidi alla. Seejärel lii-
gub ta vertikaalsesse transpordiasendisse ja tõuseb koor-
makaitsmesse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

Hüdraulilise allasõidukaitsme langetamine

 Keerake pöördklahvi (30) alla, kuni allasõidukaitse on jõud-
nud alumisse lõppasendisse.
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Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemiga

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

A E

26 (optional):

32 

28

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (28) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm paikneb horisontaalses tööasendis.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul vajub platvorm 
esmalt alla ja pöördub siis horisontaalsesse tööasendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõrandani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sulgemine

 Keerake pöördklahv (28) üles ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on sulgunud.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul sulgub platvorm 
esmalt üksnes u 80° ulatuses ja vajub veidi alla. Seejärel lii-
gub ta vertikaalsesse transpordiasendisse ja tõuseb koor-
makaitsmesse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemi ja hüdrauliliste 
tugedega

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

A

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Hüdrauliliste tugede väljaliigutamine

 Keerake pöördklahvi (30) alla, kuni toed on kergelt vastu 
maapinda välja liikunud.

Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (28) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm paikneb horisontaalses tööasendis.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul vajub platvorm 
esmalt alla ja pöördub siis horisontaalsesse tööasendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua selles 
asendis, kuni platvorm on maapinnaga sobitunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua selles 
asendis, kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõran-
dani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sulgemine

 Keerake pöördklahv (28) üles ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on sulgunud.

Optsionaalse koormakaitsme olemasolul sulgub platvorm 
esmalt üksnes u 80° ulatuses ja vajub veidi alla. Seejärel lii-
gub ta vertikaalsesse transpordiasendisse ja tõuseb koor-
makaitsmesse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

Hüdrauliliste tugede sisseliigutamine

 Keerake pöördklahvi (30) üles, kuni toed on sisse liikunud.
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Käsitsemine juhthoovaga

27 Juhthoob: tõstmine/langetamine/avamine/sulgemine

29 Suruklahv: lisaklahv

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

A

29

39

27

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage pöördklahvi (29) ja keerake samal ajal juhthooba 
(27) vasakule (sõidusuund paremale) või paremale (sõidu-
suund vasakule) ning hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni 
platvorm paikneb horisontaalses tööasendis.

Platvormi langetamine

 Vajutage suruklahvi (29) ja samal ajal juhthooba (27) alla 
ning hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm toetub 
vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Vajutage suruklahvi (29) ja samal ajal juhthooba (27) üles 
ning hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm toetub 
vastu sõiduki põhja.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sulgemine

 Vajutage suruklahvi (29) ja keerake samal ajal juhthooba 
(27) paremale (sõidusuund paremale) või vasakule (sõidu-
suund vasakule) ning hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni 
platvorm on sulgunud.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemi ja 
suruklahvidega

35 Suruklahv: langetamine/tõstmine

36 Suruklahv: avamine/sulgemine

37 Suruklahv: tõstmine/sulgemine

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

C

3935

36 37

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Hoidke suruklahvi (36) senikaua allavajutatult, kuni plat-
vorm paikneb horisontaalses tööasendis.

Platvormi langetamine

 Hoidke suruklahvi (35) senikaua allavajutatult, kuni plat-
vorm toetub maapinnale.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Hoidke suruklahve (35) ja (37) senikaua üheaegselt allava-
jutatult, kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõran-
dani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sulgemine

 Hoidke suruklahve (36) ja (37) senikaua allavajutatult, kuni 
platvorm paikneb vertikaalses transpordiasendis.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on alla vaju-
nud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda.

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult välja liikunud.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni volditud platvorm 
puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on vastu 
maapinda puutunud ja maapinnale toetunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne laadimisasendist ülestõusmist kaldub platvorm es-
malt horisontaalsesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sisseliikumiskõrgusele.
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 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult sisse liikunud. Jälgige seejuures, 
platvorm saaks takistusteta sisse liikuda.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
raputuskaitsmesse.
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga easy move

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on välja liikunud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda, 
ning liigub välja.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni volditud platvorm 
puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on vastu 
maapinda puutunud ja maapinnale toetunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne laadimisasendist ülestõusmist kaldub platvorm es-
malt horisontaalsesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult sisse liikunud. Jälgige seejuures, 
platvorm saaks takistusteta sisse liikuda.

Volditud platvorm tõuseb automaatselt üles või vajub alla, 
kuni on saavutatud optimaalne sisseliikumisasend. Seejä-
rel liigub platvorm lõppasendisse ja tõuseb raputuskaits-
messe.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 65  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



66

Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemiga

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on alla vajunud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda.

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult välja liikunud.

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni volditud platvorm puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on vastu maapinda puutunud ja maapinnaga 
sobitunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua selles 
asendis, kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõran-
dani.

Enne laadimisasendist ülestõusmist kaldub platvorm es-
malt horisontaalsesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud sisseliikumiskõrgusele.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult sisse liikunud. Jälgige seejuures, 
platvorm saaks takistusteta sisse liikuda.

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud raputuskaitsmeni.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemiga easy move

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on välja liikunud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda, 
ning liigub välja.

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni volditud platvorm puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on vastu maapinda puutunud ja maapinnaga 
sobitunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua selles 
asendis, kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõran-
dani.

Enne laadimisasendist ülestõusmist kaldub platvorm es-
malt horisontaalsesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult sisse liikunud. Jälgige seejuures, 
platvorm saaks takistusteta sisse liikuda.

Volditud platvorm tõuseb automaatselt üles või vajub alla, 
kuni on saavutatud optimaalne sisseliikumisasend. Seejä-
rel liigub platvorm lõppasendisse ja liigub raputuskaits-
messe.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga
MBB R 1500 L FLAT

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv,
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

F

29

26 (optional):

32

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on alla vaju-
nud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda.

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult välja liikunud.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni volditud platvorm 
puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on vastu 
maapinda puutunud ja maapinnale toetunud.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sisseliikumiskõrgusele.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult sisse liikunud. Jälgige seejuures, 
platvorm saaks takistusteta sisse liikuda.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
raputuskaitsmesse.
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Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemiga
MBB R 1500 L FLAT

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

F

26 (optional):

32

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on alla vajunud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda.

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult välja liikunud.

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni volditud platvorm puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on vastu maapinda puutunud ja maapinnaga 
sobitunud.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua selles 
asendis, kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõran-
dani.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud sisseliikumiskõrgusele.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult sisse liikunud. Jälgige seejuures, 
platvorm saaks takistusteta sisse liikuda.

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud raputuskaitsmeni.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga
MBB R 1500 SH - R 2000 LH (topelt volditud 
ristkanduriga platvorm)

26 optsionaalselt: võtmelüliti, pöördklahv, 
avariiseisuklahv, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on üks kord välja volditud.

Platvorm vajub veidi alla ning liigub seejärel välja. Seejärel 
vajub ta maapinnale ja voldib ennast üks kord välja.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne laadimisasendist ülestõusmist kaldub platvorm es-
malt horisontaalsesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on vastu 
maapinda puutunud ja maapinnaga sobitunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

BDF-asendi seadistamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm paikneb laadimisasendis.

 Nihutage liikumissiinil nihkpiirajat, kuni välimine initsiaator 
on kaetud.
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BDF-asendisse liikumine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni torsioonraam paik-
neb oma horisontaalsest asendist kõrgemal.

 Keerake pöördklahv (30) üles.

Platvorm liigub seadistatud BDF-asendisse.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm paikneb laa-
dimisasendis.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
maapinnale.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on jõudnud raputuskaitsmeni.

Platvorm pöördub automaatselt ümber ja tõuseb seejärel 
sisseliikumisasendisse. Seejärel liigub ta täielikult sisse 
ning tõuseb raputuskaitsmesse.
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga
MBB R 750 SM - R 2000 LM (topelt volditud 
ristkandurita platvorm)

26 optsionaalselt: võtmelüliti, pöördklahv, 
avariiseisuklahv, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on jõudnud vertikaalsesse asendisse.

Platvorm vajub veidi alla ning liigub seejärel välja. Seejärel 
vajub ta maapinnale ja pöördub umbes vertikaalsesse 
asendisse.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Pöörake platvormi mõlema käega u 20° võrra ettepoole.

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm puudutab maapinda.

Platvorm vajub vastu maapinda ning pöördub seejärel üks 
kord välja.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi teise voltosa lahtiklappimiseks mõ-
lema käega käepidemest.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne laadimisasendist ülestõusmist kaldub platvorm es-
malt horisontaalsesse või eelseadistatud asendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on vastu 
maapinda puutunud ja maapinnaga sobitunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.
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BDF-asendi seadistamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm paikneb laadimisasendis.

 Nihutage liikumissiinil nihkpiirajat, kuni välimine initsiaator 
on kaetud.

BDF-asendisse liikumine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni torsioonraam paik-
neb oma horisontaalsest asendist kõrgemal.

 Keerake pöördklahv (30) üles.

Platvorm liigub seadistatud BDF-asendisse.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm paikneb laa-
dimisasendis.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
maapinnale.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Pöörake ülesõiduplekk kokku (kui olemas).

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua selles 
asendis, kuni platvorm paikneb vertikaalses asendis.

 Kallutage platvormi mõlema käega u 20° võrra.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on jõudnud raputuskaitsmeni.

Pärast automaatset ümberpöördumist tõuseb platvorm ra-
putuskaitsmesse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga
MBB R 750 SM - R 2000 LM (topelt volditud 
ristkanduriga platvorm)

26 optsionaalselt: võtmelüliti, pöördklahv, 
avariiseisuklahv, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

30 Pöördklahv: sisse- ja väljaliigutamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on alla vaju-
nud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda.

 Keerake pöördklahv (30) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult välja liikunud.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni volditud platvorm 
puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Haarake mõlema käega platvormiservast kinni, et platvorm 
tahapoole välja klappida.

 Tõmmake mõlema käega platvormi voltosast, et see taha-
poole lahti klappida.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on vastu 
maapinda puutunud ja maapinnale toetunud.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
sõiduki laadimispõrandani.

Enne laadimisasendist ülestõusmist kaldub platvorm es-
malt horisontaalsesse või eelseadistatud asendisse.
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Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Haarake mõlema käega platvormiservast kinni, et platvorm 
kokku klappida.

 Tõmmake mõlema käega platvormi voltosast, et see kokku 
klappida.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Pöörake platvormi statiivtoru rullikuni.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
sisseliikumiskõrgusele.

 Keerake pöördklahv (30) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on täielikult sisse liikunud. Jälgige seejuures, 
platvorm saaks takistusteta sisse liikuda.

Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning hoidke 
mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud raputus-
kaitsmesse.
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Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

29 Pöördklahv: lisaklahv

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

K

29

26 (optional):

32 

28

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
peaaegu vertikaalsesse asendisse.

Platvorm vajub veidi alla ja pöördub seejärel üle suunarul-
liku peaaegu vertikaalsesse asendisse.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake mõlema käega käepidemest, et platvorm taha-
poole välja klappida.

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
horisontaalsesse asendisse.

 Klappige platvormi voltosa mõlema käega tööasendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm toetub vastu 
maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
laadimisasendisse.

Platvormi sissevoltimine

 Tehke kindlaks, et platvorm toetub horisontaalses asendis 
vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Klappige platvormi voltosa mõlema käega tööasendist plat-
vormi püsiosa peale.

 Keerake pöördklahvid (28) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
vertikaalsesse asendisse.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Suruge platvormi mõlema käega vastu suunarullikut.
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 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on jõudnud 
transpordiasendisse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).
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Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemiga

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

28 Pöördklahv: avamine/sulgemine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

K

26 (optional):

32 

28

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on jõudnud vertikaalsesse asendisse.

Platvorm vajub veidi alla ja pöördub seejärel üle suunarul-
liku peaaegu vertikaalsesse asendisse.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake mõlema käega käepidemest, et platvorm taha-
poole välja klappida.

 Keerake pöördklahv (28) alla ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on jõudnud horisontaalsesse asendisse.

 Klappige platvormi voltosa mõlema käega tööasendisse.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud laadimisasendisse.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi sissevoltimine

 Tehke kindlaks, et platvorm toetub horisontaalses asendis 
vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Klappige platvormi voltosa mõlema käega tööasendist plat-
vormi püsiosa peale.

 Keerake pöördklahv (28) üles ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on jõudnud vertikaalsesse asendisse.

Platvorm pöördub horisontaalsest vertikaalsesse asen-
disse välja.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Suruge platvormi mõlema käega vastu suunarullikut.

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on jõudnud transpordiasendisse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 91  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



92

Käsitsemine kahe-käe-juhtsüsteemiga

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

29 Pöördklahv: lisaklahv

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

B L M

29

26 (optional):

32 

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm toetub vastu 
maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm on jõudnud 
laadimisasendisse.

Platvorm pöördub horisontaalsesse või eelseadistatud 
asendisse ja tõuseb seejärel üles.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt alla ning 
hoidke mõlemaid senikaua kinni, kuni platvorm toetub vastu 
maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi sissevoltimine

 Tehke kindlaks, et platvorm toetub horisontaalses asendis 
vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Klappige platvormi voltosa mõlema käega tööasendist plat-
vormi püsiosa peale.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Pöörake platvormi statiivtoru rullikuni.

 Keerake pöördklahvid (27) ja (29) üheaegselt üles ning 
hoidke mõlemaid selles asendis, kuni platvorm on sõiduki 
alla pöördunud.

Platvorm tõuseb üles ja pöördub sõiduki alla.
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Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemiga

26 lisavarustuses: võtmelüliti, pöördklahv, 
hädaseiskamisnupp, E30-võti

27 Pöördklahv: tõstmine/langetamine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

B L M

26 (optional):

32 

27 39

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm toetub vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi tõstmine

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud laadimisasendisse.

Platvorm pöördub horisontaalsesse või eelseadistatud 
asendisse ja tõuseb seejärel üles.

Platvormi langetamine

 Keerake pöördklahv (27) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi sissevoltimine

 Tehke kindlaks, et platvorm toetub horisontaalses asendis 
vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Klappige platvormi voltosa mõlema käega tööasendist plat-
vormi püsiosa peale.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Pöörake platvormi statiivtoru rullikuni.

 Keerake pöördklahv (27) üles ning hoidke selles asendis, 
kuni platvorm on sõiduki alla pöördunud.

