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Σχετικά με αυτές τις οδηγίες

Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για 
την ασφαλή και ενδεδειγμένη συναρμολόγηση, χειρισμό, συ-
ντήρηση και επιδιόρθωση από εσάς απλών βλαβών της 
υδραυλικής πόρτας PALFINGER Tail Lifts.

 ∆ιαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες και ειδικότερα το κεφά-
λαιο "Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας", πριν εργαστείτε 
με την υδραυλική πόρτα.

Περαιτέρω τεκμηρίωση

• Οδηγίες συναρμολόγησης

• Σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης

• Κατάλογος ανταλλακτικών (online)

• Βιβλίο ελέγχου

• Εξέταση προσαρτήματος (κατόπιν αιτήματος)

• Σύντομες οδηγίες χρήσης (προαιρετικά)

• Συμπλήρωμα των οδηγιών χρήσης (προαιρετικά)
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Σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας

Η υδραυλική πόρτα PALFINGER Tail Lifts  είναι κατασκευα-
σμένη σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας και 
τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ασφάλειας. Παρόλα 
αυτά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών, αν δεν 
λάβετε υπόψη τις ακόλουθες γενικές υποδείξεις ασφαλείας και 
τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν πριν από τις οδηγίες χειρι-
σμού.

 Γι' αυτό το λόγο διαβάστε προσεκτικά και πλήρως αυτές τις 
οδηγίες πριν χειριστείτε την υδραυλική πόρτα.

 Φυλάξτε τις οδηγίες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανά 
πάσα στιγμή προσιτές σε όλους τους χρήστες.

 Αν πουλήσετε ή εκμισθώσετε το όχημα με την υδραυλική 
πόρτα, παραδώστε οπωσδήποτε μαζί αυτές τις οδηγίες.

Ενδεδειγμένη χρήση

 Χρησιμοποιείτε την υδραυλική πόρτα μόνο για τη φόρτωση 
και εκφόρτωση εμπορευμάτων. Μόνο ο χειριστής επιτρέπε-
ται να επιβαίνει στην πόρτα.

 Χρησιμοποιείτε την υδραυλική πόρτα μόνο με υπερκατα-
σκευή. Αν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα χωρίς 
υπερκατασκευή, υπάρχει κίνδυνος να πέσει έξω ο κύλιν-
δρος ανύψωσης σε περίπτωση πολύ υψηλής ανύψωσης 
και να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

 Τηρείτε τα όρια ισχύος που αναφέρονται στα τεχνικά στοι-
χεία.

Η ενδεδειγμένη χρήση περιλαμβάνει επίσης την ανάγνωση και 
την κατανόηση αυτών των οδηγιών και ιδίως του κεφαλαίου 
"Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας".

Μη ενδεδειγμένη χρήση θεωρείται αν χρησιμοποιείτε την 
υδραυλική πόρτα

• εκτός των τομέων εφαρμογής που αναφέρονται σε αυτές τις 
οδηγίες,

• υπό συνθήκες λειτουργίας που διαφέρουν από εκείνες που 
περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.
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Ειδίκευση του προσωπικού

Την υδραυλική πόρτα επιτρέπεται να χειρίζεται μόνο:

• όποιος έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες – και 
ιδιαιτέρως τα κεφάλαια "Σημαντικές πληροφορίες ασφα-
λείας" και "Γενικός χειρισμός"

• και έχει εξοικειωθεί με τη μέθοδο λειτουργίας και τον χειρισμό 
της υδραυλικής πόρτας.

Προειδοποιητικές υποδείξεις σε αυτές τις 
οδηγίες

Σε αυτές τις οδηγίες υπάρχουν προειδοποιητικές υποδείξεις 
πριν από μια προτροπή για ενέργεια κατά την οποία υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμών ή υλικών ζημιών. 

Οι προειδοποιητικές υποδείξεις είναι δομημένες ως εξής:

Πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τα περιγραφόμενα μέτρα για 
την αποτροπή του κινδύνου!

Η προειδοποιητική λέξη δείχνει τη σοβαρότητα του κινδύνου: 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙ
ΗΤΙΚΉ ΛΈΞΗ

Περιγραφή του είδους και της πηγής του κινδύνου

Περιγραφή των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης

 Περιγραφή των μέτρων για την αποτροπή του κινδύνου

Προειδοποιητ
ική λέξη

Εφαρμογή

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

Επισημαίνει έναν άμεσα επαπειλούμενο, με-
γάλο κίνδυνο, ο οποίος θα οδηγήσει με βεβαιό-
τητα σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και 
σε θάνατο, αν δεν αποτραπεί.

ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΗ!

Επισημαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματι-
σμούς ή ακόμη και σε θάνατο αν δεν αποτρα-
πεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατά-
σταση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ελα-
φρούς ή μέσης σοβαρότητας τραυματισμούς ή 
υλικές ζημιές αν δεν αποτραπεί.
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Τι πρέπει να προσέξετε

Γενικές υποδείξεις

• ∆ιατηρείτε αυτές τις οδηγίες πάντα μέσα στο όχημα.

• Κατασκευαστικές τροποποιήσεις επιτρέπεται να εκτελούνται 
μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της PALFINGER Tail 
Lifts. Στον κατάλογο συνεργείων θα βρείτε το πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο καθώς και περαιτέρω στοιχεία 
επικοινωνίας.

• Κατά τη συντήρηση χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά 
ανταλλακτικά της PALFINGER Tail Lifts.

• Να τηρείτε όλες τις εφαρμόσιμες διατάξεις περί πρόληψης 
ατυχημάτων.

Κατά την ενεργοποίηση

• Να ελέγχετε καθημερινά, πριν από την ενεργοποίηση της 
υδραυλικής πόρτας, αν όλες οι διατάξεις ασφαλείας και προ-
ειδοποίησης είναι διαθέσιμες και λειτουργούν.

• Προειδοποιητικές σημαίες

• Προειδοποιητικά φώτα

• Χειρολαβές

• ∆ιάταξη προστασίας από την κύλιση

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

• Να βεβαιώνεστε ότι η υδραυλική πόρτα είναι απασφαλι-
σμένη, πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

• Φροντίζετε για επαρκή φωτισμό της περιοχής φόρτωσης.

• Μην μεταφέρετε ποτέ ανθρώπους στην υδραυλική πόρτα.

• Φορτώνετε την υδραυλική πόρτα πάντα με τρόπο ώστε το 
βάρος να κατανέμεται ομοιόμορφα.

• Ασφαλίζετε το ωφέλιμο φορτίο πάνω στην υδραυλική πόρτα 
με τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει κάτω. Κυλινδρικοί πε-
ριέκτες χωρίς φρένα επιτρέπεται να μεταφέρονται με την 
υδραυλική πόρτα, μόνο αν τους προστατεύσετε για να μην 
κυλήσουν με μια διάταξη προστασίας από την κύλιση.

• ∆ιατηρείτε ελεύθερη την περιοχή κίνησης γύρω από το 
όχημα.
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Πριν τη συντήρηση

• Απενεργοποιείτε το γενικό διακόπτη της μπαταρίας ή αφαι-
ρείτε την ταινία γείωσης.

• Ασφαλίζετε ή αποφορτίζετε τα ελατήρια κατά την αντικατά-
σταση.

• Σε περίπτωση διαρροής υδραυλικού υγρού, μην βάζετε τα 
χέρια σας στον πίδακα.

• Σε περίπτωση εργασιών συντήρησης κάτω από την πλατ-
φόρμα, να ασφαλίζετε τον ολισθητήρα έναντι κίνησης προς 
τα κάτω.

Κατά την απόρριψη

• Απορρίπτετε τα μεταχειρισμένα λάδια και φίλτρα σύμφωνα 
με τους κανονισμούς της χώρας σας.
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PALFINGER Tail Lifts – 
Η Υδραυλική Πόρτα

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας υδραυλικής πόρτας σας 
από τον οίκο PALFINGER Tail Lifts!

Με περισσότερα από 50 χρόνια πείρα στον τομέα των υδραυ-
λικών πορτών, η PALFINGER Tail Lifts GmbH σήμερα είναι 
ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές αυτών των εξαιρε-
τικά χρήσιμων συστημάτων φόρτωσης στον κόσμο.