Platvorm tõuseb üles ja pöördub sõiduki alla.
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F 600 L käsitsemine

27 Suruklahv: langetamine

28 Suruklahv: tõstmine

32 Lukustusaas

39 Käsitsemissilt

M

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage suruklahvi (27) alla ning hoidke senikaua all, kuni 
platvorm toetub vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi tõstmine

 Vajutage suruklahvi (28) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on laadimisasendisse jõudnud.

Platvorm pöördub horisontaalsesse või eelseadistatud 
asendisse ja tõuseb seejärel üles.

Platvormi langetamine

 Vajutage suruklahvi (27) alla ning hoidke senikaua all, kuni 
platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi sissevoltimine

 Tehke kindlaks, et platvorm toetub horisontaalses asendis 
vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Klappige platvormi voltosa mõlema käega tööasendist plat-
vormi püsiosa peale.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Pöörake platvormi statiivtoru rullikuni.

 Vajutage suruklahvi (28) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on sõiduki alla pöördunud.

Platvorm tõuseb üles ja pöördub sõiduki alla.
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Käsitsemine ühe-käe-juhtsüsteemiga

54 Kippklahv

B M

54

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage esmalt kippklahv (54) alla ja hoidke senikaua 
kinni, kuni torsioonraam puudutab maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake mõlema käega käepidemest, et platvorm hori-
sontaalsesse asendisse pöörata.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi langetamine

 Vajutage kippklahv (54) alla ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud kõrguse vähenemisel maapinna-
kaldeni.

Platvormi tõstmine

 Vajutage kippklahv (54) üles ning hoidke senikaua kinni, 
kuni platvorm on jõudnud kõrguse suurenemisel laadimisa-
sendisse.

Platvormi sissevoltimine

 Tehke kindlaks, et platvorm toetub horisontaalses asendis 
vastu maapinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Pöörake platvormitipp platvormile.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Pöörake platvormi statiivtoru rullikuni.
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Käsitsemine kahe käsikaabellüliti kaudu 
vastavalt kolme suruklahviga

Märkus: Alates 2019. aasta maist kasutatakse pildil kujutatud käsi-
kaabellülitit. Palun arvestage järgnevaga. Käsikaabellüliti 
vanematel mudelitel on teistsuguste funktsioonidega nu-
pud.

V

42

43

44

45

46

47

Käsikaabellüliti 1

42 Surunupp: platvormi tõstmine

43+42 Surunupp: platvormi sulgemine

44 Surunupp: platvormi langetamine

43+44 Surunupp: platvormi avamine

Käsikaabellüliti 2

45 Surunupp: platvormi tõstmine

46+45 Surunupp: ülesõidusilla 
sissevoltimine

47 Surunupp: platvormi langetamine

46+47 Surunupp: ülesõidusilla 
väljavoltimine
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Käsikaabellüliti 1 
(kuni 2019. aasta maini toodetud mudel)

Käsikaabellüliti 2 
(kuni 2019. aasta maini toodetud mudel)

42 Surunupp: platvormi tõstmine

43+42 Surunupp: platvormi sulgemine

44 Surunupp: platvormi langetamine

43+44 Surunupp: platvormi avamine

45 Surunupp: platvormi tõstmine

46+45 Surunupp: ülesõidusilla 
sissevoltimine

47 Surunupp: platvormi langetamine

46+47 Surunupp: ülesõidusilla 
väljavoltimine

42

44

43
45

46

47

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida vertikaallifti käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne vertikaallifti käsitsemist esmalt peatükki „Ül-
dine käsitsemine“ alates lk 26.
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Käsikaabellüliti
käsitsemispositsioonid

OHT! Muljumisoht vale käsitsemispositsiooni tõttu!

Kui Te ei järgi alljärgnevaid juhiseid, siis võivad tekkida käsi-
kaabellülitiga käsitsemisel operaatori vale asukoha tõttu ke-
havigastused ja materiaalne kahju.

 Käsitsege platvormi käsikaabellülitiga eranditult märgista-
tud käsitsemispositsioonidest (vt allolevat joonist).

 Kui käsitsete platvormi käsikaabellülitiga sõiduki pealisehi-
tise sisemusest, siis hoidke laadimisserva suhtes 250 mm 
minimaalset vahekaugust.

 Pidage käsitsemisel silmas, et Te ei viibi kunagi muljumis-
serva piirkonnas platvormi ja sõiduki pealisehitise vahel.

 Seiske käsitsemisel platvormil eranditult jalasümbolitega 
märgistatud pinnal.

 Hoidke platvormi maapinnalt käsitsemisel platvormi kõigi 
servade suhtes 1 m minimaalset vahekaugust.

 Tehke kindlaks, et näete hästi kogu tööpiirkonda ja inime-
sed ei viibi platvormi läheduses.

1 m1 m

1 m

250 mm
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OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei järgi alljärgnevaid juhiseid, siis võivad tekkida verti-
kaallifti käsitsemisel platvormilt allalangevate esemete tõttu 
inim- ja materiaalsed kahjud.

 Pange enne platvormi liigutamist alati mõlemad allakukku-
miskaitsmed (piirded) üles.

 Seadke ülesõidusild piduriteta veerekonteinerite laadimi-
sel alati vertikaalseks nii, et see toimib äraveeremiskaits-
mena.

 Kasutage platvormi sõidukipoolsel küljel äraveeremiskait-
set, et takistada mahutite kontrollimatut veeremist sõidu-
kisse.

 Laadige platvormi nii, et operaatorile jääb piisavalt vaba 
ruumi (vähemalt 50 x 60 cm).

 Kasutage vertikaallifti käsitsemisel platvormilt eranditult 
käsikaabellülitit 2. Kuna selle käsikaabellülitiga juhitakse 
ainult funktsioone platvormi „tõstmine“ ja 
„langetamine“ ning ülesõidusilla „sissevoltimine“ ja 
„väljavoltimine“ , siis takistab see kogemata „avamist“ või 
vastavalt „sulgemist“ ning seega platvormi kallutamist.

ETTEVAATUST! Vigastusoht või sõiduki kahjustumise oht!

Sõiduk või laadung võib aluspinna ebapiisava kandevõime 
tõttu kahjustada saada.

 Tehke kindlaks, et aluspind on piisava kandevõimega, et 
sõiduki tagaosa ja laadungi raskusjõude vastu võtta.

 Pidage estakaadilt laadimisel silmas, et ülesõidusild toe-
tub piisavalt estakaadile.
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Platvormi avamine

 Vajutage käsikaabellülitil 1 suruklahvi (43) ja hoidke selles 
asendis kinni. Vajutage kohe seejärel samal käsikaabellüli-
til suruklahvi (44). Hoidke mõlemaid suruklahve selles 
asendis, kuni platvorm paikneb horisontaalselt. 

Märkus: Platvormi laadimisel saate võimalikke kõrguseerinevusi 
funktsioonide „avamine“ või „sulgemine“ kaudu kompen-
seerida.

Allakukkumiskaitsme (piire) ülespanemine

 Haarake platvormil lebavast piirdest kinni ja seadke see 
vertikaalseks.

 Kindlustage piire. Riputage selleks pingutusluku aas vas-
taslaagrisse (konks).

 Korrake neid samme teiste piirdega.

Platvormi tõstmine

 Avage vaj. korral portaalluuk. See on vajalik, kui soovite 
ülemise laadimisteki juurde liikuda.

 Vajutage kas suruklahvi (42) käsikaabellülitil 1 või 
suruklahvi (45) käsikaabellülitil 2 ning hoidke selles asen-
dis, kuni platvorm on jõudnud soovitud kõrgusele.

Platvormi langetamine

 Vajutage kas suruklahvi (44) käsikaabellülitil 1 või 
suruklahvi (47) käsikaabellülitil 2 ning hoidke selles asen-
dis, kuni platvorm on jõudnud soovitud kõrgusele.

Ülesõidusilla väljavoltimine

 Vajutage käsikaabellülitil 2 suruklahvi (46) ja hoidke selles 
asendis kinni. Vajutage kohe seejärel samal käsikaabellüli-
til suruklahvi (47). Hoidke mõlemaid suruklahve selles 
asendis, kuni ülesõidusild on jõudnud soovitud asendisse.
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Ülesõidusilla sissevoltimine

 Vajutage käsikaabellülitil 2 suruklahvi (46) ja hoidke selles 
asendis kinni. Vajutage kohe seejärel samal käsikaabellüli-
til suruklahvi (45). Hoidke mõlemaid suruklahve selles 
asendis, kuni ülesõidusild on jõudnud soovitud asendisse.

Allakukkumiskaitsme kokkuklappimine

 Avage esimese piirde pingutuslukk ja klappige piire plat-
vormi peale.

 Korrake seda protseduuri teiste piirdega.

Platvormi sulgemine

 Vajutage käsikaabellülitil 1 suruklahvi (43) ja hoidke selles 
asendis kinni. Vajutage kohe seejärel samal käsikaabellüli-
til suruklahvi (42). Hoidke mõlemaid suruklahve selles 
asendis, kuni platvorm on täielikult suletud.
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Optsionaalne käsitsemisvõimalus: 
Jalglüliti

Platvormi langetamine

2 jalglülitiga platvorm

 Vajutage jalglülitit (40) ja hoidke selles asendis kinni.

 Vajutage kõige varem ühe sekundi, ent kõige hiljem kolme 
sekundi möödudes jalglülitit (41) ja hoidke selles asendis 
kinni.

Platvormi langetatakse ja ta sobitub automaatselt maapin-
naga.

Juhis: Kui Te ei vajutanud kolme sekundi jooksul mõlemaid jalg-
lüliteid, siis blokeeritakse jalglülitid lühikeseks ajaks. Oo-
dake mõni sekund enne toimingu kordamist.

A B C E F G K L M

2 jalglülitiga platvorm
(standard)

3 jalglülitiga platvorm (Basic-
trükkplaadiga juhtsüsteem)

40 Jalglüliti 
(platvormi servas)

41 Jalglüliti

42 lisajalglüliti
(platvormi servas)

43 Tõstmise jalglüliti

44 Langetamise jalglüliti

40

41

42

44

43

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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3 jalglülitiga platvorm

 Astuge jalglülitile (44) ja lisajalglülitile (42).

Platvormi langetatakse ja ta sobitub automaatselt maapin-
naga.

Platvormi tõstmine

2 jalglülitiga platvorm

 Vajutage jalglülitit (41) ja hoidke selles asendis kinni.

 Vajutage kõige varem ühe sekundi, ent kõige hiljem kolme 
sekundi möödudes jalglülitit (40) ja hoidke selles asendis 
kinni.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse asendisse.

Juhis: Kui Te ei vajutanud kolme sekundi jooksul mõlemaid jalg-
lüliteid, siis blokeeritakse jalglülitid lühikeseks ajaks. Oo-
dake mõni sekund enne toimingu kordamist.

3 jalglülitiga platvorm

 Astuge jalglülitile (43) ja lisajalglülitile (42).

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse asendisse.
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Lisavarustusse kuuluv 
käsitsemisvõimalus: kahe suruklahviga 
käsikaabellüliti

A B C E F G K L M

42

43

42 Surunupp: tõstmine

43 Surunupp: langetamine

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Käsikaabellüliti
käsitsemispositsioonid

Platvormi langetamine

 Vajutage suruklahvi (43) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

OHT! Muljumisoht vale käsitsemispositsiooni tõttu!

Kui Te ei järgi alljärgnevaid juhiseid, siis võivad tekkida käsi-
kaabellülitiga käsitsemisel operaatori vale asukoha tõttu ke-
havigastused ja materiaalne kahju.

 Käsitsege platvormi käsikaabellülitiga eranditult märgista-
tud käsitsemispositsioonidest (vt allolevat joonist).

 Kui käsitsete platvormi käsikaabellülitiga sõiduki pealisehi-
tise sisemusest, siis hoidke laadimisserva suhtes 250 mm 
minimaalset vahekaugust.

 Pidage käsitsemisel silmas, et Te ei viibi kunagi muljumis-
serva piirkonnas platvormi ja sõiduki pealisehitise vahel.

 Seiske käsitsemisel platvormil eranditult jalasümbolitega 
märgistatud pinnal.

 Hoidke platvormi maapinnalt käsitsemisel platvormi kõigi 
servade suhtes 1 m minimaalset vahekaugust.

 Tehke kindlaks, et näete hästi kogu tööpiirkonda ja inime-
sed ei viibi platvormi läheduses.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Platvormi tõstmine

 Vajutage suruklahvi (42) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on laadimisasendisse jõudnud.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse asendisse.

Lisavarustusse kuuluv 
käsitsemisvõimalus: kolme suruklahviga 
käsikaabellüliti

Märkus: Alates 2019. aasta maist kasutatakse pildil kujutatud käsi-
kaabellülitit. Palun arvestage järgnevaga. Käsikaabellüliti 
vanematel mudelitel on teistsuguste funktsioonidega nu-
pud. 

A C E F G K L M

42

43

44

42 Surunupp: tõstmine

43 Surunupp: kallutamine

44 Surunupp: langetamine

42

43

44

42 Surunupp: tõstmine

43 Surunupp: kallutamine

44 Surunupp: langetamine

Kolme surunupuga käsikaabellüliti 
(kuni 2019. aasta maini toodetud mudel)
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OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.

OHT! Muljumisoht vale käsitsemispositsiooni tõttu!

Kui Te ei järgi alljärgnevaid juhiseid, siis võivad tekkida käsi-
kaabellülitiga käsitsemisel operaatori vale asukoha tõttu ke-
havigastused ja materiaalne kahju.

 Käsitsege platvormi käsikaabellülitiga eranditult märgista-
tud käsitsemispositsioonidest (vt allolevat joonist).

 Kui käsitsete platvormi käsikaabellülitiga sõiduki pealisehi-
tise sisemusest, siis hoidke laadimisserva suhtes 250 mm 
minimaalset vahekaugust.

 Pidage käsitsemisel silmas, et Te ei viibi kunagi muljumis-
serva piirkonnas platvormi ja sõiduki pealisehitise vahel.

 Seiske käsitsemisel platvormil eranditult jalasümbolitega 
märgistatud pinnal.

 Hoidke platvormi maapinnalt käsitsemisel platvormi kõigi 
servade suhtes 1 m minimaalset vahekaugust.

 Tehke kindlaks, et näete hästi kogu tööpiirkonda ja inime-
sed ei viibi platvormi läheduses.
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Käsikaabellüliti
käsitsemispositsioonid

Platvormi langetamine

 Vajutage suruklahvi (44) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Vajutage suruklahvi (42) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on laadimisasendisse jõudnud.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse asendisse.