Οι υδραυλικές πόρτες μάρκας PALFINGER Tail Lifts, αλλά και 
παλαιότερες μάρκες όπως Hubfix, Interlift και Hayons Inter, 
υπάρχουν σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες παγκο-
σμίως. Πάνω από 100.000 υδραυλικές πόρτες από το εργοστά-
σιο της Βρέμης βρίσκονται και στις 5 ηπείρους. 

Το μοναδικό δίκτυο σέρβις, με περισσότερα από 2.500 κέντρα 
σέρβις μόνο στην Ευρώπη, εγγυάται μια απεριόριστη και άρι-
στη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Η νέα υδραυλική σας πόρτα PALFINGER Tail Lifts διαθέτει 
καινοτόμο και αξιόπιστη τεχνολογία. Κατασκευάστηκε από το 
προσωπικό μας με μεγάλη προσοχή. Αυτές είναι οι καλύτερες 
προϋποθέσεις για μια μεγάλη και χωρίς προβλήματα διάρκεια 
ζωής. 

Για να εξοικειωθείτε με το χειρισμό της νέας υδραυλικής πόρτας 
σας, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης. Εδώ 
θα βρείτε επίσης τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες ασφαλείας 
για το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας.

Αν αργότερα έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες για την 
υδραυλική πόρτα σας, η ομάδα σέρβις της PALFINGER Tail Lifts 
είναι ευχαρίστως στη διάθεσή σας.
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Παραδοτέος εξοπλισμός

• Υδραυλική πόρτα

• Αυτοκόλλητο – Υποδείξεις ETMA

• Μεγάλη πινακίδα τύπου (για την πλατφόρμα)

• Μικρή πινακίδα τύπου (για τον ανυψωτικό μηχανισμό)

• Πινακίδα μονάδας υποδαπέδιου προφυλακτήρα (UFE)

• ∆ιάγραμμα φορτίου

• Οδηγίες χρήσης

• Βιβλίο ελέγχου

• Starter Kit, αποτελούμενο από:

• Πιστοποιητικό μονάδας υποδαπέδιου προφυλα-
κτήρα

• Οδηγίες συναρμολόγησης

• Σύντομες οδηγίες χρήσης

• Μεγάλη πινακίδα TÜV

• Μικρή πινακίδα TÜV
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Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο

Σε κάθε μοντέλο υδραυλικής πόρτας σε αυτές τις οδηγίες χρή-
σης αντιστοιχεί ένα γράμμα (A έως V). Θα βρίσκετε πάλι αυτό 
το γράμμα στην αρχή κάθε κεφαλαίου που περιέχει πληροφο-
ρίες για το μοντέλο της υδραυλικής πόρτας σας. Η επισκόπηση 
που ακολουθεί δείχνει ποιο γράμμα αντιστοιχεί στο μοντέλο 
σας.

Τυπικές υδραυλικές πόρτες

πλευρικό στοιχείο χειρισμού

Μοντέλο με έναν κύλινδρο

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
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minifix

Ηλεκτρικοί κύλινδροι

Ανασυρόμενες υδραυλικές πόρτες

Πλατφόρμα απλά διπλωμένη

C
MBB C 350 VAN – C 600 VAN

MBB C 500 VAN FLEX

E
MBB C 1000 E

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
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Πλατφόρμα διπλά διπλωμένη

Πτυσσόμενες υδραυλικές πόρτες

Μοντέλο με τέσσερις κυλίνδρους

Μοντέλο με δύο κυλίνδρους

Μοντέλο με έναν κύλινδρο

Πόρτες κάθετης ανύψωσης

Στάνταρ πόρτα κάθετης ανύψωσης

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

V
MBB V 4000 S
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Επισκοπήσεις μοντέλων

Τυπικές υδραυλικές πόρτεςA

2 Χειρολαβή 
υπερκατασκευής (δεν 
περιέχεται στον 
παραδοτέο εξοπλισμό)

3 Πλευρική κονσόλα 
χειρισμού

4 Υδραυλικό συγκρότημα

5 Υποδαπέδιος 
προφυλακτήρας

6 ∆ιακόπτης κλίσης b13, 
αισθητήρας κλίσης b15

7 ∆ιακόπτης κλίσης b16, 
αισθητήρας κλίσης b15

10 Ποδοδιακόπτης

11 Ράγα προσέγγισης 
(διάταξη προστασίας από 
την κύλιση, προαιρετικά)

12 Κέντρο βάρους ωφέλιμου 
φορτίου

13 Προειδοποιητικά φώτα 
(προαιρετικά)

14 Πλατφόρμα

17 Πλαίσιο στρέψης

18 Κύλινδρος ανύψωσης

19 Κύλινδρος ανατροπής

21 Σωλήνας τρίποδα

22 Φορητός διακόπτης 
χειρός

2
3

3

4

5

10
11

14

12
13

17

18
19

21

22

6

7
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Τυπικές υδραυλικές πόρτεςB

2 Χειρολαβή υπερκατασκευής 
(δεν περιέχεται στον 
παραδοτέο εξοπλισμό)

4 Υδραυλικό συγκρότημα

5 Υποδαπέδιος 
προφυλακτήρας

9 Κιγκλίδωμα

12 Κέντρο βάρους 
ωφέλιμου φορτίου

14 Πλατφόρμα

17 Πλαίσιο στρέψης

18 Κύλινδρος ανύψωσης

22 Φορητός διακόπτης 
χειρός

2

4

5

9

17

18

22

1412
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Τυπικές υδραυλικές πόρτεςC

2 Χειρολαβή υπερκατασκευής 
(δεν περιέχεται στον 
παραδοτέο εξοπλισμό)

3 Πλευρική κονσόλα χειρισμού

4 Υδραυλικό συγκρότημα

6 ∆ιακόπτης κλίσης b13

10 Ποδοδιακόπτης

11 Ράγα προσέγγισης (διάταξη 
προστασίας από την κύλιση, 
προαιρετικά)

12 Κέντρο βάρους ωφέλιμου 
φορτίου

13 Προειδοποιητικά φώτα 
(προαιρετικά)

14 Πλατφόρμα

17 Πλαίσιο στρέψης

18 Κύλινδρος ανύψωσης

19 Κύλινδρος ανατροπής 
(κρυμμένος κάτω από 
την πλατφόρμα)

21 Σωλήνας τρίποδα

2

3

3

6

1011121413 13

17
18

19

21

4
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Τυπικές υδραυλικές πόρτες με ηλεκτρικούς 
κυλίνδρους

E

2 Χειρολαβή 
υπερκατασκευής
(δεν περιέχεται στον 
παραδοτέο εξοπλισμό)

3 Πλευρική κονσόλα 
χειρισμού

4 Τμήμα ισχύος

5 Υποδαπέδιος 
προφυλακτήρας

6 Αισθητήρας κλίσης b15

7 Αισθητήρας κλίσης b15

10 Ποδοδιακόπτης

11 Ράγα προσέγγισης 
(διάταξη προστασίας από 
την κύλιση, προαιρετικά)

12 Κέντρο βάρους ωφέλιμου 
φορτίου

13 Προειδοποιητικά φώτα
(προαιρετικά)

14 Πλατφόρμα

17 Πλαίσιο στρέψης

18 Κύλινδρος ανύψωσης

19 Κύλινδρος ανατροπής

21 Σωλήνας τρίποδα

22 Φορητός διακόπτης 
χειρός

23 Φούσκα

2

3

3

4

5

6

7

10

1311
12

14

17

18

19

22

21

23
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Ανασυρόμενες υδραυλικές πόρτεςF G

1 Ράγες μετακίνησης

2 Χειρολαβή 
υπερκατασκευής 
(δεν περιέχεται στον 
παραδοτέο εξοπλισμό)

3 Πλευρική κονσόλα 
χειρισμού

4 Υδραυλικό συγκρότημα

6 ∆ιακόπτης κλίσης b13, 
αισθητήρας κλίσης b15

7 ∆ιακόπτης κλίσης b16, 
αισθητήρας κλίσης b15

8 Κύλινδρος αναστροφής

10 Ποδοδιακόπτης 
(προαιρετικά)