Platvormi horisontaalseks seadmine

 Vajutage platvormi kalde püstjamaks seadistamiseks ühe-
aegselt suruklahve (42) ja (43).

 Vajutage platvormi kalde laugemaks seadistamiseks või 
platvormi maapinnaga sobitamiseks üheaegselt 
suruklahve (43) ja (44).

1 m1 m

1 m

250 mm
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Lisavarustusse kuuluv 
käsitsemisvõimalus: Käsikaabellüliti nelja 
suruklahviga mudelile MBB C 750 SX

A

42

43

44

45

42 Surunupp: tõstmine

43 Surunupp: langetamine

44 Surunupp: Kääri tõstmine

45 Surunupp: Kääri langetamine

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Käsikaabellüliti
käsitsemispositsioonid

Platvormi langetamine

 Vajutage suruklahvi (43) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

OHT! Muljumisoht vale käsitsemispositsiooni tõttu!

Kui Te ei järgi alljärgnevaid juhiseid, siis võivad tekkida käsi-
kaabellülitiga käsitsemisel operaatori vale asukoha tõttu ke-
havigastused ja materiaalne kahju.

 Käsitsege platvormi käsikaabellülitiga eranditult märgista-
tud käsitsemispositsioonidest (vt allolevat joonist).

 Kui käsitsete platvormi käsikaabellülitiga sõiduki pealisehi-
tise sisemusest, siis hoidke laadimisserva suhtes 250 mm 
minimaalset vahekaugust.

 Pidage käsitsemisel silmas, et Te ei viibi kunagi muljumis-
serva piirkonnas platvormi ja sõiduki pealisehitise vahel.

 Seiske käsitsemisel platvormil eranditult jalasümbolitega 
märgistatud pinnal.

 Hoidke platvormi maapinnalt käsitsemisel platvormi kõigi 
servade suhtes 1 m minimaalset vahekaugust.

 Tehke kindlaks, et näete hästi kogu tööpiirkonda ja inime-
sed ei viibi platvormi läheduses.

1 m1 m

1 m

250 mm

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 114  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



115

Platvormi tõstmine

 Vajutage suruklahvi (42) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on laadimisasendisse jõudnud.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse asendisse.

Kääri tõstmine

 Vajutage suruklahvi (44) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on laadimisasendisse jõudnud.

Kääri langetamine

 Vajutage suruklahvi (45) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on laadimisasendisse jõudnud.
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Lisavarustusse kuuluv 
käsitsemisvõimalus: Kaugjuhtimispult 
(standard)

Märkus: Kaugjuhtimispuldi põhjaliku kirjelduse leiate kaugjuhtimis-
puldi pakendis olevast käsiraamatust.

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

Kaugjuhtimispuldi sisse-/väljalülitamine

 Sisselülitamiseks lükake lülitit (40) üles. Saatja jääb nii 
kauaks sisselülitatuks, kuni lüliti (40) lükatakse alla.

Platvormi langetamine

 Vajutage suruklahvi (42) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

A C F G K L

POWERBATTERY

A B

M
BB

 R
EM

OT
E C

ON
TR

OL 41

44

45

40

42

43

40 Lükandlüliti: Sees/väljas

41 Suruklahv: avamine

42 Suruklahv: langetamine

43 Suruklahv: tõstmine

44 Suruklahv: sulgemine

45 Suruklahv: Erifunktsioon

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel kehavi-
gastused ja materiaalne kahju.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi tõstmine

 Vajutage suruklahvi (43) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on laadimisasendisse jõudnud.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse asendisse.

Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage suruklahvi (41) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on täielikult avatud.

Lisavarustusse kuuluva koormakaitsme olemasolul vajub 
platvorm esmalt veidi alla ja pöördub siis horisontaalsesse 
tööasendisse.

Platvormi sulgemine

 Vajutage suruklahvi (44) ning hoidke selles asendis, kuni 
platvorm on täielikult avatud.

Lisavarustusse kuuluva koormakaitsme olemasolul sulgub 
platvorm esmalt üksnes u 80° ulatuses ja vajub veidi alla. 
Seejärel liigub ta vertikaalsesse transpordiasendisse ja tõu-
seb koormakaitsmesse.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

Platvormi horisontaalseks seadmine

 Vajutage platvormi kalde püstjamaks seadistamiseks 
suruklahvi (44).

 Vajutage platvormi kalde laugemaks seadistamiseks või 
platvormi maapinnaga sobitamiseks suruklahvi (41).
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Erikäsitsemiselemendid

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage üheaegselt suruklahve (28), (32) ja 
optsionaalselt (29), kuni platvorm paikneb horisontaalses 
tööasendis.

Platvormi langetamine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (28) ja optsionaalselt (29), 
kuni platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (27) ja optsionaalselt (29), 
kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõrandani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

A C E K L

27

32

28

27 Suruklahv: tõstmine/sulgemine

28 Suruklahv: langetamine/
avamine

29 Suruklahv: lisaklahv

32 Suruklahv: sulgemine/avamine
29

Lisaklahv
(optsionaalne)

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi sulgemine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (27), (32) ja 
optsionaalselt (29), kuni platvorm on sulgunud.
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Erikäsitsemiselemendid

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

Platvormi langetamine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (28) ja optsionaalselt (29), 
kuni platvorm toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (27) ja optsionaalselt (29), 
kuni platvorm on jõudnud sõiduki laadimispõrandani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

F G

27

32

28

27 Suruklahv: tõstmine/sulgemine

28 Suruklahv: langetamine/avamine

32 Suruklahv: sulgemine/avamine

29
Lisaklahv

(optsionaalne)

29 Suruklahv: lisaklahv

30 Suruklahv: väljaliigutamine

31 Suruklahv: sisseliigutamine

30 31

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi horisontaalseks seadmine

 Vajutage platvormi kalde püstjamaks seadistamiseks ühe-
aegselt suruklahve (27), (32) ja optsionaalselt (29), kuni 
platvorm saavutanud soovitud kalde.

 Vajutage platvormi kalde laugemaks seadistamiseks ühe-
aegselt suruklahve (28), (32) ja optsionaalselt (29), kuni 
platvorm saavutanud soovitud kalde.

Platvormi väljaliigutamine ja väljavoltimine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage senikaua üheaegselt suruklahve (28) ja 
optsionaalselt (29), kuni platvorm on alla vajunud.

Platvorm vajub alla, et ta saaks takistusteta välja liikuda.

 Vajutage senikaua suruklahvi (30), kuni platvorm on täieli-
kult välja liigutatud.

 Vajutage senikaua üheaegselt suruklahve (28) ja 
optsionaalselt (29), kuni volditud platvorm puudutab maa-
pinda.

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa lahtiklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

Platvormi sissevoltimine ja sisseliigutamine

 Kaitske oma käsi kinnastega.

 Tõmmake platvormi voltosa kokkuklappimiseks mõlema 
käega käepidemest.

 Lukustage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage senikaua üheaegselt suruklahve (27) ja 
optsionaalselt (29), kuni platvorm on jõudnud sisseliikumis-
kõrgusele.

 Vajutage senikaua suruklahvi (31), kuni platvorm on täieli-
kult sisse liigutatud. Jälgige seejuures, platvorm saaks ta-
kistusteta sisse liikuda.

 Vajutage senikaua üheaegselt suruklahve (27) ja 
optsionaalselt (29), kuni platvorm on jõudnud raputuskaits-
messe.
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Erikäsitsemiselemendid

Märkus: Selles juhendis kirjeldatakse standardprogrammi. Eriprog-
rammid erinevad sellest kirjeldusest või on laiendatud 
funktsioonidega. Oma tüübi täpse kirjelduse saate meie 
klienditeeninduselt.

Platvormi avamine

 Vabastage platvormilukustus (kui olemas).

 Vajutage üheaegselt suruklahve (28), (32) ja (29), kuni 
platvorm paikneb horisontaalses tööasendis.

Platvormi langetamine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (28) ja (29), kuni platvorm 
toetub vastu maapinda.

Pärast vastu maapinda puutumist platvorm kaldub ja toetub 
maapinnale.

Platvormi tõstmine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (27) ja (29), kuni platvorm 
on jõudnud sõiduki laadimispõrandani.

Enne ülestõusmist kaldub platvorm esmalt horisontaal-
sesse või eelseadistatud asendisse.

A C E K L

27

32

28

29

27 Suruklahv: tõstmine/sulgemine

28 Suruklahv: langetamine/
avamine

29 Suruklahv: lisaklahv

32 Suruklahv: sulgemine/avamine

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Platvormi sulgemine

 Vajutage üheaegselt suruklahve (27), (32) ja (29), kuni 
platvorm on sulgunud.
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Erikäsitsemiselement hüdraulilistele tugedele

54 Kippklahv

Hüdrauliliste tugede väljaliigutamine

 Vajutage kippklahvi (54) alla, kuni toed on kergelt vastu 
maapinda välja liikunud.

Hüdrauliliste tugede sisseliigutamine

 Vajutage kippklahvi (54) üles, kuni toed on täielikult sisse lii-
kunud.

Kõik mudelid

54

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava käsitsemisel inim- ja 
materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava käsitsemist esmalt peatükki 
„Üldine käsitsemine“ alates lk 26.
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Klahvikoodi programmeerimine

Märkus: Seda funktsiooni vaikeprogrammis ei ole ning see tuleb 
eraldi tellida.

 Teil on võimalik laadimislava klahvikoodiga sisse lülitada. 
Tehaseseadistus on järgmine:

Antud klahvikoodi muutmiseks:

 Avage platvorm.

 Langetage platvormi, kuni ta toetub vastu maapinda.

 Avage statiivtoru tihenduskork (sõidusuunas paremal) või 
avage hüdraulikaagregaadi kaas.

 Tõmmake pistik J 30 välja.

 Lülitage elektrisüsteem välja.

 Ühendage kontaktid J 30/5, 6, 14, 3 kontaktiga 4 (teenin-
duspistik).

 Lülitage elektrisüsteem uuesti sisse.

Laadimislava on nüüd programmeerimisrežiimis.

 Tõmmake teeninduspistik välja ja pistik külgmise käsitsemi-
selemendi pistik J 30 uuesti sisse.

 Sisestage külgmisel käsitsemiselemendil järgmisel viisil 
soovitud kood:

Vajutage nuppe alati vähemalt ühe sekundi.

Iga klahvivajutuse puhul lülituvad hoiatustuled sisse.

Kui sisestus oli korrektne, siis lahkutakse programmeeri-
misrežiimist. Seejärel on Teil võimalik laadimislava käsit-
seda.

Kui sisestus oli vigane, siis vilguvad hoiatustuled hetkeks 5 
korda üksteise järel. Sisestamine tuleb uuesti läbi viia.

A

Vajutatavad klahvid (kombinatsioonid)
Tõstmine sulgemine Tõstmine

3 korda 3 korda 3 korda

Vajutatavad klahvid (kombinatsioonid)
Tõstmine sulgemine Tõstmine

x korda x korda x korda
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Teenindusloenduri kustutamine (hooldusloendur)

5000 töökäigu järel tuleks viia läbi hooldus. Et see piirväärtus 
on saavutatud, näitab kontrollseade sellega, et vilgub pärast 
sisselülitamist 2 sekundit kõrge sagedusega. Toimige seejärel 
teenindusloenduri kustutamiseks järgmisel viisil:

 Sulgege platvorm, kuid jätke kontrollseade sisselülitatuks. 

 Tõmmake pistik J 11 välja.

 Tõmmake pistik J 30 välja.

 Pistke teeninduspistik sisse.

 Pistke pistik J 11 sisse.

Teenindusloendur on kustutatud. 

 Tõmmake teeninduspistik uuesti välja.

 Pistke pistik J 30 sisse tagasi.

 Tõmmake pistik J 11 välja ja pistke taas sisse.

Seeläbi lülitatakse laadimislava käsitsemisrežiimi tagasi.

Märkus: Teenindusloendurit saab lähtestada ka diagnostikatarkva-
raga.

Veaotsing

Antud funktsioon on saadaval üksnes teatud kindlates prog-
rammiversioonides. Edasist informatsiooni saate selle kohta 
meie klienditeeninduselt. Veaotsingu teostamiseks:

 Lülitage kontrollseade sisse.

 Avage platvorm nii, et see seisab horisontaalselt.

 Tõmmake pistik J 11 välja.

 Tõmmake pistik J 30 välja.

 Pistke teeninduspistik sisse.

 Pistke pistik J 11 sisse.

 Tõmmake teeninduspistik välja.

 Pistke pistik J 30 sisse.

Nüüd näidatakse kõiki sisselülitatud sisendeid Warnfixi pü-
siva põlemisega.

Kui Teie laadimislava pole Warnfixiga varustatud, siis peate 
paigaldama pistiku J3 VIIK 7 külge kontroll-lambi.

 Tõmmake pistik J 11 välja ja pistke taas sisse.

Laadimislava lülitub käsitsemisrežiimi tagasi.

Märkus: Veaotsingut on võimalik teostada ka diagnostikatarkva-
raga.
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Veatuvastus 7-segmendilise näidiku kaudu

Antud funktsioon on saadaval üksnes MBB Control puhul.

Olekuteated (7 segmenti, staatiline, süsteemi-LED vilgub roheliselt (2 Hz)

Olek Kirjeldus
Olek

Seade sisse lülitatud, süsteem korras, kontrollseade välja lülitatud

Olek

Seade sisse lülitatud, süsteem korras, kontrollseade sisse lülitatud

Veateated (7 segmenti, vilkuv (0,5 Hz), süsteemi-LED vilgub punaselt (2 Hz)

Olek Kirjeldus Vea lähtestamine järgnevaga:
Viga

Alapinge Lülitage kontrollseade välja/sisse
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Viga
Juhthoova kaldelülitil (B13): 
Sisse-signaal hoolimata suletud lavast 
-> B13 lühis
MBB Control Eco juures 
-> B16 kaldelüliti defektne

Vea lähtestamine toimub automaat-
selt, kui on saavutatud taas kor-
rektsed väärtused

Viga

Juhthoova kaldeandur (B15): 
Vigane andurisignaal 

Viga

Pea kaldeandur (B15):
Vigane andurisignaal

Viga

Warnfix: Lühis tuvastatud

Lülitage kontrollseade välja/sisse 
või sulgege laadimislavaViga

Furgooni valgustus/kontrollseadme 
LED: Lühis tuvastatud 

Viga

Üldine lühiseviga välisseadmel
Lülitage kontrollseade välja/sisse 
või lülitage trükkplaat pingevabaks

Veateated (7 segmenti, vilkuv (0,5 Hz), süsteemi-LED vilgub punaselt (2 Hz)

Olek Kirjeldus Vea lähtestamine järgnevaga:
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Ventiilipooli järelevalve (pole kõigil mudelitel saadaval)

Olek Kirjeldus Vea lähtestamine järgnevaga:
Viga

Tõstmisel tuvastati viga „Takistus pool 
mootori relee“

Vea lähtestamine toimub automaat-
selt, kui on saavutatud taas kor-
rektsed väärtused

Viga

Pole kaetud või reserveeritud

Viga

Avamisel tuvastati viga „Takistus 
ventiiliip. avamine S3_S4“ või „Takis-
tus mootori relee“ 

Viga

Sulgemisel tuvastati viga „Takistus 
mootori relee“ või „S5“

Vea lähtestamine toimub automaat-
selt, kui on saavutatud taas kor-
rektsed väärtused

Viga

Langetamisel tuvastati viga „Takistus 
ventiilip. langetamine_S1_S2“
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Teenindusfunktsioonid (pole kõigil mudelitel saadaval)

Olek Kirjeldus Deaktiveerimine järgnevaga:
Viga 

Pinge üksuses J1/2 puudub -> kontrol-
lige kaitset.

Vea lähtestamine toimub automaat-
selt kohe, kui J1/2 pinge taastub.

Viga 

Avariiprogramm, sensoorika sillatakse. 
Aktiveerimine klahvide „Avamine“ ja 
„Langetamine“ vajutamisega kauem 
kui 10 sekundit.

Lülitage kontrollseade välja/sisse

Viga 

Sisendite veadiagnostika on aktiivne. 
Iga klahvivajutuse puhul aktiveeritakse 
Warnfix.

Teeninduspistiku eemaldamine

Viga 
Funktsioon „Selflock“ on aktiveeritud. 
Laadimislava on raadiovastuvõtja 
(nt ICP) poolt blokeeritud. 
Selflock = juhtpuldi automaatne lukus-
tumine sõidukist lahkumisel

Funktsiooni „Selflock“ lähtesta-
mine.
Lülitage kontrollseade välja/sisse 
või
asetage raadiosaatja uuesti vastu-
võtja lähedusse

Viga 

Liides on pärast lühist pistikul „JP“ 
(CAN) inaktiveeritud.

Lülitage trükkplaadi vool mõneks 
sekundiks välja

Viga 

Erifunktsiooni viga (nt fotosilm verti-
kaallifti programmis V-SYCL) vigane

Lülitage tõstelava hädarežiimi / va-
hetage fotosilm
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Hooldus ja hoolitsus

Hooldusintervallid 

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te ei pea kinni peatükis „Üldine käsitsemine“ esitatud ju-
histest, siis võivad tekkida laadimislava või vertikaallifti hool-
damisel inim- ja materiaalsed kahjud.

 Lugege enne laadimislava või vertikaallifti käsitsemist es-
malt peatükki „Üldine käsitsemine“ alates lk 26.

A B C F G K L M

Tegevused
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Ohutus- ja hoiatusseadiste toime ning ole-
masolu kontrollimine

X  

Laadimislava puhastamine X
Aku kontrollimine X
Elektrimootori süsiharjade kontrollimine X
Õlitaseme kontrollimine ja vajadusel juur-
devalamine

X

Poltide ja mutrite tugeva kinnituse kontrol-
limine

X

Hüdraulikasüsteemi keermesliidete ja 
torustike tugeva kinnituse kontrollimine

X

Hooldusvaeste laagrite määrimine X
Liikumissiinide määrimine X
Õli vahetamine X
Trükkplaadi vahapihusega sissepihusta-
mine

X

Kasuliku lasti raskuskeskme ja seismispo-
sitsiooni (käsikaabellülitiga käsitsemiseks) 
märgistuste kontrollimine hea tuvastata-
vuse suhtes ja vajadusel kulumiskindla 
värviga taastamine

X
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Hooldusintervallid 

Kasutussagedusest ja välistest mõjudest olenevalt võivad 
hooldusintervallid lüheneda.

Allatõmmatavate laadimislavade puhul: lii-
kumisiinide puhastamine ja määrimine

X

Seisuaegade puhul > 3 kuud: laadimislava 
mitmekordne liigutamine (avamine, lange-
tamine, tõstmine, sulgemine)

X

Tegevused
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E

Tegevused
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 p
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Ohutus- ja hoiatusseadiste toime ning ole-
masolu kontrollimine

X  

Laadimislava puhastamine X
Aku kontrollimine X
Poltide ja mutrite tugeva kinnituse kontrol-
limine

X

Hooldusvaeste laagrite määrimine X
Lõõtsmuhvide kontrollimine X
Trükkplaadi vahapihusega sissepihusta-
mine

X

Kasuliku lasti raskuskeskme ja seismispo-
sitsiooni (käsikaabellülitiga käsitsemiseks) 
märgistuste kontrollimine hea tuvastata-
vuse suhtes ja vajadusel kulumiskindla 
värviga taastamine

X

Seisuaegade puhul > 3 kuud: laadimislava 
mitmekordne liigutamine (avamine, lange-
tamine, tõstmine, sulgemine)

X
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Hooldusintervallid V

OHT! Õnnetus- ja vigastusoht!

Kui Te kindlusta platvormi, siis võivad tekkida laadimislava 
või vertikaallifti all hooldustööde teostamisel inim- ja mate-
riaalsed kahjud.

 Kindlustage liugur või vastavalt platvorm allaliikumise 
vastu.

Tegevused
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Ohutus- ja hoiatusseadiste toime ning ole-
masolu kontrollimine

X  

Vertikaallifti puhastamine X
Juhtraamis liuguri tööpindade puhasta-
mine ja määrimine

X

Aku kontrollimine X
Elektrimootori süsiharjade kontrollimine X
Õlitaseme kontrollimine ja vajadusel juur-
devalamine

X

Poltide ja mutrite tugeva kinnituse kontrol-
limine

X

Hüdraulikasüsteemi keermesliidete ja 
torustike tugeva kinnituse kontrollimine

X

Hooldusvaeste laagrite määrimine X
Liikumissiinide määrimine X
Õli vahetamine X
Trükkplaadi vahapihusega sissepihusta-
mine

X

Kasuliku lasti raskuskeskme märgistuse 
kontrollimine hea tuvastatavuse suhtes ja 
vajadusel kulumiskindla värviga taasta-
mine

X

Seisuaegade puhul > 3 kuud: laadimislava 
mitmekordne liigutamine (avamine, lange-
tamine, tõstmine, sulgemine)

X
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Hooldus enne käivitamist

Ohutus- ja hoiatusseadiste kontrollimine

Laadimislavade ohutusseadised vastavad kehtivatele eeskirja-
dele nende aktuaalses väljaandes.

 Kontrollige enne sõidu alustamist, et kõik ohutus- ja hoia-
tusseadised on talitlusvõimelised.

 Remontige või asendage kahjustatud ning mitte talitlusvõi-
melised ohutus- ja hoiatusseadised uutega.

Olenevalt mudelist kuuluvad ohutus- ja hoiatusseadiste hulka:

• platvormi libisemiskindel pealispind

• äraveeremiskaitse platvormil (optsionaalne)

• kinnihoidevõimalus kaasasõitvale operaatorile (ei sisaldu 
laadimislava tarnekomplektis)

• ohutuled platvormil

• hoiatuslipud platvormi taga

• platvormil olev lukustus (optsionaalne)

• platvormil asuv kahe-jala-juhtsüsteem „tõstmiseks“ ja „lange-
tamiseks“

• võtmelüliti haagise või sadulhaagise külgmisel käsitsemise-
lemendil

• sisse- ja väljalülitiga kontrollseade lukustatavas juhikabiinis

• optiline signaal juhikabiinis asuval kontrollseadmel, kui laadi-
mislava „SEES“ ja/või platvorm avatud

• tõstesilindrite ja kallutussilindrite sulgurventiilid torustike pu-
runemise vastu (välja arvatud variant E)

• vooluventiilid langetus- ja avamiskiiruse piiramiseks (välja ar-
vatud variant E)

Kõik mudelid
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Hooldus olenevalt kasutussagedusest

Laadimislava puhastamine

Survepesuriga ei tohi puhastada järgmisi laadimislava koos-
teosi:

• kolvivardad ja silindritihendid

• külgmine käsitsemiselement

• magnetventiilid (välja arvatud variant E)

• jalgjuhtsüsteem

• hoiatustuled ja hoiatuslambid

• lõõtsmuhv

Aku kontrollimine

 Hooldage akut tavalisel viisil.

Elektrimootori süsiharjade kontrollimine

 Kontrollige aeg-ajalt hüdraulikaagregaadi elektrimootori 
söeharju ning puhastage need söetolmust.

Kõik mudelid

ETTEVAATUST! Värvikahjustused!

Puhastades laadimislava survepesuriga, kui värvimisest pole 
veel möödunud kuus nädalat, võivad tekkida värvikahjustu-
sed.

 Puhastage laadimislava survepesuriga kõige varem kuus 
nädalat pärast värvimist.

Kõik mudelid

A B C F G K L M V

ETTEVAATUST! Põletusoht ülekuumenenud elektrimootori tõttu!

Kulunud ja määrdunud süsiharjad võivad põhjustada kõrgen-
datud voolutarvet. Seetõttu või esineda elektrimootori ülekuu-
menemist.

 Puhastage aeg-ajalt süsiharju.

 Laske kulunud ja määrdunud söeharjad lepingulise töö-
koja teenindustehnikul välja vahetada.
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Trükkplaadi vahapihusega sissepihustamine

Kontaktide kaitsmine korrosiooni eest:

 Pihustage ilmastikutingimustest ja soolveega kokkupuutu-
misest olenevalt trükkplaat ning pistikud vahapihusega 
sisse.

Määrimine ja õlitamine

 Määrige koonusmäärdenipleid ja vajadusel liikumissiine 
vastavalt vajadusele ja pärast igakordset survepesuriga pu-
hastamist.

Plastlaagrite puhul tuleb määrdeõli (vt ptk „Määrde- ja käitusai-
ned“ alates lk 189) küljelt laagritesse pihustada.
Määrimiseks ja õlitamiseks:

 Viige platvorm parkimisasendisse.

 Puhastage plastist liuglaagrid.

 Pihustage kõiki 8 plastist liuglaagrit mõlemalt küljelt määr-
deõliga.

 Pihustage kummalegi laagripoolele 1–2 korda.

 Laske määrdeõlil 1–2 minutit mõjuda.

 Tehke platvormiga kõik funktsioonid (avamine, langeta-
mine, tõstmine, sulgemine) vähemalt kolm korda täielikult 
läbi.

Määrdeaine jaotub liuglaagrites.

 Vajadusel korrake määrimist.

 Puhastage määrdeainega saastunud kohad.

Platvormi märgistuste kontrollimine/taastamine

Platvormil olevad märgistused peavad olema alati hästi tuvas-
tatavad. Nad näitavad kasuliku lasti raskuskeset ja operaatori 
seismispositsiooni laadimislava käsitsemisel käsikaabellüliti 
kaudu. 

 Kontrollige märgistusi hea tuvastatavuse suhtes ja taas-
tage need vajadusel kulumiskindla värviga.

Kõik mudelid
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Seisvad platvormid

44 Koonusmäärdeniplid

45 Äraveeremiskaitsme laagrid

Määrimiseks ja õlitamiseks:

 Puhastage koonusmäärdenippel.

 Pressige määrdepressiga koonusmäärdeniplisse (44) 
määrdeainet, kuni laagrikoht on täitunud (vt peatükki 
„Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

 Õlitage äraveeremiskaitsme (45) laagreid (vt peatükki 
„Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

A B C E

45

44

44
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Allatõmmatavad mudelid

44 Koonusmäärdeniplid

45 Äraveeremiskaitsme laagrid ja voltplatvormi liigend

46 Liugekonsoolid liikumissiinides (pihustusmäärimine)

Määrimiseks ja õlitamiseks:

 Puhastage koonusmäärdenippel.

 Pressige määrdepressiga koonusmäärdeniplisse (44) 
määrdeainet, kuni laagrikoht on täitunud (vt peatükki 
„Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

 Õlitage araveeremiskaitsme laagreid ja platvormi (45) lii-
gendit 

 Määrige liikumisiinides (46) asuvaid liugekonsoole (vt pea-
tükki „Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

F G

44

44

45

46
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Volditavad mudelid

44 Koonusmäärdeniplid

45 Äraveeremiskaitsme laagrid ja liigend voltplatvormis

46 Laagrid liikumissiinides

Määrimiseks ja õlitamiseks:

 Puhastage koonusmäärdenippel (44).

 Pressige määrdepressiga koonusmäärdeniplisse (44) 
määrdeainet, kuni laagrikoht on täitunud (vt peatükki 
„Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

 Õlitage araveeremiskaitsme laagreid ja platvormi (45) lii-
gendit 

 Määrige liikumisiinides (46) asuvaid liugekonsoole (vt pea-
tükki „Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

K L M

44

44

45

46
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Vertikaalliftid

44 Koonusmäärdeniplid

45 Äraveeremiskaitsme laagrid

47 Liuguri tööpind

Määrimiseks ja õlitamiseks:

 Puhastage koonusmäärdenippel (44).

 Pressige määrdepressiga koonusmäärdeniplisse (44) 
määrdeainet, kuni laagrikoht on täitunud (vt peatükki 
„Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

 Õlitage äraveeremiskaitsme (45) laagreid (vt peatükki 
„Määrde- ja käitusained“ alates lk 189).

 Puhastage liuguri liugepinnad (47) juhtraamis ja määrige 
need ühtlaselt suurele koormusele mõeldud määrdega 
sisse.

V

45

44

44

47

47

44

44
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Igakuine hooldus 

Õlitaseme kontrollimine

Standardsed laadimislavad

Allatõmmatavad mudelid

A B C

2

F G

2
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Volditavad mudelid

2 Hüdraulikaagregaat statiivtoru juures

Sisselükatav
agregaat:

Õlitaseme kontrollimiseks:

 Laske laadimislava nii alla, et ta toetub vastu maapinda.

 Liigutage vajadusel kõik tugijalad sisse.

 Avage statiivtoru parem kate.

 Vabastage hüdraulikaagregaadi kinnituspolt statiivtoru (2) 
küljest.