11 Ράγα προσέγγισης 
(διάταξη προστασίας από 
την κύλιση, προαιρετικά)

12 Κέντρο βάρους ωφέλιμου 
φορτίου

13 Προειδοποιητικά φώτα 
(προαιρετικά)

15 Αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας

16 Σταθερό τμήμα της 
πλατφόρμας

17 Πλαίσιο στρέψης

18 Κύλινδρος ανύψωσης

19 Κύλινδρος ανατροπής

21 Σωλήνας τρίποδα

22 Φορητός διακόπτης 
χειρός

24 Κύλινδρος μετατόπισης

3

24

12
1311

15

10

4

2

1

3
16

21

19
18

17

6

8

7

22
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Τεχνική αναδίπλωσης

1 Ράγες μετακίνησης

15 Αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας

17 Πλαίσιο στρέψης

23 Πακέτο πλατφόρμας

X  Θέση μεταφοράς

Y  Θέση λειτουργίας

F
X

Y

15

1

17

G
X

Y

23
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Πτυσσόμενες υδραυλικές πόρτεςK L M

2 Χειρολαβή υπερκατασκευής 
(δεν περιέχεται στον 
παραδοτέο εξοπλισμό)

3 Πλευρική κονσόλα 
χειρισμού

4 Υδραυλικό συγκρότημα

5 Υποδαπέδιος 
προφυλακτήρας

6 ∆ιακόπτης κλίσης b13, 
αισθητήρας κλίσης b15

7 ∆ιακόπτης κλίσης b16, 
αισθητήρας κλίσης b15

8 Κύλινδρος αναστροφής

10 Ποδοδιακόπτης 
(προαιρετικά)

11 Ράγα προσέγγισης 
(διάταξη προστασίας από 
την κύλιση, προαιρετικά)

12 Κέντρο βάρους ωφέλιμου 
φορτίου

13 Προειδοποιητικά φώτα 
(προαιρετικά)

15 Αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας

16 Σταθερό τμήμα της 
πλατφόρμας

17 Πλαίσιο στρέψης

18 Κύλινδρος ανύψωσης

19 Κύλινδρος ανατροπής

20 Κύλινδρος στον 
υποδαπέδιο 
προφυλακτήρα

21 Σωλήνας τρίποδα

22 Φορητός διακόπτης 
χειρός

3

2

3

7

8

1011
12

13

16
17

22

18

19
20
21

4

5

6

15
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Πόρτες κάθετης ανύψωσηςV

1
2

3

4

5
6

7
8

9

1011

12

13

14

15

16

17

1 Συγκρότημα με δοχείο 
λαδιού

2 Φορητός διακόπτης χειρός 1

3 Φορητός διακόπτης χειρός 2

4 Ντεκ οχήματος 2

5 Ντεκ οχήματος 1

6 Υδραυλικοί εύκαμπτοι 
σωλήνες (σύνδεση με το 
συγκρότημα)

7 Πλαίσιο οδήγησης

8 Κύλινδρος κλεισίματος

9 ∆ιάταξη προστασίας από 
την κύλιση Κατεύθυνση 
οχήματος

10 Αισθητήρας κλίσης b15 
(ρυθμισμένος εργοστασιακά, 
μην αλλάξετε τη θέση του)

11 Προειδοποιητικό φως

12 Κέντρο βάρους ωφέλιμου 
φορτίου

13 Γέφυρα για πλατφόρμες 
(διάταξη προστασίας από 
την κύλιση, εξωτερική 
κατεύθυνση)

14 Κύλινδρος ανατροπής

15 Κιγκλίδωμα

16 Ολισθητήρας

17 Κλαπέτο της πύλης 
φόρτωση
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Προρύθμιση της υδραυλικής 
πόρτας

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε βασικές ρυθμίσεις που επιτρέ-
πουν μια άνετη και ασφαλή χρήση.

Ρύθμιση της στιγμής ευθυγράμμισης με το 
έδαφος

Μόνο σε ηλεκτρικά συστήματα με διακόπτη κλίσης b13, μπορεί 
το συνεργείο να ρυθμίσει τη στιγμή κατά την οποία η πλατ-
φόρμα μετά την απόθεση στο έδαφος μεταβαίνει στη διαδικα-
σία ανατροπής (ευθυγράμμιση με το έδαφος).

Για να ρυθμίσετε τη στιγμή ευθυγράμμισης με το έδαφος:

 Ξεβιδώστε τον κοχλία στερέωσης στον διακόπτη 
κλίσης b13 (6).

 Για να γίνεται η ευθυγράμμιση με το έδαφος "„νωρίτερα", 
στρέψτε τον διακόπτη κλίσης b13 (6) λίγα χιλιοστά προς τα 
δεξιά.
Για να γίνεται η ευθυγράμμιση με το έδαφος "αργότερα", 
στρέψτε τον διακόπτη κλίσης b13 (6) λίγα χιλιοστά προς τα 
αριστερά.

 Σφίξτε πάλι τον κοχλία στερέωσης στον διακόπτη 
κλίσης b13 (6).

 Ελέγξτε αν η πλατφόρμα τώρα μεταβαίνει στη διαδικασία 
ανατροπής τη στιγμή που θέλετε.

 Ελέγξτε αν η ροδέλα γκρόβερ είναι τοποθετημένη επίσης 
ανάμεσα στο διακόπτη κλίσης και τη βίδα και αναποδογυρί-
στε το έλασμα ασφάλειας.

Τώρα έχει προρυθμιστεί η στιγμή κατά την οποία η πλατ-
φόρμα πρέπει να γέρνει. Η πλατφόρμα γέρνει νωρίτερα ή 
αντίστοιχα αργότερα.

A C F

6

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

250 mm
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Προρύθμιση κλίσης πλατφόρμας

Αφού η πλατφόρμα σηκωθεί από το έδαφος, καταλαμβάνει 
πάλι τη θέση που έχετε ρυθμίσει. Άρα έχετε τη δυνατότητα να 
ρυθμίζετε κατά βούληση την κλίση της πλατφόρμας λίγο ψηλό-
τερα ή χαμηλότερα.

 Ρυθμίστε την επιθυμητή ανώτερη θέση με τη βοήθεια του 
πλήκτρου "Άνοιγμα / Κλείσιμο" της κονσόλας χειρισμού (βλ. 
"Στοιχείαχειρισμού" από σελ. 42). Αυτό είναι εφικτό μόνο αν 
υπάρχει αισθητήρας κλίσης b15 στην πλατφόρμα.

A E F G K
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Ρύθμιση του διακόπτη πίεσης του 
υδραυλικού υποστηρίγματος

Σε περίπτωση που το υδραυλικό υποστήριγμα του οχήματος 
ανυψώνεται πολύ δυνατά ή τα στηρίγματα δεν φθάνουν στο 
έδαφος, τότε υπάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικής ρύθμι-
σης του διακόπτη πίεσης του υποστηρίγματος. 

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιστραφεί η ακέφαλη βίδα 
στον διακόπτη πίεσης.

Για να μειώσετε την πίεση εφαρμογής των στηριγμάτων, περι-
στρέψτε την ακέφαλη βίδα μία στροφή προς τα αριστερά.

Για να αυξήσετε την πίεση εφαρμογής των στηριγμάτων, περι-
στρέψτε την ακέφαλη βίδα μία στροφή προς τα δεξιά.

Μετά τη ρύθμιση, ελέγξτε την πίεση εφαρμογής βυθίζοντας τα 
στηρίγματα. Αν δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή διακοπή λει-
τουργίας του υποστηρίγματος, επαναλάβετε τη ρύθμιση. 

A

Περιστρέψτε την ακέφαλη βίδα
(Περιοχή ρύθμισης από 20 – 50 bar)
- Δεξιόστροφα
  Αύξηση της πίεσης
- Αριστερόστροφα
  Μείωση της πίεσης
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Γενικός χειρισμός

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε βασικές πληροφορίες τις οποίες 
πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά το χειρισμό. Αυτές οι πληρο-
φορίες αφορούν όλα τα μοντέλα υδραυλικής πόρτας.

 ∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το κεφάλαιο και ιδίως τις 

ακόλουθες προειδοποιητικές υποδείξεις.

Υπόδειξη: Για πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώμενη χωρητικότητα 
της μπαταρίας δείτε τον αντίστοιχο πίνακα στη σελ. 184.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος αποφόρτισης της μπαταρίας!

Αν το διπλανό λογότυπο απεικονίζεται στο στοιχείο χειρισμού 
της υδραυλικής πόρτας σας, αυτή είναι εξοπλισμένη με ένα 
σύστημα παρακολούθησης της μπαταρίας (BÜW).
Αν η χωρητικότητα της μπαταρίας πέσει κάτω από την οριακή 
τιμή, ακούγεται ένα κορνάρισμα και η υδραυλική πόρτα απε-
νεργοποιείται αυτόματα, για την προστασία της μπαταρίας. Η 
τάση της μπαταρίας είναι τόσο χαμηλή ώστε τώρα είναι δυ-
νατή μόνο μία ακόμη εκκίνηση του κινητήρα. Αν συνεχίσετε 
να χρησιμοποιείτε την υδραυλική πόρτα, δεν θα μπορέσετε 
να εκκινήσετε το όχημα!

 Εκκινήστε αμέσως τον κινητήρα του οχήματος όταν ακου-
στεί το κορνάρισμα, για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία!

BÜW

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 27  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



28

Ενεργοποίηση της υδραυλικής πόρτας

Για να ενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα, ανάλογα με το 
μοντέλο, υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες:

• ∆ιακόπτης στην καμπίνα οδηγού

• ∆ιακόπτης κλειδί στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού

• Κωδικός πλήκτρου στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού

• Γενικός διακόπτης μπαταρίας

Για να ενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με το διακόπτη  
στην καμπίνα οδηγού:

 Ρυθμίστε το διακόπτη στην καμπίνα οδηγού στο "ON".

Η σήμανση του διακόπτη δεν είναι πλέον ορατή.
Η λειτουργική ετοιμότητα της υδραυλικής πόρτας επισημαί-
νεται με ένα οπτικό σήμα στο εσωτερικό της καμπίνας οδη-
γού.
Αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά μίζας, το όχημα 
δεν μπορεί να εκκινηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών από ανεπαρκή 
προστασία!

Άνθρωποι μπορεί να τραυματιστούν και υλικές ζημιές μπορεί 
να προκληθούν στο όχημά σας, την υδραυλική πόρτα ή άλλα 
οχήματα, αν δεν λάβετε υπόψη τα εξής:

 Πριν την έναρξη των εργασιών, να βεβαιώνεστε ότι όλες 
οι διατάξεις ασφαλείας και προειδοποίησης είναι διαθέσι-
μες και λειτουργικές.

 Σταθμεύετε μόνο σε μέρη όπου αυτό επιτρέπεται σύμ-
φωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 Ασφαλίζετε το όχημα έναντι κύλισης, π.χ. με το χειρό-
φρενο, το κιβώτιο ταχυτήτων ή τάκους τροχών.

 Ασφαλίζετε την περιοχή κυκλοφορίας με προειδοποιητι-
κές σημαίες και προειδοποιητικά φώτα πριν φορτώσετε ή 
εκφορτώσετε το όχημά σας. Πρέπει να ασφαλίζετε ιδιαί-
τερα τα εξαρτήματα χειρισμού της υδραυλικής πόρτας 
που προεξέχουν στη ροή της κυκλοφορίας.
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Για να ενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με το διακόπτη 
κλειδί (26) στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού:

 Βάλτε το κλειδί στην κλειδαρότρυπα του διακόπτη κλειδί και 
στρέψτε το προς τα δεξιά.

Η λειτουργική ετοιμότητα της υδραυλικής πόρτας επισημαί-
νεται με ένα οπτικό σήμα στο εσωτερικό της καμπίνας οδη-
γού.

Για να ενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με τον κωδικό 
πλήκτρου στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού:

 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πλήκτρου με τους συνδυα-
σμούς πλήκτρων για την ανύψωση και το κλείσιμο (βλ. 
"Προγραμματισμός κωδικού πλήκτρου" από σελ. 134).

Η λειτουργική ετοιμότητα της υδραυλικής πόρτας επισημαί-
νεται με ένα οπτικό σήμα στο εσωτερικό της καμπίνας οδη-
γού.

Για να ενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με τον γενικό δι-
ακόπτη μπαταρίας:

 Στρέψτε τον γενικό διακόπτη μπαταρίας προς τα δεξιά, μέ-
χρι να ασφαλίσει το έκκεντρο.

Η λειτουργική ετοιμότητα της υδραυλικής πόρτας επισημαί-
νεται με ένα οπτικό σήμα στο εσωτερικό της καμπίνας οδη-
γού.

26
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Έκταση των ποδιών στήριξης στο όχημά 
σας

Οχήματα με μηχανικά πόδια στήριξης

Τα μηχανικά πόδια στήριξης προλαμβάνουν τις ζημιές στο 
πλαίσιο. Όταν φορτώνετε το όχημα, τα στηρίγματα ολισθαί-
νουν.

Για να εκτείνετε τα μηχανικά πόδια στήριξης:

 Ξεσφίξτε τη διάταξη σύσφιξης.

 Κατεβάστε τα πόδια στήριξης μέχρι το έδαφος.

 Σφίξτε τη διάταξη σύσφιξης με το χέρι.

Οχήματα με υδραυλικά πόδια στήριξης

 Για να εκτείνετε τα υδραυλικά πόδια στήριξης, βλ. "Χειρι-
σμός με έλεγχο με τα δύο χέρια και υδραυλικά στηρίγματα" 
από σελ. 48.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Ζημιές στο όχημα!

Το πλαίσιο του οχήματος μπορεί να υποστεί ζημιές από ανε-
παρκή φέρουσα ικανότητα του εδάφους ή από λανθασμένη 
ρύθμιση των υδραυλικών ποδιών στήριξης.

 Να βεβαιώνεστε ότι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους εί-
ναι επαρκής για τα πόδια στήριξης!

 Ποτέ μην ανυψώνετε το όχημα με τη βοήθεια των υδραυ-
λικών ποδιών στήριξης!

 Επαναρυθμίζετε επανειλημμένα τα πόδια στήριξης, ενώ 
φορτώνετε το όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών σε οχήματα με 
πνευματική ανάρτηση

Αν δεν μπλοκάρετε την πνευματική ανάρτηση του οχήματός 
σας, οι άξονες αποφορτίζονται πλήρως και το βάρος μετατο-
πίζεται στα πόδια στήριξης. Τότε μπορεί να τραυματιστούν 
άνθρωποι και να υποστούν ζημιές η υδραυλική πόρτα σας, το 
όχημά σας ή το φορτίο.

 Ρυθμίστε το μοχλό χειρισμού της πνευματικής ανάρτησης 
στο όχημά σας στη θέση "Μπλοκάρισμα"!
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Σύμπτυξη των ποδιών στήριξης στο όχημά 
σας

Σύμπτυξη των μηχανικών ποδιών στήριξης

 Ξεσφίξτε τη διάταξη σύσφιξης.

 Πιέστε προς τα πάνω τα πόδια στήριξης στη θέση μεταφο-
ράς.

 Σφίξτε τη διάταξη σύσφιξης με το χέρι.

Σύμπτυξη των υδραυλικών ποδιών στήριξης

 Για να συμπτύξετε τα υδραυλικά πόδια στήριξης, βλ. "Χειρι-
σμός με έλεγχο με τα δύο χέρια και υδραυλικά στηρίγματα" 
από σελ. 48.

Άνοιγμα ή κλείσιμο κιγκλιδώματος στην 
πλατφόρμα

Η πλατφόρμα της υδραυλικής σας πόρτας, ανάλογα με το μο-
ντέλο της, προστατεύεται με ένα κιγκλίδωμα. Υπάρχουν δύο 
βασικοί τύποι κιγκλιδωμάτων:

• κιγκλίδωμα σχήματος P

• κιγκλίδωμα σχήματος A

Για να ανοίξετε ή κλείσετε το κιγκλίδωμα στην πλατφόρμα, προ-
χωρήστε ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος ζημιών στο πλαίσιο!