 Tõmmake hüdraulikaagregaati välja, kuni õlimahuti kont-
rollmärgistus on nähtav.

 Kontrollige õlimahutil või mõõtevardal olevat näitu, kas see 
paikneb ettenähtud märgistatud vahemikus.

 Seadke vajadusel õlitase õli lisamisega märgistatud vahe-
mikku.

 Lükake hüdraulikaagregaat statiivtorusse tagasi ja kinni-
tage see kinnituspoldiga (2).

 Sulgege statiivtoru kate.

K L M

2
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Kast-, universaal-
või pöördagregaat:

Õlitaseme kontrollimiseks:

 Laske laadimislava nii alla, et ta toetub vastu maapinda.

 Liigutage vajadusel kõik tugijalad sisse.

 Demonteerige agregaadi kaas.

 Kontrollige õlimahutil või mõõtevardal olevat näitu, kas see 
paikneb ettenähtud märgistatud vahemikus.

 Seadke vajadusel õlitase õli lisamisega märgistatud vahe-
mikku.

 Monteerige agregaadi kaas tagasi.

Poltide ja mutrite tugeva kinnituse kontrollimine

 Kontrollige, kas kõik poldid ja mutrid on kinni.

 Pöörake erilist tähelepanu kõigile laagripoltidele koos juur-
dekuuluvate poltidega, samuti kõigile abiraami kinnitusele-
mentidele ning laadimislava kinnitusele!

 Pingutage lõtvunud poldid ja mutrid taas kinni.

Hüdraulikasüsteemi keermesliidete ja torustike 
tugeva kinnituse kontrollimine

 Kontrollige kõik hüdraulikasüsteemi keermesliited ja torus-
tikud üle. Tehke kindlaks, et poldid on tugevasti kinni ja 
hüdraulikasüsteem kahjustamata.

 Pingutage lõtvunud poldid taas kinni.

 Asendage kahjustatud hüdraulikavoolikud kohe uutega.

 Asendage hüdraulikavoolikud hiljemalt kolme aasta möö-
dudes uutega. Valmistamiskuupäev on armatuuridele ver-
mitud.

Lõõtsmuhvide kontrollimine

 Tehke kindlaks, et mõlemad lõõtsmuhvid on kahjustama ja 
istuvad tugevasti kolvivardal ning silindril kinni.

 Asendage kahjustatud lõõtsmuhvid kohe uutega.

Kõik mudelid

ABCFGKLMV

Kõik mudelid
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Kvartaalne või poolaastane hooldus

Hooldusvaeste laagrite määrimine

 Puhastage hooldusvaesed laagrid ja vajadusel liikumissii-
nid.

 Määrige hooldusvaeseid laagreid ja vajadusel liikumissiine 
määrdeainega.

Märkus: Kui kasutate laadimislava eriti sageli, siis peate määrima 
hooldusvaeseid laagreid ja vajadusel liikumissiine tihemini 
kui üks kord aastas.

Laadimislava liigutamine

Seisuaegade puhul rohkem kui 3 kuud peate laadimislava mitu 
korda liigutama.

 Avage, tõstke, langetage ja sulgege laadimislava vastava 
käsitsemiselemendiga.

 Korrake protseduuri u 5 korda.

Iga-aastane hooldus

Hüdraulikaõli vahetamine

Kõik mudelid

A B C F G K L M

ETTEVAATUST! Vigastused või materiaalsed kahjud vana õli tõttu!

Kui Te ei vaheta kord aastas hüdraulikaagregaadis õli, siis 
võib eriti just miinustemperatuuridel kondensvett koguneda. 
Laadimislava talitlus on seetõttu häiritud. Inimesed võivad vi-
gastada või asjad kahjustada saada.

 Vahetage hüdraulikaõli kord aastas.

 Teostage õlivahetust eelistatult vahetult enne talve tule-
kut.
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Sisselükatav agregaat:

Kastagregaat:

47 Õli väljalaskekruvi

48 Hüdraulikaõli mahuti

49 Imifilter õlimahutis

50 Õhutusfilter

51 Ventiiliplokk

51 50 48 49

47

5150

48

49

47
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Universaalagregaat

Pöördagregaat:

47 Õli väljalaskekruvi

48 Hüdraulikaõli mahuti

49 Imifilter õlimahutis

50 Õhutusfilter

51 Ventiiliplokk

48

49

5150

47

48

49

51

50

47
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Hüdraulikaõli vahetamiseks:

 Laske laadimislava alla, et ta toetub maapinnale (vt pea-
tükki „Käsitsemiselemendid“ alates lk 42).

 Sisselükatava agregaadi puhul:
Tõmmake hüdraulikaagregaati niipalju välja, kuni 
ventiiliplokk (51) vabalt välja ulatub (vt peatükki „Õlitaseme 
kontrollimine“ alates lk 141).
Kast-, universaal- või pöördagregaadi puhul:
Demonteerige agregaadi kaas.

 Asetage õli väljalaskekruvi (47) alla piisava suurusega 
anum.

 Vabastage õli väljalaskekruvi (47) 6 mm sisekuuskantvõt-
mega ja laske õlil anumasse voolata.

Kui hüdraulikaõli on tugevasti määrdunud, siis peate hüdrauli-
kaõli mahuti (48) ära puhastama:

 Vabastage hüdraulikaõli mahuti (48) ja ventiiliploki (51) va-
heline klamber.

 Laske õli välja.

 Tõmmake hüdraulikaõli mahuti (48) agregaadilt maha ja 
puhastage seda väljaspool hüdraulikaagregaati.

 Asendage siis ka õlimahutis asuv imifilter (49) ja 
õhutusfilter (50) uutega.

 Lükake puhastatud hüdraulikamahuti tagasi agregaati ja 
pange õli väljalaskekruvi (47) uuesti sisse.

 Valage õli vastavalt õlimahutil või mõõtevardal olevale mär-
gistusele sisse.

Märkus: Kasutage eranditult peatükis „Määrde- ja käitusained“ ala-
tes lk 189 loetletud õlisid.

 Liigutage seade pärast õlimahuti täitmist kaks korda läbi.

 Kontrollige õlitaset (vt peatükki „Õlitaseme kontrollimine“ 
alates lk 141) ja lisage vajadusel õli juurde või laske seda 
välja.

 Sisselükatava agregaadi puhul:
Lükake hüdraulikaagregaat statiivtorusse tagasi ja kinni-
tage see.
Kast-, universaal- või pöördagregaadi puhul:
Monteerige agregaadi kaas tagasi.

 Utiliseerige vana õli nõuetekohaselt.

47
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Hüdraulikaõli vahetamine

47 Õli väljalaskekruvi

48 Hüdraulikaõli mahuti

49 Imifilter õlimahutis

50 Õhutusfilter

51 Ventiiliplokk

52 Pingutusklamber

V

ETTEVAATUST! Vigastused või materiaalsed kahjud vana õli tõttu!

Kui Te ei vaheta kord aastas hüdraulikaagregaadis õli, siis 
võib eriti just miinustemperatuuridel kondensvett koguneda. 
Vertikaallifti talitlus on seetõttu häiritud. Inimesed võivad vi-
gastada või asjad kahjustada saada.

 Vahetage hüdraulikaõli kord aastas.

 Teostage õlivahetust eelistatult vahetult enne talve tule-
kut.

48
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Hüdraulikaõli vahetamiseks:

 Sulgege platvorm koos sissevolditud ülesõidusillaga nii, et 
kogu hüdraulikaõli voolab hüdraulikaõli mahutisse tagasi 
(vt peatükki „Käsitsemiselemendid“ alates lk 42). 

 Eemaldage õhutusfilter (50). 

 Imege hüdraulikaõli täiteava kaudu ära.

Kui hüdraulikaõli on tugevasti määrdunud, siis peate hüdrauli-
kaõli mahuti (48) ära puhastama:

 Eemaldage paagi tagaküljelt paagipiiraja.

 Vabastage pingutusklamber (52).

 Tõmmake hüdraulikaõli mahuti (48) ventiiliplokilt (51) 
maha. Pöörake seejuures tähelepanu sisselaske- ja tagasi-
voolutorustikele ning imifiltrile (49) hüdraulikaõli 
mahutis (48). 

 Tõstke hüdraulikaõli mahuti (48) suunaga ülespoole juhi-
kust välja ja puhastage seda väljaspool sõidukit.

 Pange hüdraulikaõli mahuti (48) taas kohale ja ühendage ta 
külge tagasi. Teostage seejuures ülalpool kirjeldatud sam-
mud vastupidises järjekorras.

 Valage õli vastavalt mõõtevardal olevale märgistusele 
sisse. Täitekõrgus peaks olema 2/3 mõõtevardast.

Märkus: Kasutage eranditult peatükis „Määrde- ja käitusained“ ala-
tes lk 189 loetletud õlisid.

 Liigutage seade pärast õlimahuti täitmist kaks korda läbi.

 Kontrollige õlitaset (vt peatükki „Õlitaseme kontrollimine“ 
alates lk 141) ja lisage vajadusel õli juurde või laske seda 
välja.

 Lükake hüdraulikaagregaat statiivtorusse tagasi ja kinni-
tage see.

 Utiliseerige vana õli nõuetekohaselt.

Pealüliti kaitsmine korrosiooni eest

Kaitsmaks ribakaitsmega pealülitit korrosiooni eest:

 Määrige pealüliti klemmimäärdega sisse.

Kõik mudelid
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Kontrollimised

Iga laadimislavaga tarnitakse ka kontrollraamat. Te peate 
laskma lepingulise töökoja asjatundjal viia selle kontrollraa-
matu alusel läbi järgmised kontrollimised:

• Montaažile järgnev kontrollimine koos puudustevaba käiku-
võtmise kirjaliku kinnitusega kontrollraamatus.

• Regulaarne järelkontroll, mida tuleb teostada vähemalt kord 
aastas. Olulist kontrollimismahtu kirjeldatakse kontrollraa-
matus. Kontrollimine tuleb kontrollraamatus kirjalikult kinni-
tada.

• Erandkorraline kontrollimine pärast olulisi parandustöid või 
muudatusi konstruktsioonis. Kontrollimine tuleb kontrollraa-
matus kirjalikult kinnitada.

Konstruktsioonilised muudatused on lubatud üksnes tootja loal. 
Kui laadimislaval tehakse ilma meie nõusolekuta muudatusi, 
siis kaotab igasugune pretensiooniõigus kehtivuse. Kahjude, 
õnnetuste jms eest ei võta tootja endale mingit vastutust. Sama 
kehtib ka võõraste varuosade kasutamise kohta, kui me pole 
nende kasutamist selgesõnaliselt heaks kiitnud.
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Rikete kõrvaldamine

Ka hästi hoolitsetud ja hästi hooldatud laadimislaval võib rik-
keid esineda.

Järgneva võimalike rikete kirjelduse eesmärgiks on anda Teile 
võimalus vigu kiiresti ära tunda ning need aja- ja kulusäästlikult 
kõrvaldada.

Rikkeotsing ja rikete kõrvaldamine peaks järgnema põhimõtte-
liselt lepingulistes töökodades. Töökodade nimekirjast saate 
teavet selle kohta, kust meie lepingulisi töökodasid leida. Vaja-
dusel saab nimekirja meie müügibüroodest või tehasest tasuta 
tellida.

Rikkeotsingu käigus võiks kasutada eelistatult kontroll-lampi. 
Kasutage trükkplaadil rikkeotsingu jaoks ettenähtud massi-
ühendust.

Märkus: Kui laadimislava ei saa vigase anduri tõttu enam kasutada, 
võib selle lülitada hädarežiimi. Hädarežiimis andureid ei 
kasutata. Toimige hädarežiimi aktiveerimiseks järgmisel 
viisil:

 Vajutage nuppe "Ava", "Langeta" ja kui olemas, "Lisanupp" 
vähemalt 10 sekundit.

Seitsme segmendiga ekraanile ilmub täht "E". Laadimislava 
kõiki liikumisi tuleb käsitsi juhtida. Kõik automaatsed prot-
sessid on mitteaktiivsed.

Enne rikkeotsingu alustamist peaksite järgneva üle kontrollima:

 Tehke kindlaks, et laadimislava on juhikabiinist sisse lülita-
tud.

 Kontrollige, kas aku pealüliti on sisse lülitatud.

 Tehke kindlaks, et voolutoite peakaitse on korras.

 Kontrollige hüdraulikaagregaadi või võimsusmooduli mõle-
maid juhtkaitsmeid talitlusvõime suhtes.

 Kontrollige 12V seadmete puhul sõiduki akul juhtpinge kait-
set talitlusvõime suhtes.

 Tehke kindlaks, et sõiduki akud talitlevad ning on laetud.

Kõik mudelid
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 Kontrollige, kas agregaadi või võimsusmooduli massikaa-
bel tagab laadimislava ja sõiduki vahel laitmatu massiühen-
duse.

 Tehke kindlaks, et õlimahutis on piisavalt õli (välja arvatud 
variant E).

 Tehke kindlaks, et mehaanilised või elektrilised koosteosad 
nagu nt kaablid poleks kahjustatud.

HOIATUS! Põletusoht lühiste puhul!

Võimsate akude tõttu võivad lühiste korral ohtlikud põlengu 
tekkida.

 Lülitage enne elektrisüsteemi kallal igasuguste tööde 
teostamist aku pealüliti vabaks või ühendage miinusühen-
dus aku küljest lahti.
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Kui laadimislaval ilmneb edasisi rikkeid, siis peaksite rikete iseseisva kõrvaldamise ase-
mel laskma need kõrvaldada lepingulistel töökodadel järgneva tabeli alusel. Töökodade 
nimekirjast saate teavet lähima töökoja asukoha ja täiendavate kontaktandmete kohta.