Σε οχήματα με πνευματική ανάρτηση, μπορεί να συμβεί πλή-
ρης μετατόπιση του βάρους στα πόδια στήριξης.

 Πριν συμπτύξετε τα πόδια στήριξης, ανυψώστε το όχημα 
με τη βοήθεια της πνευματικής ανάρτησης ούτως ώστε να 
αποφορτιστούν τα πόδια στήριξης.
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Άνοιγμα κιγκλιδώματος σχήματος P

 Στρέψτε το εκάστοτε κιγκλίδωμα κατά 90° προς τα πάνω, 
μέχρι να ασφαλίσει σταθερά.

Κλείσιμο κιγκλιδώματος σχήματος P

 Τραβήξτε το εκάστοτε κιγκλίδωμα προς τα πάνω για να 
απασφαλίσει (1).

 Στρέψτε το εκάστοτε κιγκλίδωμα προς τα μέσα (2), έως 
ότου το μαγνητικό προστατευτικό έχει εδράσει πάνω στην 
πλατφόρμα.

 

 

1 

1 

2 

2 
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Άνοιγμα κιγκλιδώματος σχήματος A

 Τραβήξτε το εκάστοτε κιγκλίδωμα λίγο προς το μέσο της 
πλατφόρμας (1).

 Στρέψτε το εκάστοτε κιγκλίδωμα κατά 90° προς τα 
πάνω (2) και κατεβάστε το μέχρι να ασφαλίσει σταθερά.

Κλείσιμο κιγκλιδώματος σχήματος A

 Τραβήξτε το εκάστοτε κιγκλίδωμα προς τα πάνω (1).

 Κατόπιν στρέψτε το εκάστοτε κιγκλίδωμα προς τα μέσα (2), 
έως ότου το μαγνητικό προστατευτικό έχει εδράσει πάνω 
στην πλατφόρμα.

1 

1 
2 

2 

 

1 

1 

2 

2 
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Κίνηση της πλατφόρμας

Ο τρόπος μετακίνησης της πλατφόρμας εξαρτάται από το μο-
ντέλο και το σχετικό πλευρικό στοιχείο χειρισμού. Θα βρείτε τις 
αντίστοιχες οδηγίες στο κεφάλαιο "Στοιχείαχειρισμού" από 
σελ. 42.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών από τη 
μετακίνηση της πλατφόρμας!

Άνθρωποι μπορεί να τραυματιστούν κατά την αυτόματη κί-
νηση της πλατφόρμας. Οχήματα και άλλα αντικείμενα που 
βρίσκονται στην περιοχή κίνησης μπορεί να τραυματιστούν. 
Το ωφέλιμο φορτίο μπορεί να πέσει και να υποστεί ζημιά ή να 
τραυματίσει ανθρώπους.

 Να βεβαιώνεστε ότι υπάρχει αρκετός χώρος πίσω από το 
όχημα για την υδραυλική πόρτα.

 Κρατάτε τους ανθρώπους μακριά από την περιοχή κίνη-
σης ενώ κινείτε την πλατφόρμα.

 Παρακολουθείτε το ωφέλιμο φορτίο, την περιοχή κίνησης 
και το σημείο σύνθλιψης προς το όχημα ενώ κινείτε την 
πλατφόρμα.

 Προσέχετε ώστε τα στοιχεία χειρισμού να ενεργοποιού-
νται μόνο για την κίνηση της πλατφόρμας.

 Ρυθμίζετε την κλίση της πλατφόρμας αποκλειστικά σε κα-
τάσταση χωρίς φορτίο.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανεπαρκούς 
συγκράτησης ή πολύ λίγου χώρου στην πλατφόρμα!

Άνθρωποι μπορεί να πέσουν από την πλατφόρμα και να 
τραυματιστούν.

 Αφήνετε κατά τη φόρτωση της πλατφόρμας αρκετό χώρο 
για το χειριστή (τουλάχιστον 50 x 60 cm).

 Στην πλατφόρμα επιτρέπεται να επιβαίνει πάντα μόνο το 
πρόσωπο που τη χειρίζεται.

 Ποτέ μην κρατάτε σταθερό το ωφέλιμο φορτίο, αλλά να 
κρατιέστε εσείς από τη χειρολαβή!

 Παρακολουθείτε το ωφέλιμο φορτίο και την περιοχή κίνη-
σης ενώ κινείτε την πλατφόρμα.
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Ορισμοί

Μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες στην πλατφόρμα:

• Άνοιγμα

Η πλατφόρμα ανοίγει και μετακινείται από την κάθετη θέση 
μεταφοράς στη θέση λειτουργίας που επιθυμείτε. Αυτή η 
θέση αποθηκεύεται και κατά την ανύψωση, μετά την ευθυ-
γράμμιση με το έδαφος, προσεγγίζεται πάλι.

• Κλείσιμο

Η πλατφόρμα κλείνει και μετακινείται από την οριζόντια θέση 
λειτουργίας στην κάθετη θέση μεταφοράς.

• Έκταση

Η πλατφόρμα εκτείνεται κάτω από το όχημα.

• Σύμπτυξη

Η πλατφόρμα συμπτύσσεται κάτω από το όχημα.

• Ξεδίπλωμα

Η πλατφόρμα ξεδιπλώνει από τη θέση μεταφοράς στη θέση 
λειτουργίας.

• ∆ίπλωμα

Η πλατφόρμα διπλώνει από τη θέση λειτουργίας στη θέση 
μεταφοράς.

• Βύθιση

Η πλατφόρμα κινείται στην οριζόντια θέση προς τα κάτω.

• Ανύψωση

Η πλατφόρμα κινείται στην οριζόντια θέση προς τα πάνω.
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• Ευθυγράμμιση με το έδαφος

Μετά τη βύθιση η πλατφόρμα γέρνει από τη θέση λειτουργίας 
και ακουμπάει στο έδαφος.
Τα πτυσσόμενα μοντέλα M γέρνουν βαθμιαία κατά τη διάρ-
κεια της βύθισης.

• Οριζοντίωση

Προτού ανυψωθεί η πλατφόρμα από το έδαφος, γέρνει στην 
οριζόντια θέση λειτουργίας, η οποία είχε αποθηκευτεί κατά το 
άνοιγμα.
Τα πτυσσόμενα μοντέλα M γέρνουν βαθμιαία κατά τη διάρ-
κεια της ανύψωσης στην οριζόντια θέση λειτουργίας.

• Ρύθμιση της κλίσης της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα γέρνει πιο ομαλά ή πιο απότομα στη θέση λει-
τουργίας που επιθυμείτε.

Άνοιγμα / ξεδίπλωμα /έκταση της πλατφόρμας και 
ρύθμιση της κλίσης της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Ανοίξτε, διπλώστε ή κινήστε την υδραυλική πόρτα ανάλογα 
με το μοντέλο με τη βοήθεια του πλευρικού στοιχείου χειρι-
σμού ή του φορητού διακόπτη χειρός, όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο "Στοιχείαχειρισμού" από σελ. 42.

 Στρέψτε, ανάλογα με το μοντέλο, τον περιστροφικό διακό-
πτη για το άνοιγμα και το κλείσιμο της πλατφόρμας, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο "Στοιχείαχειρισμού" από 
σελ. 42, μέχρι η πλατφόρμα χωρίς φορτίο να φθάσει στην 
κλίση που επιθυμείτε.

Βύθιση της πλατφόρμας

Ενώ η πλατφόρμα βυθίζεται, παραμένει στην οριζόντια θέση. 
Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει μέχρι το χεί-
λος της να αγγίξει το έδαφος.

 Βυθίστε την πλατφόρμα ανάλογα με το μοντέλο με τη βοή-
θεια του πλευρικού στοιχείου χειρισμού, του ποδοδιακόπτη 
ή του φορητού διακόπτη χειρός, όπως περιγράφεται στο κε-
φάλαιο "Στοιχείαχειρισμού" από σελ. 42.

Η πλατφόρμα βυθίζεται αργά και αγγίζει αυτόματα το έδαφος.
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Ανύψωση της πλατφόρμας

Πριν ανυψωθεί η πλατφόρμα, γέρνει στην οριζόντια θέση. Ενώ 
η πλατφόρμα ανυψώνεται, παραμένει στην οριζόντια θέση.

 Ανυψώστε την πλατφόρμα ανάλογα με το μοντέλο με τη βο-
ήθεια του πλευρικού στοιχείου χειρισμού, του ποδοδιακό-
πτη ή του φορητού διακόπτη χειρός, όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο "Στοιχείαχειρισμού" από σελ. 42.

Κλείσιμο/∆ίπλωμα/Σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Κλείστε, διπλώστε ή συμπτύξτε την πλατφόρμα ανάλογα με 
το μοντέλο με τη βοήθεια του πλευρικού στοιχείου χειρι-
σμού ή του φορητού διακόπτη χειρός, όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο "Στοιχείαχειρισμού" από σελ. 42.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

Φόρτωση ή εκφόρτωση της πλατφόρμας

ΠΡΟΣΟΧΉ! Ζημιά στην υδραυλική πόρτα λόγω εσφαλμένης 
φόρτωσης!

Η υδραυλική πόρτα μπορεί να φθαρεί αν φορτώσετε την 
πλατφόρμα πολύ βαριά ή ανομοιόμορφα.

 Φορτώνετε την πλατφόρμα με το μέγιστο βάρος που ανα-
φέρεται στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" από σελ. 184. 
Λαμβάνετε τότε υπόψη και το βάρος του προσώπου που 
επιβαίνει. Ο πίνακας φόρτωσης υπάρχει επίσης στο 
πλευρικό στοιχείο χειρισμού.

 Φορτώνετε την πλατφόρμα στη μέση. Το κέντρο βάρους 
του ωφέλιμου φορτίου πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνα-
τόν πλησιέστερα προς το όχημα. Αν φορτώσετε την πλατ-
φόρμα μονόπλευρα, τότε το βάρος του ωφέλιμου φορτίου 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του επιτρεπόμενου 
ωφέλιμου φορτίου.

 Φορτώνετε κυλινδρικούς περιέκτες χωρίς φρένα μόνο αν 
μια διάταξη προστασίας από την κύλιση (ράγες προσέγγι-
σης ή σκάφες) είναι προσαρτημένη στην υδραυλική 
πόρτα. Πάντα ασφαλίζετε κυλινδρικούς περιέκτες χωρίς 
φρένα με αυτή τη διάταξη προστασίας από την κύλιση.
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Φόρτωση ή εκφόρτωση της πλατφόρμας στο 
έδαφος

 Κυλάτε ή ανυψώνετε το ωφέλιμο φορτίο στην πλατφόρμα.

 Ασφαλίζετε κυλινδρικούς περιέκτες μέσω τοποθετημένων 
διατάξεων πέδησης ή της διάταξης προστασίας από την κύ-
λιση στην υδραυλική πόρτα.

Φόρτωση ή εκφόρτωση της πλατφόρμας σε ράμπα

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμού!

Άνθρωποι μπορεί να πέσουν από την πλατφόρμα και να 
τραυματιστούν.

 Φορτώνετε την πλατφόρμα με τρόπο ώστε να μένει αρκε-
τός ελεύθερος χώρος (τουλάχιστον 50 x 60 cm) για το χει-
ριστή.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμών και υλικών ζημιών αν λείπει το 
υποστήριγμα!

Αν λείπει το υποστήριγμα του οχήματος υπάρχει κίνδυνος 
λόγω μη επιτρεπόμενων φορτίων αξόνων και της υποχώρη-
σης της ανάρτησης αέρα ή ανάρτησης φυλλοειδών ελατηρίων 
του οχήματος, η κλίση της πλατφόρμας μπορεί να αλλάξει και 
επομένως το φορτίο να τεθεί σε κίνηση. Τότε μπορεί να τραυ-
ματιστούν άνθρωποι και να υποστεί σοβαρές ζημιές η πλατ-
φόρμα.

 Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο του μπροστινού άξονα τροχών 
του οχήματος δεν θα μειωθεί κάτω από την ελάχιστη τιμή 
του.

 Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο του πίσω άξονα τροχών του 
οχήματος δεν θα αυξηθεί πάνω από τη μέγιστη τιμή του.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πτώσης κατά την εκφόρτωση σε ράμπα!

Αν κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του οχήματος σε ράμπα 
υπάρχει χείλος ανάμεσα στη ράμπα και την πλατφόρμα, μπο-
ρεί να πέσουν άνθρωποι.

 Κατά την εκφόρτωση και τη συνεπακόλουθη υψηλή ανάρ-
τηση του οχήματος βυθίζετε την πλατφόρμα χειροκίνητα.
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Για να φορτώσετε το όχημά σας σε ράμπα, έχετε δύο επιλογές:

1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή γέφυρα για 
πλατφόρμες. Σε τέτοια περίπτωση να βεβαιώνεστε ότι 
υπάρχει αρκετός χώρος κάτω από τη ράμπα για την 
υδραυλική πόρτα (βλ. εικόνα αριστερά)!

2. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ίδια την υδραυλική πόρτα 
ως γέφυρα για πλατφόρμες σε ράμπα. Σε τέτοια περίπτωση 
να βεβαιώνεστε ότι το χείλος της πλατφόρμας προεξέχει 
τουλάχιστον 150 mm πάνω από τη ράμπα (βλ. εικόνα 
αριστερά).

Υπόδειξη: ∆εν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου φορτίου.

Οι υδραυλικές πόρτες είναι εξοπλισμένες με πλωτή θέση. Η 
πλωτή θέση είναι ένα σύστημα ασφαλείας. Αν το όχημα βυθι-
στεί κατά τη φόρτωση, αυτό κάνει την πλατφόρμα να υποχω-
ρήσει αυτόματα. Αυτό δεν ισχύει για πόρτες κάθετης ανύψω-
σης.

Κατά την εκφόρτωση η πλωτή θέση δεν είναι ενεργή. Πρέπει να 
βυθίζετε την πλατφόρμα εσείς. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει 
κίνδυνος να σκοντάψετε στο άκρο της πλατφόρμας.

min. 150 mm
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Απενεργοποίηση της υδραυλικής πόρτας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα μόνο αν 
η πλατφόρμα είναι κλειστή ή διπλωμένη.

Για να απενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα, ανάλογα με το 
μοντέλο, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:

• ∆ιακόπτης στην καμπίνα οδηγού

• ∆ιακόπτης κλειδί στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού

• Κωδικός πλήκτρου στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού

• Γενικός διακόπτης μπαταρίας

• Σύστημα ελέγχου στην καμπίνα οδηγού με σύστημα κάμερας

Για να απενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με το διακό-
πτη στην καμπίνα οδηγού:

 Ρυθμίστε το διακόπτη στη συσκευή ελέγχου στην καμπίνα 
οδηγού στο "OFF".

Το οπτικό σήμα που δείχνει τη λειτουργική ετοιμότητα της 
υδραυλικής πόρτας σβήνει. Η υδραυλική πόρτα τώρα έχει 
απενεργοποιηθεί.

Για να απενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με το διακό-
πτη κλειδί (26) στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού:

 Βάλτε το κλειδί στην κλειδαρότρυπα του διακόπτη κλειδί και 
στρέψτε το προς τα αριστερά.

 Τραβήξτε το κλειδί.

Το οπτικό σήμα που δείχνει τη λειτουργική ετοιμότητα της 
υδραυλικής πόρτας σβήνει. Η υδραυλική πόρτα τώρα έχει 
απενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών από μη 
ασφαλισμένη υδραυλική πόρτα!

Άνθρωποι μπορεί να τραυματιστούν ή οχήματα και αντικεί-
μενα σε δημόσιους δρόμους να υποστούν ζημιές, αν η 
υδραυλική πόρτα ξεδιπλωθεί ακούσια κατά την οδήγηση και 
προεξέχει στη ροή της κυκλοφορίας.