Rikete kõrvaldamise tabelid A C F G K L M
Enne sisselülitamist
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
Optiline näit juhikabiinis vil-
gub kiiresti

Kaldeandur b15 defektne
Vahetage kaldeandur b15 
välja 

Sisselülitamine 

(trükkplaadi LED vilgub suunatule taktis)
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Optiline näit juhikabiinis vil-
gub heitlikult

Kaldelüliti b13 defektne (lü-
his)

Vahetage kaldelüliti b13 välja

Kaldeandur b15 juhthooval 
defektne

Vahetage kaldeandur b15 
välja

Trükkplaadi LED ei vilgu

Sisselüliti juhikabiinis 
defektne

Kontrollige kontroll-lambiga 
ühendust 2 ja 4

Kaitsmed agregaadis e1 või 
e2 rakendunud

Vahetage kaitsmed välja

Tihenduskorgi trükkplaat 
defektne

Vahetage trükkplaat välja

Avamine

(platvorm avaneb kuni horisontaalse tööasendini – see positsioon 
salvestatakse ja pärast maapinnaga sobitumist liigutakse sinna tõstmisel 
tagasi)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei avane mootoriga

Väljund J 1/3 ei anna väljun-
dit

Kontrollige kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Mootorikontaktor defektne 
Kontrollige mootorikontakto-
rit

Platvorm ei avane

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemisele-
mendis asuvaid kontakte 
kontroll-lambiga vastavalt lü-
litusskeemile, kasutage trük-
kplaadi massiühendust JK

Ventiilipistikul S 3 või S 4 kül-
jes puudub pinge, kaabel 
defektne

Kontrollige kontroll-lambiga

Juhtventiil S 5 või rõhupöö-
rang kinni kiilunud

Puhastage või vahetage välja
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Platvormil paiknevad hoia-
tustuled ei vilgu avatud plat-
vormi korral

Platvormi kaldeandur b15 on 
paigast ära või defektne

Häälestage või vahetage välja

Trükkplaat on defektne Vahetage välja
Pistikud on defektsed Vahetage välja
Hoiatustuled on defektsed Vahetage välja
Initsiaator b25 on paigast ära 
või defektne

Häälestage või vahetage välja

Väljaliigutamine

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei liigu välja, moo-
tor töötab

Magnetventiilid S 7 ja S 8 
ebatihedad

Puhastage või vahetage välja

Magnetventiil S 8 ei avane Puhastage või vahetage välja
Langetuspiduriventiil S 11 ei 
avane

Puhastage või vahetage välja

Liigutussilindri kolvitihend 
defektne

Vahetage välja

Väljavoltimine
(mudel MBB R 1500 SH – R 2000 LH)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei voldi välja, moo-
tor töötab

Magnetventiilid S 7 ja S 8 on 
ebatihedad

Puhastage või vahetage välja

Magnetventiil S 12 ei avane Puhastage või vahetage välja
Ventiil S 10 ei avane Puhastage või vahetage välja
Voltimissilindri kolvitihend 
defektne

Vahetage välja

Avamine

(platvorm avaneb kuni horisontaalse tööasendini – see positsioon 
salvestatakse ja pärast maapinnaga sobitumist liigutakse sinna tõstmisel 
tagasi)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
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Langetamine 

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei vaju või vajub 
liiga aeglaselt alla, ent ava-
mine toimib

Tõstesilindri vooluventiil R 1 
või R 2 on kinni kiilunud või 
defektne

Puhastage või vahetage välja

Laagerdus on liiga kinni Määrige laagrikohti

Hüdraulikaõli on liiga paks
Vahetage õli, valige seejuu-
res õlisort vastavalt soovitu-
sele

Platvorm ei vaju jalglülititega 
käsitsemisel alla

Te vajutasite mõlemaid jalg-
lüliteid üksteise järel liiga kii-
resti (< 1 s) või liiga aeglaselt 
(> 3 s)

Laske mõlemad jalglülitid 
lahti, oodake mõni sekund, 
siis korrake

Jalglüliti defektne
Vabastage trükkplaadi pisti-
kühendus, kontrollige jalglü-
litit ühendustestriga

Kaabel nr 2 platvormi juurde 
defektne

Vajutage mõlemaid jalglüli-
teid ja kontrollige trükkplaa-
dil pistikuid J 3/6 ning J 3/5 
kontroll-lambiga pinge suh-
tes

Platvorm ei vaju külgmise kä-
sitsemiselemendiga käsitse-
misel alla

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemisele-
mendis asuvaid kontakte 
kontroll-lambiga vastavalt lü-
litusskeemile, kasutage trük-
kplaadi massiühendust JK

Trükkplaat ei anna J 4/15 
peale väljundit

Tõmmake pistik J 4 maha, 
kontrollige klemmi 15 kont-
roll-lambiga

Trükkplaat ei anna J 1/12 
peale väljundit

Tõmmake pistik J 1 maha, 
kontrollige klemmi 12 kont-
roll-lambiga

Ventiilipistikul S 1 või S 2 kül-
jes puudub pinge (kaabel 
defektne)

Kontrollige kontroll-lambiga

Ventiil S 5 ei lülitu agregaadis 
sisse

Kontrollige kontroll-lambiga

Platvorm kaldub langetamise 
ajal alla

Kaldelüliti b13 paigast ära Seadistage

Platvorm kaldub iseseisvalt 
alla

Kallutussilindrite magnet-
ventiilid S 3 ja S 4 on määrdu-
nud või defektsed

Puhastage või vahetage välja

Kallutussilindri kolvitihend 
on defektne

Vahetage välja

Platvorm vajub automaatselt 
alla

Tõstesilindrite magnetventii-
lid S 1 ja S 2 on määrdunud 
või defektsed

Puhastage või vahetage välja
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Sobitamine maapinnaga

(platvorm kaldub alla)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
Avariirakendamine:
Vajutage külgmisel käsitsemiselemendil klahvi „Avamine“ (28) ja lisaklahvi (29), kuni plat-
vorm kallutab

Platvorm ei kaldu alla

Kaldelüliti b13 paigast ära või 
defektne

Seadistage kaldelüliti b13 nii, et 
platvorm kaldub maapinna puu-
dutamise järel alla

Trükkplaat ei anna J 4/14 peale 
väljundit

Kontrollige kontroll-lambiga 
ühendust bl (signaal) pistikul 
J 41 (kaldelüliti)

Ventiilipistikul S 3 või S 4 küljes 
puudub pinge (kaabel defektne)

Tõmmake pistik J 4 maha, kont-
rollige klemmi 14 kontroll-lam-
biga

Kallutussilindrite magnetventii-
lid S 3 ja S 4 on määrdunud või 
defektsed

Puhastage või vahetage välja

Trükkplaat salvestas vea
Tehke vooluvabaks, kontrollige 
kontroll-lambiga

Vooluventiil R 5 või rõhupöö-
rang on kinni kiilunud või 
defektne

Puhastage või vahetage välja

Trükkplaat on defektne Vahetage välja
Platvorm ei kaldu alla, 
optiline näit juhikabiinis 
vilgub kiiresti

Kaldeandur b15 juhthooval 
defektne

Vahetage kaldeandur b15 välja
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Platvormi maapinnalt ülestõstmine

(platvorm kaldub avamisel salvestatud horisontaalsesse tööasendisse)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei kaldu jalglü-
lititega käsitsemisel ho-
risontaalsesse tööasen-
disse

Te vajutasite mõlemaid jalglüli-
teid üksteise järel liiga kiiresti 
(lühemalt kui 1 s) või liiga aegla-
selt (kauem kui 3 s)

Laske mõlemad jalglülitid lahti, 
oodake mõni sekund, siis kor-
rake

Jalglüliti defektne
Vabastage trükkplaadi pisti-
kühendus, kontrollige jalglülitit 
ühendustestriga

Kaabel nr 2 platvormi juurde 
defektne

Vajutage mõlemaid jalglüliteid 
ja kontrollige trükkplaadil pisti-
kuid J 3/6 ning J 3/5 kontroll-
lambiga pinge suhtes

Platvorm ei kaldu tõst-
misel horisontaali

Kanalventiil S 5 on kinni kiilu-
nud või defektne

Puhastage või vahetage välja

Kaldeandur b15 on defektne Vahetage välja

Platvorm kaldub tõstmi-
sel üle eelseadistuse 
välja

Kaldeandur b15 on defektne Vahetage välja
Kanalventiil S 5 on kinni kiilu-
nud või defektne

Puhastage või vahetage välja

Platvorm ei kaldu hori-
sontaalsesse tööasen-
disse, vaid tõuseb üles

Trükkplaat ei anna J 1/12 peale 
väljundit

Kontrollige pistiku J 1 klemmi 
12 kontroll-lambiga, kasutage 
trükkplaadi massiühendust JK

Ventiil S 5 ei lülitu agregaadis 
sisse

Kontrollige kontroll-lambiga

Platvorm ei kaldu hori-
sontaalsesse tööasen-
disse, vaid tõuseb üles, 
optiline näit juhikabiinis 
vilgub kiiresti

Kaldeandur b15 platvormil 
defektne

Vahetage kaldeandur b15 välja

Kui tõstate platvormi, 
siis kaldub see üle eel-
seadistuse välja

Kaldeandur b15 on defektne Vahetage välja
Kanalventiil on kinni kiilunud 
või defektne

Puhastage või vahetage välja
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Tõstmine

(platvorm liigub laadimisservani üles)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei tõuse

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemiselemen-
dis asuvaid kontakte kontroll-
lambiga vastavalt lülitusskee-
mile, kasutage trükkplaadi mas-
siühendust JK

Trükkplaat ei anna J 1/3 peale 
väljundit

Kontrollige trükkplaati pistikul 
J 1/3 vastavalt lülitusskeemile 
kontroll-lambiga

Agregaadi mootorikontaktor ei 
lülitu sisse või on defektne

Kontrollige mootorikontaktorit 
kontroll-lambiga

Platvorm ei tõuse tööta-
vast hüdraulikaagregaa-
dist hoolimata üles

Kanalventiil S 5 on kinni kiilu-
nud või defektne

Puhastage või vahetage välja

Tõstesilindrite magnetventiilid 
S 1 ja S 2 on määrdunud või 
defektsed

Puhastage või vahetage välja

Pumba imifilter on määrdunud Puhastage või vahetage välja

Platvorm on üle koormatud
Vähendage vastavalt koormus-
tabelile koormust

Hüdraulikapump on defektne Vahetage välja
Elektrimootor on defektne Vahetage välja
Rõhupöörang on määrdunud 
või defektne

Puhastage või vahetage välja

Rõhupiiramisventiil on paigast 
ära või defektne

Seadistage esmalt üle, siis 
plommige või vahetage välja

Sulgemine

(platvorm sulgub)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei sulgu

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemiselemendis 
asuvaid kontakte kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Trükkplaat ei anna J 1/3 või 
J 1/12 peale väljundit

Kontrollige trükkplaati pistikul J 1/3 
ja J 1/12 vastavalt lülitusskeemile 
kontroll-lambiga

Mootorikontaktor või ventiil 
S 5 ei lülitu agregaadis sisse 

Kontrollige kontroll-lambiga

Platvorm ei paikne lõp-
pasendis suletult sõi-
duki laadimispõranda 
kõrgusel

Pealisehitise ots paigaldami-
sel liiga vähe toestatud

Tugevdage pealisehitist vastavalt 
montaažijoonise andmetele.

Laager on suure lõtkuga (pi-
kema kasutusaja puhul)

Vahetage laagripoldid, laagripuk-
sid välja
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Sisseliigutamine

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei liigu sisse, 
mootor töötab

Magnetventiilid S 7 ja S 8 on 
ebatihedad

Puhastage või vahetage välja

Magnetventiil S 7 ei avane Puhastage või vahetage välja
Magnetventiil S 11 ei avane Puhastage või vahetage välja
Liigutussilindri kolvitihend on 
defektne

Vahetage välja

Sissevoltimine
(mudelil MBB R 1500 SH – R 2000 LH)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei voldi välja, 
mootor töötab

Magnetventiilid S 7 ja S 8 on 
ebatihedad

Puhastage või vahetage välja

Magnetventiil S 12 ei avane Puhastage või vahetage välja
Magnetventiil S 9 ei avane Puhastage või vahetage välja
Voltimissilindri kolvitihend on 
defektne

Vahetage välja

Warnfixi sisselülitamine

(Warnfix lülitatakse platvormi avamisel või väljaliigutamisel automaatselt sisse, vasak ja 
parem tuli on lülitatud paralleelselt)
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Hoiatustuled ei vilgu
Lühis lambis või juhtmestikus Kõrvaldage lühis
Tuli defektne Vahetage välja
Initsiaator b25 defektne Vahetage välja
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Rikete kõrvaldamise tabelid E
Enne sisselülitamist
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
Optiline näit juhikabii-
nis vilgub kiiresti

Kaldesensor b15 defektne
Asendage kaldesensor b15 
uuega 

Sisselülitamine 

(trükkplaadi LED vilgub suunatule taktis)
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Optiline näit juhikabii-
nis vilgub heitlikult

Kaldelüliti b13 defektne (lühis)
Asendage kaldesensor b15 
uuega

Kaldesensor b15 juhthooval 
defektne

Asendage kaldesensor b15 
uuega

Trükkplaadi LED ei 
vilgu

Sisselüliti juhikabiinis defektne
Kontrollige kontroll-lambiga 
ühendust 2 ja 4

Kaitsmed võimsusmoodulis e1 
või e2 rakendunud

Asendage kaitsmed uutega

Tihenduskorgi trükkplaat 
defektne

Asendage trükkplaat uuega

Avamine

(platvorm avaneb kuni horisontaalse tööasendini – see positsioon 
salvestatakse ja pärast maapinnaga sobitumist liigutakse sinna tõstmisel 
tagasi)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei avane

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemiselemen-
dis asuvaid kontakte kontroll-
lambiga vastavalt lülitusskee-
mile, kasutage trükkplaadi mas-
siühendust JK

Mootorikontaktor -K4 või relee 
-K5 defektne

Kontrollige mootorikontaktorit ja 
releed

Väljund J4/14, JK või J43/90 ei 
anna väljundit

Kontrollige kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Platvormil paiknevad 
hoiatustuled ei vilgu 
avatud platvormi korral

Platvormi kaldesensor b15 on 
paigast ära või defektne

Häälestage või asendage uuega

Trükkplaat on defektne Asendage uuega
Pistikud on defektsed Asendage uutega
Hoiatustuled on defektsed Asendage uutega
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Langetamine 

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei vaju alla, 
ent avamine toimib

Tõstesilinder kinni kiilunud
Rakendage hetkeks kangi, see-
järel korrake langetamist

Laagerdus on liiga kinni Määrige laagrikohti
Väljund J4/15 või J42/81 ei anna 
väljundit

Kontrollige kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Mootorikontaktor -K2 või relee 
-K7 defektne

Kontrollige mootorikontaktorit ja 
releed

Platvorm ei vaju jalglü-
lititega käsitsemisel 
alla

Te vajutasite mõlemaid jalglüli-
teid üksteise järel liiga kiiresti 
(lühemalt kui 1 s) või liiga aegla-
selt (kauem kui 3 s)

Laske mõlemad jalglülitid lahti, 
oodake mõni sekund, siis kor-
rake

Jalglüliti defektne
Vabastage trükkplaadi pisti-
kühendus, kontrollige jalglülitit 
ühendustestriga

Kaabel nr 2 platvormi juurde 
defektne

Vajutage mõlemaid jalglüliteid ja 
kontrollige trükkplaadil pisti-
kuid J 3/6 ning J 3/5 kontroll-
lambiga pinge suhtes

Platvorm ei vaju külg-
mise käsitsemisele-
mendiga käsitsemisel 
alla

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemiselemen-
dis asuvaid kontakte kontroll-
lambiga vastavalt lülitusskee-
mile, kasutage trükkplaadi mas-
siühendust JK

Kaabel nr 3 platvormi juurde 
defektne

Rakendage üksteise järel pöörd-
klahve ja kontrollige pistikul J30 
vastavalt lülitusskeemile kont-
roll-lambiga pinget

Platvorm kaldub lange-
tamise ajal alla

Tõstesilinder vajub liiga aegla-
selt või ei vaju üldse alla

Määrige laagrikohti, rakendage 
hetkeks kangi ja korrake seejärel 
langetamist

Sobitamine maapinnaga

(platvorm kaldub alla)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
Avariirakendamine:
Vajutage külgmisel käsitsemiselemendil klahvi „Avamine“ (28) ja lisaklahvi (29), kuni plat-
vorm kallutab

Platvorm ei kaldu alla
Väljund J4/15, J4/14, JK või 
J42/81 ei anna väljundit

Kontrollige kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Laagerdus on liiga kinni Määrige laagrikohti
Platvorm ei kaldu alla, 
optiline näit juhikabii-
nis vilgub kiiresti

Kaldesensor b15 juhthooval 
defektne

Asendage kaldesensor b15 
uuega
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Platvormi maapinnalt ülestõstmine

(platvorm kaldub avamisel salvestatud horisontaalsesse tööasendisse)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei kaldu jalglüliti-
tega käsitsemisel horison-
taalsesse tööasendisse

Te vajutasite mõlemaid jalg-
lüliteid üksteise järel liiga kii-
resti (lühemalt kui 1 s) või 
liiga aeglaselt (kauem kui 3 s)

Laske mõlemad jalglülitid 
lahti, oodake mõni sekund, 
siis korrake

Jalglüliti defektne
Vabastage trükkplaadi pisti-
kühendus, kontrollige jalglü-
litit ühendustestriga

Kaabel nr 2 platvormi juurde 
defektne

Vajutage mõlemaid jalglüli-
teid ja kontrollige trükkplaa-
dil pistikuid J 3/6 ning J 3/5 
kontroll-lambiga pinge suh-
tes

Platvorm ei kaldu tõstmisel 
horisontaali või kaldub eel-
seadistatud asendist üle

Kaldesensor b15 defektne Asendage uuega

Platvorm ei kaldu horison-
taalsesse tööasendisse, vaid 
tõuseb üles

Väljund J43/90, J1/12, JK või 
JK ei anna väljundit

Kontrollige kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Mootorikontaktor -K3 
defektne

Kontrollige mootorikontakto-
rit

Platvorm ei kaldu horison-
taalsesse tööasendisse, vaid 
tõuseb üles, optiline näit juhi-
kabiinis vilgub kiiresti

Kaldesensor b15 platvormil 
defektne

Asendage uuega

Tõstmine

(platvorm liigub laadimisservani üles)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei tõuse

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemisele-
mendis asuvaid kontakte 
kontroll-lambiga vastavalt lü-
litusskeemile, kasutage trük-
kplaadi massiühendust JK

Trükkplaat ei anna J 1/3 või 
J 42/81 peale väljundit

Kontrollige trükkplaati kont-
roll-lambiga vastavalt lüli-
tusskeemile

Mootorikontaktor -K1 
defektne

Kontrollige mootorikontakto-
rit
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Sulgemine

(platvorm sulgub)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei sulgu

Pöörd-, suru- või kippklahv 
defektne

Kontrollige käsitsemisele-
mendis asuvaid kontakte 
kontroll-lambiga vastavalt lü-
litusskeemile, kasutage trük-
kplaadi massiühendust JK

Trükkplaat ei anna J 1/12 või 
J43/90 või JK peale väljundit

Kontrollige trükkplaati kont-
roll-lambiga vastavalt lüli-
tusskeemile

Mootorikontaktor -K1 
defektne

Kontrollige mootorikontakto-
rit

Platvorm ei paikne lõppasen-
dis suletult sõiduki laadimis-
põranda kõrgusel

Pealisehitise ots paigaldami-
sel liiga vähe toestatud

Tugevdage pealisehitist vas-
tavalt montaažijoonise and-
metele

Laager on suure lõtkuga (pi-
kema kasutusaja puhul)

Asendage laagripoldid, laag-
ripuksid uutega

Warnfixi sisselülitamine

(Warnfix lülitatakse platvormi avamisel või väljaliigutamisel automaatselt sisse, vasak ja 
parem tuli on lülitatud paralleelselt)
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Hoiatustuli ei vilgu
Lühis tules või kaabelduses Kõrvaldage lühis
Tuli defektne Asendage uuega
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Rikete kõrvaldamise tabelid V
Enne sisselülitamist
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
Optiline näit juhikabii-
nis vilgub kiiresti

Kaldesensor b15 defektne
Asendage kaldesensor b15 
uuega 

Sisselülitamine

(trükkplaadi LED vilgub suunatule taktis)
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Trükkplaadi LED ei 
vilgu

Kaitsmed agregaadis e1 või e2 
rakendunud

Asendage kaitsmed uutega

Tihenduskorgi trükkplaat 
defektne

Asendage trükkplaat uuega

Avamine

(platvorm liigub tööasendini üles)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei avane moo-
toriga

Väljund J1/3 ei anna väljundit
Kontrollige kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Mootorikontaktor defektne Kontrollige mootorikontaktorit

Platvorm ei avane

Suruklahv defektne

Kontrollige käsitsemiselemen-
dis asuvaid kontakte kontroll-
lambiga vastavalt lülitusskee-
mile, kasutage trükkplaadi mas-
siühendust JK

Ventiilipistikul S4 või S5 küljes 
puudub pinge, kaabel defektne

Kontrollige kontroll-lambiga

Juhtventiil S6 või rõhu-
pöörang kinni kiilunud

Puhastage või asendage uuega

Platvormil paiknevad 
hoiatustuled ei vilgu 
avatud platvormi korral

Platvormi kaldesensor b15 on 
paigast ära või defektne

Häälestage või asendage uuega

Trükkplaat on defektne Asendage uuega
Pistikud on defektsed Asendage uutega
Hoiatustuled on defektsed Asendage uutega
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Tõstmine

(platvorm liigub laadimisservani üles)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei tõuse

Suruklahv defektne

Kontrollige käsitsemiselemen-
dis asuvaid kontakte kontroll-
lambiga vastavalt lülitusskee-
mile, kasutage trükkplaadi mas-
siühendust JK

Trükkplaat ei anna J 1/3 peale 
väljundit

Kontrollige trükkplaati pistikul 
J 1/3 vastavalt lülitusskeemile 
kontroll-lambiga

Agregaadi mootorikontaktor ei 
lülitu sisse või on defektne

Kontrollige mootorikontaktorit 
kontroll-lambiga

Termolüliti on rakendunud Laske mootoril maha jahtuda

Platvorm ei tõuse tööta-
vast hüdraulikaagregaa-
dist hoolimata üles

Kanalventiil S 3 on kinni kiilu-
nud või defektne

Puhastage või asendage uuega

Tõstesilindrite magnetventiilid 
S 1 ja S 2 on määrdunud või 
defektsed

Puhastage või asendage uuega

Pumba imifilter on määrdunud Puhastage või asendage uuega

Platvorm on üle koormatud
Vähendage vastavalt koormus-
tabelile koormust

Hüdraulikapump on defektne Asendage uuega
Elektrimootor on defektne Asendage uuega
Rõhupöörang on määrdunud 
või defektne

Puhastage või asendage uuega

Rõhupiiramisventiil on paigast 
ära või defektne

Seadistage esmalt üle, siis 
plommige või asendage uuega

Langetamine 

(platvorm liigub kuni maapinnani)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Platvorm ei vaju alla

Tõstesilindri vooluventiil R 1 
või R 2 on kinni kiilunud või 
defektne

Puhastage või asendage uuega

Liugelaagrid liiguvad raskelt
Puhastage ja määrige liugelaag-
reid

Hüdraulikaõli on liiga paks
Vahetage õli, seejuures õlisort 
vastavalt soovitusele

Magnetventiilid S 1 ja S 2 on 
defektsed

Puhastage või asendage uutega
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Platvorm ei vaju käsi-
kaabellülititega käsitse-
misel alla

Suruklahv defektne

Kontrollige käsitsemiselemen-
dis asuvaid kontakte kontroll-
lambiga vastavalt lülitusskee-
mile, kasutage trükkplaadi mas-
siühendust JK

Trükkplaat ei anna J 4/15 peale 
väljundit

Tõmmake pistik J 4 maha, kont-
rollige klemmi 15 kontroll-lam-
biga

Ventiilipistikul S 1 või S 2 küljes 
puudub pinge (kaabel defektne)

Kontrollige kontroll-lambiga

Platvorm vajub auto-
maatselt alla

Tõstesilindrite magnetventiilid 
S 1 ja S 2 on määrdunud või 
defektsed

Puhastage või asendage uuega

Väljavoltimine

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Ülesõidusild ei voldi 
välja, mootor töötab

Magnetventiilid S 10 ja S 11 ei 
avane

Puhastage või asendage uutega

Magnetventiil S 7 ei avane Puhastage või asendage uuega
Kallutussilindri kolvitihend 
defektne

Asendage uuega

Sissevoltimine

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Ülesõidusild ei voldi 
sisse, mootor töötab

Magnetventiil S 7 ei avane Puhastage või asendage uuega
Magnetventiil S 12 ei avane Puhastage või asendage uuega
Magnetventiil S 13 ei avane Puhastage või asendage uuega
Kallutussilindri kolvitihend on 
defektne

Asendage uuega

Warnfixi sisselülitamine

(Warnfix lülitatakse avamisel automaatselt sisse, vasak ja parem tuli on lülitatud 
paralleelselt)
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Hoiatustuli ei vilgu
Lühis tules või kaabelduses Kõrvaldage lühis
Tuli defektne Asendage uuega

Langetamine 

(platvorm liigub kuni maapinnani)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
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Sulgemine

(platvorm sulgub)

Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine
Platvorm ei sulgu või 
sulgub ainult ühekülg-
selt

Avariikäsijuhtimine kallutussi-
lindril aktiivne või mõlemad 
aktiivsed

Keerake magnetventiilide rihvel-
kruvid välja

Platvorm ei sulgu

Suruklahv defektne
Kontrollige käsitsemiselemendis 
asuvaid kontakte kontroll-lambiga 
vastavalt lülitusskeemile

Trükkplaat ei anna J 1/3 või 
J 43/93 peale väljundit

Kontrollige trükkplaati pistikul 
J 1/3 ja J 43/93 vastavalt lüli-
tusskeemile kontroll-lambiga

Mootorikontaktor või ventiil 
S 7 ei lülitu agregaadis sisse 

Kontrollige kontroll-lambiga

Initsiaator B 25 defektne
Kontrollige kontroll-lambiga vasta-
valt lülituskeemile ja asendage va-
jadusel uuega
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Tehnilised andmed

Aku soovitatav võimsus

Märkus: Kui sõidate sõidukiga eranditult lühikesi vahemaid, st lin-
naliikluses koos sagedase laadimisrežiimiga, siis peaksite 
valima järgmise võimsusastmega aku. Lisaks on soovita-
tav, et kasutate võimsamat generaatorit.

Mitmefaasilised generaatorid aku laadimiseks

Temperatuurivahemik laadimislava kasutamiseks

Kõik mudelid
Koorma kaal [kg] Aku soovitatav võimsus

kuni 1250
12 V = 1 x 143 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 105 Ah

üle 1250 kuni 1750
12 V = 1 x 180 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 143 Ah

üle 1750 kuni 4000 24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 180 Ah

Kõik mudelid
Koorma kaal [kg] Soovitatav mitmefaasiline 

generaator [vatti]
kuni 1250 630

üle 1250 kuni 1750 730

üle 1750 kuni 4000 1000

Kõik mudelid
Standardne Erivarustus „Külm“

-20 °C kuni +60 °C -40 °C kuni +60 °C
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Koormusdiagrammid

Järgmistes tabelites näidatakse, kui raske tohib olla kasulik last 
(Q). Teie laadimislavale kehtiva tabeli leiate ka külgmiselt kä-
sitsemiselemendilt.

Kasulik last (Q) hõlmab kõike, mis platvormil paikneb, nt trans-
porditavat kaupa, operaatorit ning võimalikku käsikäru.

Maksimaalselt lubatud kasulik last (Q) sõltub koormuskaugu-
sest (a). Koormuskaugus (a) on laadimispinna tagaserva ja ka-
suliku lasti raskuskeskme (12) vaheline kaugus.

Maksimaalselt lubatud kasulik last (Q) vastavalt maksimaalselt 
lubatud koormuskauguse (a) jaoks on platvormi pealispinnal 
püsivalt märkidega tähistatud.

OHT! Raskete inim- ja materiaalsete kahjude oht!

Kui ületate maksimaalselt lubatud kasulikku lasti (Q) või mak-
simaalselt lubatud koormuskaugust (a), siis või laadimislava 
alla kukkuda! Seejuures võivad inimesed vigastada või laadi-
mislava tugevasti kahjustada saada. Sellisel juhul kaotab iga-
sugune pretensiooniõigus kehtivuse!

Kui paigutate kasuliku koorma (Q) platvormi vasaku ja pa-
rema serva vahel keskele:

 Koormake laadimislava kõige rohkem kasuliku lastiga 
(Q), mis on tabelis vastava koormuskauguse (a) kõrval 
ära toodud!

Kui paigutate kasuliku koorma (Q) platvormi vasakusse ja pa-
remasse serva:

 Koormake laadimislava kõige rohkem poolega kasuli-
kust lastist (½Q), mis on tabelis vastava koormuskau-
guse (a) kõrval ära toodud!

12

aQ

a
½Q

12
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A a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]
MBB
C 750 S
C 750 L
C 750 LX
C 750 SX
C 750 SPL
C 750 SPR
PTC 750 S
PTC 750 L
PTC 750 LLW

600 750

MBB
C 1750 LD
C 1750 SZD

850 1750
700 650 1000 1450
820 550 1300 1150

1120 400 1650 900
1800 250 2400 600

MBB
C 1000 L
C 1000 SPL
C 1000 SPR
C 1000 ML
C 1000 ML PRO
PTC 1000 LLW

600 1000
MBB
C 2000 L
C 2000 LZ
C 2000 LK
C 2000 LX

750 2000
750 800 900 1650
950 600 1100 1300

1400 400 1600 950
2400 230 2400 600

MBB 
C 1000 S

700 1000

MBB
C 2000 S
C 2000 SK

1000 2000
875 800 1200 1650

1150 600 1500 1350
1700 400 1800 1100
2400 250 2100 950

MBB
C 1000 LD

720 1250

MBB
C 2500 L

750 2500
900 1000 900 2050

1200 750 1100 1700
1800 500 1600 1150
2400 370 2400 750

MBB
C 1500 L
C 1500 LX
C 1500 ML
C 1500 ML PRO

600 1500
MBB
C 2500 S
C 2500 SK
C 2500 SZ

1000 2500
720 1250 1400 1785
900 1000 1600 1560

1200 750 1800 1385
2400 370 2400 1040

MBB
C 1500 S
C 1500 SZ
C 1500 SK

1000 1500

MBB
C 3000 S

1000 3000
1200 1250 1200 2000
1500 1000 1500 1600
1850 800 1800 1300
2400 600 2400 1000
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B a [mm] Q [kg]

MBB 
C 500 LG

600 500

700 430

820 360

1120 260

1800 160

CC a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB 
C 350 VAN

850 350

MBB 
C 500 VAN
C 500 VAN FLEX

600 500

1000 300 700 430

1200 250 820 360

1500 200 1120 260

1800 160 1800 160

a [mm] Q [kg]

MBB 
C 600 VAN

600 600

700 430

820 360

1120 260

1600 160

E 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]

Q 
[kg]

a 
[mm]

Q 
[kg]

MBB
R 750 L

600 750 MBB
R 1500 S
R 1500 SK
R 1500 S TRAIL
R 1500 S TRUCK

1000 1500

700 650 1200 1250

820 550 1500 1000

1120 400 1850 800

1800 250 2400 600

MBB
R 1000 S
R 1000 S TRUCK

700 1000 MBB
R 2000 L
R 2000 LK
R 2000 L TRAIL
R 2000 L TRUCK

750 2000

875 800 900 1650

1150 600 1100 1300

1700 400 1600 950

2400 250 2400 600

MBB
R 1000 S TRUCK
LGD / CCD

800 1000

MBB
R 2000 S

1000 2000

950 840 1200 1650

1100 725 1500 1350

1250 640 1800 1100

1400 570 2100 950

MBB
R 1500 L
R 1500 L FLAT
R 1500 LX FLAT

600 1500

MBB
R 2500 L
R 2000 L TRAIL

750 2500

720 1250 900 2050

900 1000 1100 1700

1200 750 1600 1150

2400 370 2400 750

MBB
R 1500 L TRUCK
LGD / CCD

700 1500

MBB
R 2500 S

1000 2500

850 1235 1400 1785

1000 1050 1600 1560

1150 900 1800 1385

1300 800 2400 1040

G a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB 
R 750 SM

600 750

MBB 
R 1500 SM
R 1500 SH

1000 1500

700 650 1200 1250

820 550 1500 1000

1120 400 1850 800

1800 250 2400 600

MBB 
R 1000 LM

600 1000

MBB 
R 2000 LM
R 2000 LH

750 2000

750 800 900 1650

950 600 1100 1300

1400 400 1600 950

2400 230 2400 600
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K a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 1000 SH
F 1000 SX

600 1000

MBB 
F 2000 LH
F 2000 LX

750 2000

750 800 900 1650

1000 600 1100 1300

1500 400 1600 950

2400 250 2400 600

MBB
F 1500 LH
F 1500 LX

600 1500

720 1250

900 1000

1200 750

2400 370

L a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 1000 L

600 750

MBB
F 1250 S

550 1250

700 650 650 1000

820 550 900 750

1120 400 1350 500

1800 250 2400 250

MBB 
F 1000 LD

650 1000

MBB
F 1500 L

600 1500

850 800 720 1250

1150 600 900 1000

1700 400 1200 750

2400 250 2400 370
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BCM a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 500 L

600 500

MBB
F 600 L
C 600 L

600 600

700 430 700 430

820 360 820 360

1120 260 1120 260

1800 160 1600 160

BCV a [mm] Q [kg]

MBB 
V 4000 S

1500 4000

1750 3400

2000 3000

2250 2600

2500 2400
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Hüdraulikalülitusskeemid

Nelja silindriga standardne laadimislava
96-560.98-00.00-00
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Pehme nivelleerimisega standardne laadimislavaA
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Kahe silindriga standardne laadimislava
97-510.98-00.00-00

A C
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Hüdraulilise toestusega standardne laadimislava
96-524.98-01.00-00

A

B

A

S9

B V A V
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A H A H

A K 

B K

BA

DBV1
M

R5

P T

BA
S5

<

AB A

R1R3

S1S3

A BA

R2 R4

S2 S4

KAL-SIL  KAL-SIL  TOES-SIL TOES-SIL

) ) ) ) ) ) ) )

) )

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_ET.book  Seite 178  Dienstag, 5. November 2019  3:48 15



179

Hüdraulilise toestusega laadimislava 
MBB C 750 L – C 1000 L
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Hüdraulilise allasõidukaitsmega standardne 
laadimislava
99-514.98-01.00-00

A

KALL-SIL TÕS-SIL TÕS-SIL KALL-SIL
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Standardne laadimislava MBB C 750 SX
13-631.98-02.00-00/3
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Allatõmmatav laadimislava
95-585.98-01.00-00
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Allatõmmatav laadimislava MBB R 750 L, R 750 SM, 
R 1000 LM, R 1500 SK ja R 2000 LK
00-538.01-98.01-00/3
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Allatõmmatav laadimislava MBB R 1500 L FLAT
99-553.98-01.00-00/3

F

-TÕSTESIL. -TÕSTESIL.
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Allatõmmatav laadimislava MBB R 1500 SH ja 
R 2000 LH
00-514.98-00.00-00
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Volditav laadimislava
93-505.60-08.00-00
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Volditav laadimislava
02-528.60-08.00-00
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Vertikaalliftid
09-545.98-00.00-00
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Määrde- ja käitusained

Hüdraulikaõli-soovitus

• Shell Tellus S2 V 15
Kasutustemperatuur: -20 °C kuni 60 °C

• Aero Shell Fluid 41
Kasutustemperatuur: -54 °C kuni 90 °C

Erivarustus „Külm“

• Aero Shell Fluid 41 ja madaltemperatuurtihendid tihendima-
terjalide klaasistumise vastu
Kasutustemperatuur: kuni -54 °C

Keskkonnasäästlikud õlid

Koos keskkonnateadlikkuse kasvuga nõutakse hüdraulilistele 
seadmetele keskkonnasäästlikke, bioloogiliselt lagunevaid 
õlisid. Me tarnime Teile soovi korral enda poolt testitud õli. Kõ-
nealuse õli kasutustemperatuur on -20 °C kuni 60 °C. Palun 
pöörduge meie poole.

Teiste õlisortide kasutamisel võivad mh silindritihendid kahjus-
tada saada ja häirivaid mürasid põhjustada.

Määrdeainesoovitus

Hooldusvaesed messinglaagrid ja liikumissiinid:

• Shell Gadus S2 (suurt koormust taluv määre)

• Võrreldav määre

Plastlaagrid:

• Interflon LUBE EP+

• Samaväärne määre
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Tarnitavad tarvikud

Tarnitavad tarvikud leiate oma lepingulise töökoja varuosade 
kataloogist. Töökodade nimekirjast saate teavet lähima töökoja 
asukoha ja täiendavate kontaktandmete kohta.
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A
Aku kontrollimine 135

Aku pealüliti 40

aku pealüliti 28

Aku võimsus 168

Allasõidukaitse 16

Äraveeremiskaitsme laagrid 137

E
easy move 64, 68

Erikäsitsemiselemendid 118, 120, 122

H
Hoiatusjuhis 8

Hoiatusseadised 134

Hoiatustuled 16

Hoidekäepide pealisehitisel 16

Hoidevarras platvormil 16

Hooldus 131

enne käivitamist 134
iga-aastane 144
igakuine 141
olenevalt kasutussagedusest 135

Hooldusvaesed laagrid 144

Hoolitsus 131

Hüdraulikaagregaat 16

Hüdraulikalülitusskeemid 175

Hüdraulikaõli

keskkonnasäästlikud õlid 189
soovitus 189
vahetamine 144, 148

Hüdraulikaõli mahuti 145, 146, 148

Hüdraulikasüsteemi kontrollimine 143

Hüdraulilised tugijalad 29

I
Iga-aastane hooldus 144

Igakuine hooldus 141

Imifilter 145, 146, 148

J
Jalglüliti 16, 106

Juhikabiini juhtseade 40

K
Kahe-käe-juhtsüsteem 42

easy move 64
hüdraulilised toed 48, 50
suruklahvid 58

Käitusained 189

Kaks käsikaabellülitit 100

Kaldelüliti 16

Kaldesensor 16

Kallutussilinder 16

Käsikaabellüliti 16, 108, 110, 113

Käsitsemiselement

erikäsitsemiselemendid 118, 120,
122

jalglüliti 106
kaks käsikaabellülitit 100
käsikaabellüliti 108, 110, 113
kaugjuhtimispult (standard) 116
külgmine 42

Käsitsemispositsioon 136

Käsitsemispult 13

Kasulik last 169

Kasuliku lasti raskuskese 16, 136

Kaugjuhtimispult 116

Kippklahv 43

Klahvikood 28, 39

programmeerimine 125

Võtmesõnade nimekiri
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Kontrollimised 150

Koonusmäärdeniplid 137

Külgmine käsitsemiselement 43

Külgmine käsitsemispult 16

L
Laadimislava 33

avamine 33, 35, 42
eelseadistamine 24
horisontaalseks seadmine 33, 42
laadimine 36
langetamine 33, 35, 42
liigutamine 33
platvormi kalle 33
sisseliigutamine 33, 36, 42
sisselülitamine 27
sissevoltimine 33, 36, 42
sobitamine maapinnaga 33
sulgemine 33, 36, 42
tõstmine 33, 36
tühjendamine 36
väljaliigutamine 33, 35, 42
väljalülitamine 39
väljavoltimine 33, 35, 42

Laadimislava eelseadistamine 24

Laadimislavade mudelid 13, 16

Liigutussilinder 16

Liikumissiinid 16

Liugekonsoolid liikumissiinides 138

Lüliti juhikabiinis 27, 39

M
Määrdeained 189

Määrimine 136

Märgistuste värskendamine 136

Mehaanilised tugijalad 29

Mitmefaasilised generaatorid 168

Mõistete definitsioonid 33

Mudelite ülevaade 13, 16

Mutrite kontrollimine 143

O
Õhutusfilter 145, 146, 148

Ohutusseadised 134

kontrollimine 134

Õli 136, 141

Õli väljalaskekruvi 146, 148

Õlitamine 136

Õlitaseme kontrollimine 141

P
Pealüliti 149

Personali kvalifikatsioon 8

Piirdesiin 16

Pingutusklamber 148

Platvorm 16

avamine 33, 35, 42
horisontaalseks seadmine 33, 42
laadimine 36
langetamine 33, 35, 42
liigutamine 33
platvormi kalle 33
sisseliigutamine 33, 36, 42
sissevoltimine 33, 36, 42
sobitamine maapinnaga 33
sulgemine 33, 36, 42
tõstmine 33, 36
tühjendamine 36
väljaliigutamine 33, 42
väljavoltimine 33, 35, 42

Platvormi avamine 34

Platvormi horisontaalseks seadmine 35

Platvormi kalde seadistamine 35

Platvormi kalle 24, 35

Platvormi langetamine 34

Platvormi püsiosa 16

Platvormi sisseliigutamine 34

Platvormi sissevoltimine 34

Platvormi sobitamine maapinnaga 24, 35, 46

Platvormi sulgemine 34
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Platvormi tõstmine 34

Platvormi väljaliigutamine 34, 35

Platvormi väljavoltimine 34

Platvormi voltosa 16

Platvormipakk 16

Poltide kontrollimine 143

Pöördklahv 43

Puhastamine 135

R
Rikked 151

rikete kõrvaldamise tabel 153, 160, 164

S
Standard-kaugjuhtimispult 116

Statiivtoru 16

Suruklahv 43

Süsiharjade kontrollimine 135

Suunarullik 16

T
Tarnekomplekt 12

Tarvikud 190

Teenindusloendur 126

Tehnilised andmed 168

Temperatuurivahemik 168

Torsioonraam 16

Tõstesilinder 16

Tugijalad

hüdraulilised 29, 48
mehaanilised 29

U
Ühe-käe-juhtsüsteem 42

easy move 68
hüdraulilised toed 54, 56

Ülevaade

allatõmbetehnika 21
allatõmmatavad laadimislavad 14, 20
standardsed laadimislavad 13, 16, 19
vertikaalliftid 23
volditavad laadimislavad 14, 22

V
Varuosad 190

Veaotsing 126

Ventiiliplokk 145, 146, 148

Võtmelüliti 27, 39
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PALFINGER Tail Lifts GmbH
Fockestraße 53

D-27777 Ganderkesee/Hoykenkamp
Tel.: +49-4221 8530

Fax: +49-4221 87536
infombb@palfinger.com

www.palfinger.com

PALFINGER Hayons S.A.S
Rue de l‘Eglise

F-61310 Silly en Gouffern
Tel.: +33-2 33 12 44 00
Fax: +33-2 33 12 44 01

francembb@palfinger.com
www.palfinger.com

PALFINGER Tail Lifts s.r.o.
Gogolova 18

SK-85101 Bratislava
Tel.: +421-252 636 611
Fax: +421-252 636 612
mbbsk@palfinger.com

www.palfinger.com

PALFINGER Tail Lifts Ltd.
Gate House

Fretherne Road
Welwyn Garden City

UK-Herts AL8 6NS
Tel.: +44-01707 325571
Fax: +44-01707 327752

inforatcliff@palfinger.com
www.palfinger.com
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