 Ασφαλίζετε την υδραυλική πόρτα μετά το δίπλωμα και 
πριν από την έναρξη της διαδρομής.

 Να βεβαιώνεστε ότι τα προειδοποιητικά φώτα (25)  στην 
καμπίνα οδηγού έχουν σβήσει.

26
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Για να απενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με τον κωδικό 
πλήκτρου στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού:

 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πλήκτρου με τους συνδυα-
σμούς πλήκτρων για την ανύψωση και το κλείσιμο (βλ. 
"Προγραμματισμός κωδικού πλήκτρου" από σελ. 134).

Το οπτικό σήμα που δείχνει τη λειτουργική ετοιμότητα της 
υδραυλικής πόρτας σβήνει. Η υδραυλική πόρτα τώρα έχει 
απενεργοποιηθεί.

Για να απενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με τον γενικό 
διακόπτη μπαταρίας:

 Στρέψτε τον γενικό διακόπτη μπαταρίας προς τα αριστερά, 
μέχρι να ασφαλίσει το έκκεντρο.

Το οπτικό σήμα που δείχνει τη λειτουργική ετοιμότητα της 
υδραυλικής πόρτας σβήνει. Η υδραυλική πόρτα τώρα έχει 
απενεργοποιηθεί.

Σύστημα ελέγχου στην καμπίνα οδηγού

Υπόδειξη: Αν διατίθεται σύστημα ελέγχου στην καμπίνα οδηγού με 
σύστημα κάμερας, λαμβάνετε υπόψη σας το συμπλήρωμα 
των οδηγιών χρήσης, το οποίο συνοδεύει το σύστημα 
ελέγχου στην καμπίνα οδηγού ως ξεχωριστό έγγραφο.
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Στοιχείαχειρισμού

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα στοιχεία χειρισμού των 
διάφορων μοντέλων υδραυλικής πόρτας. Για να προσδιορίσετε 
το μοντέλο σας, βλ. "Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο", 

σελ. 13.

Έχετε αρκετές δυνατότητες για να χειριστείτε την υδραυλική πόρτα:

1. με το πλευρικό στοιχείο χειρισμού (βλ. ανάλογα με το 
μοντέλο σελ. 42 έως σελ. 134),

2. με joystick (βλ. σελ. 56),

3. με δύο φορητούς διακόπτες χειρός (για πόρτα κάθετης 
ανύψωσης, βλ. σελ. 106),

4. με τον ποδοδιακόπτη (προαιρετικός εξοπλισμός, βλ. 
σελ. 114) ή

5. με τον φορητό διακόπτη χειρός (προαιρετικός εξοπλισμός, 
βλ. σελ. 116) ή

6. με το ραδιοτηλεχειριστήριο (ποδοδιακόπτη, προαιρετικός 
εξοπλισμός, βλ. σελ. 126) ή

7. με τα ειδικά στοιχεία χειρισμού (προαιρετικός εξοπλισμός, 
βλ. σελ. 128).

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Αν οι διατάξεις ασφαλείας και προειδοποίησης της υδραυλι-
κής πόρτας έχουν υποστεί ζημιά ή απουσιάζουν, αυτό μπορεί 
να προκαλέσει τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

 Να βεβαιώνεστε ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας και προει-
δοποίησης είναι διαθέσιμες και λειτουργούν.
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Πλευρικό στοιχείο χειρισμού

Μπορείτε να βρείτε το χειρισμό των πλευρικών στοιχείων χειρι-
σμού, ανάλογα με το μοντέλο της υδραυλικής πόρτας σας, στα:

σελ. 44 έως σελ. 54

σελ. 54

σελ. 98 έως σελ. 104

σελ. 58

σελ. 60 έως σελ. 70

σελ. 78 έως σελ. 86

σελ. 90 έως σελ. 94

σελ. 98 έως σελ. 100

σελ. 98 έως σελ. 104

AE

A

B

C

F

G

K

L

M

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 43  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



44

Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A E

29

26 (optional):

32 

28

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζόντια θέση λειτουργίας.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά βυθίζεται λίγο και μετά αναδιπλώνεται στην 
οριζόντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδα-
φος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να κλείσει.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά κλείνει μόνο μέχρι τις περίπου 80° και βυθίζε-
ται λίγο. Τελικά μεταβαίνει στην κάθετη θέση μεταφοράς και 
υψώνεται στη διασφάλιση του φορτίου.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια χωρίς 
αυτόματη ευθυγράμμιση με το έδαφος

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A

29

26 (optional):

32 

28

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζόντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο έδαφος.

Ευθυγράμμιση με το έδαφος

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος:

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω.

Η πλατφόρμα γέρνει και αγγίζει το έδαφος.

Οριζοντίωση

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να βρεθεί σε οριζόντια θέση.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να κλείσει.

Η πλατφόρμα μεταβαίνει στην κάθετη θέση μεταφοράς.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια και υδραυλικά 
στηρίγματα

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: Σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση των υδραυλικών στηριγμάτων

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω μέ-
χρι τα στηρίγματα να εκταθούν ακουμπώντας ελαφρά το 
έδαφος.

Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζόντια θέση λειτουργίας.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά βυθίζεται και μετά αναδιπλώνεται στην οριζό-
ντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να κλείσει.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά κλείνει μόνο μέχρι τις περίπου 80° και βυθίζε-
ται λίγο. Τελικά μεταβαίνει στην κάθετη θέση μεταφοράς και 
υψώνεται στη διασφάλιση του φορτίου.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

Σύμπτυξη των υδραυλικών στηριγμάτων

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω μέ-
χρι τα στηρίγματα να συμπτυχθούν πλήρως.
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια και υδραυλικό 
υποδαπέδιο προφυλακτήρα

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση του 
υποδαπέδιου προφυλακτήρα

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ανύψωση του υδραυλικού υποδαπέδιου προφυλακτήρα

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω μέ-
χρι να φθάσει ο υποδαπέδιος προφυλακτήρας την πάνω τε-
λική θέση του.

Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζόντια θέση λειτουργίας.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά βυθίζεται και μετά αναδιπλώνεται στην οριζό-
ντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να κλείσει.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά κλείνει μόνο μέχρι τις περίπου 80° και βυθίζε-
ται λίγο. Τελικά μεταβαίνει στην κάθετη θέση μεταφοράς και 
υψώνεται στη διασφάλιση του φορτίου.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

Βύθιση του υδραυλικού υποδαπέδιου προφυλακτήρα

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω μέ-
χρι να φθάσει ο υποδαπέδιος προφυλακτήρας την κάτω τε-
λική θέση του.
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A E

26 (optional):

32 

28

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (28) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζόντια 
θέση λειτουργίας.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά βυθίζεται και μετά αναδιπλώνεται στην οριζό-
ντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδα-
φος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (28) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να κλεί-
σει.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά κλείνει μόνο μέχρι τις περίπου 80° και βυθίζε-
ται λίγο. Τελικά μεταβαίνει στην κάθετη θέση μεταφοράς και 
υψώνεται στη διασφάλιση του φορτίου.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι και υδραυλικά 
στηρίγματα

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

30 Περιστροφικός διακόπτης: Σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A

26 (optional):

32 

28

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 54  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



55

Έκταση των υδραυλικών στηριγμάτων

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω μέ-
χρι τα στηρίγματα να εκταθούν ακουμπώντας ελαφρά το 
έδαφος.

Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (28) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζόντια 
θέση λειτουργίας.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά βυθίζεται και μετά αναδιπλώνεται στην οριζό-
ντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να ακου-
μπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στο δάπεδο φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (28) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να κλεί-
σει.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά κλείνει μόνο μέχρι τις περίπου 80° και βυθίζε-
ται λίγο. Τελικά μεταβαίνει στην κάθετη θέση μεταφοράς και 
υψώνεται στη διασφάλιση του φορτίου.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

Σύμπτυξη των υδραυλικών στηριγμάτων

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω μέ-
χρι τα στηρίγματα να συμπτυχθούν.
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Χειρισμός με joystick

27 Joystick: Ανύψωση/ βύθιση/ άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Κομβίο: πρόσθετο πλήκτρο

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A

29

39

27

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πατήστε το κομβίο (29) και ταυτόχρονα κινήστε το 
joystick (27) προς τα αριστερά (κατεύθυνση πορείας δεξιά) 
ή προς τα δεξιά (κατεύθυνση πορείας αριστερά) και κρατή-
στε τα και τα δύο μέχρι η πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζό-
ντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πατήστε το κομβίο (29) και ταυτόχρονα κινήστε το 
joystick (27) προς τα κάτω και κρατήστε τα και τα δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδα-
φος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πατήστε το κομβίο (29) και ταυτόχρονα κινήστε το 
joystick (27) προς τα πάνω και κρατήστε τα και τα δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Πατήστε το κομβίο (29) και ταυτόχρονα κινήστε το 
joystick (27) προς τα δεξιά (κατεύθυνση πορείας δεξιά) ή 
προς τα αριστερά (κατεύθυνση πορείας αριστερά) και κρα-
τήστε τα και τα δύο μέχρι η πλατφόρμα να κλείσει.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια και κομβία

35 Κομβίο: βύθιση/ ανύψωση

36 Κομβίο: άνοιγμα/ κλείσιμο

37 Κομβίο: ανύψωση/ κλείσιμο

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

C

3935

36 37

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 58  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



59

Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Κρατήστε το κομβίο (36) πιεσμένο μέχρι η πλατφόρμα να 
βρεθεί στην οριζόντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Κρατήστε το κομβίο (35) πιεσμένο μέχρι η πλατφόρμα να 
ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Κρατήστε τα κομβία (35) και (37) πιεσμένα ταυτόχρονα μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Κρατήστε τα κομβία (36) και (37) πιεσμένα μέχρι η πλατ-
φόρμα να βρεθεί στην κάθετη θέση μεταφοράς.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να βυθιστεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να εκταθεί πλήρως.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος 
και να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί στη θέση φόρτωσης, πρώτα 
γέρνει στην οριζόντια ή προρυθμισμένη θέση.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο ύψος σύμπτυξης.
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 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί πλήρως. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυχθεί ανε-
μπόδιστα.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στην ασφάλεια κραδασμών.
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια easy move

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να εκτα-
θεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα και εκτείνεται.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος 
και να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί στη θέση φόρτωσης, πρώτα 
γέρνει στην οριζόντια ή προρυθμισμένη θέση.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί πλήρως. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυχθεί ανε-
μπόδιστα.

Η διπλωμένη πλατφόρμα ανυψώνεται ή βυθίζεται αυτόματα 
μέχρι να φτάσει στη βέλτιστη θέση σύμπτυξης. Στη συνέχεια 
η πλατφόρμα συμπτύσσεται μέχρι την τελική θέση και μετά 
ανυψώνεται στην ασφάλεια κραδασμών.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

30 Περιστροφικός διακόπτης: σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να βυθι-
στεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να εκταθεί πλήρως.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί 
στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να απο-
τεθεί στο έδαφος και να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στο δάπεδο φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί στη θέση φόρτωσης, πρώτα 
γέρνει στην οριζόντια ή προρυθμισμένη θέση.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο ύψος σύ-
μπτυξης.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί πλήρως. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυχθεί ανε-
μπόδιστα.
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 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στην ασφάλεια 
κραδασμών.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι easy move

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

30 Περιστροφικός διακόπτης: σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 70  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



71

Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να εκτα-
θεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα και εκτείνεται.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί 
στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να απο-
τεθεί στο έδαφος και να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στο δάπεδο φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί στη θέση φόρτωσης, πρώτα 
γέρνει στην οριζόντια ή προρυθμισμένη θέση.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί πλήρως. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυχθεί ανε-
μπόδιστα.

Η διπλωμένη πλατφόρμα ανυψώνεται ή βυθίζεται αυτόματα 
μέχρι να φτάσει στη βέλτιστη θέση σύμπτυξης. Στη συνέχεια 
η πλατφόρμα συμπτύσσεται μέχρι την τελική θέση και μετά 
κινείται στην ασφάλεια κραδασμών.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια
για MBB R 1500 L FLAT

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης,
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

F

29

26 (optional):

32

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να βυθιστεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να εκταθεί πλήρως.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος 
και να ακουμπήσει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο ύψος σύμπτυξης.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 73  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



74

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί πλήρως. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυχθεί ανε-
μπόδιστα.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στην ασφάλεια κραδασμών.
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι
για MBB R 1500 L FLAT

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

30 Περιστροφικός διακόπτης: σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

F

26 (optional):

32

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να βυθι-
στεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να εκταθεί πλήρως.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί 
στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να απο-
τεθεί στο έδαφος και να ακουμπήσει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στο δάπεδο φόρτωσης του οχήματος.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο ύψος σύ-
μπτυξης.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί πλήρως. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυχθεί ανε-
μπόδιστα.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στην ασφάλεια 
κραδασμών.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια για
MBB R 1500 SH - R 2000 LH (πλατφόρμα διπλά 
διπλωμένη με εγκάρσιους φορείς)

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: Σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

G
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26 (optional):

32 

28

30

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να ξεδι-
πλωθεί μία φορά.

Η πλατφόρμα βυθίζεται λίγο και στη συνέχεια εκτείνεται. Στη 
συνέχεια βυθίζεται μέχρι το έδαφος και μετά εκτείνεται πάλι 
μία φορά.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί στη θέση φόρτωσης, πρώτα 
γέρνει στην οριζόντια ή προρυθμισμένη θέση.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος και να ακουμπήσει 
στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ρύθμιση της θέσης BDF

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να βρεθεί στη θέση φόρ-
τωσης.

 Μετακινήστε τον ολισθητήρα στη ράγα μετακίνησης μέχρι ο 
εξωτερικός ενεργοποιητής να αποσβεστεί.
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Προσέγγιση της θέσης BDF

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι το πλαίσιο στρέψης να βρεθεί πάνω από την οριζόντια 
θέση του.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω.

Η πλατφόρμα κινείται στη ρυθμισμένη θέση BDF.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να βρεθεί στη θέση φόρτωσης.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στην ασφάλεια κραδασμών.

Η πλατφόρμα αναδιπλώνεται αυτόματα και στη συνέχεια 
υψώνεται στη θέση σύμπτυξης. Στη συνέχεια συμπτύσσεται 
πλήρως και ανυψώνεται στην ασφάλεια κραδασμών.
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια για
MBB R 750 SM - R 2000 LM (πλατφόρμα διπλά 
διπλωμένη χωρίς εγκάρσιους φορείς)

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: Σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.
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26 (optional):
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ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στην κάθετη θέση.

Η πλατφόρμα βυθίζεται λίγο και στη συνέχεια εκτείνεται. Στη 
συνέχεια βυθίζεται μέχρι το έδαφος και στρέφεται σε μια 
σχεδόν κάθετη θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Στρέψτε με τα δύο χέρια την πλατφόρμα κατά περίπου 20° 
προς τα εμπρός.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να αγγίξει το έδαφος.

Η πλατφόρμα βυθίζεται στο έδαφος και στη συνέχεια ξεδι-
πλώνει μία φορά.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
δεύτερο αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί στη θέση φόρτωσης, πρώτα 
γέρνει στην οριζόντια ή προρυθμισμένη θέση.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος και να ακουμπήσει 
στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.
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Ρύθμιση της θέσης BDF

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να βρεθεί στη θέση φόρ-
τωσης.

 Μετακινήστε τον ολισθητήρα στη ράγα μετακίνησης μέχρι ο 
εξωτερικός ενεργοποιητής να αποσβεστεί.

Προσέγγιση της θέσης BDF

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι το πλαίσιο στρέψης να βρεθεί πάνω από την οριζόντια 
θέση του.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω.

Η πλατφόρμα κινείται στη ρυθμισμένη θέση BDF.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να βρεθεί στη θέση φόρτωσης.

∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Αναδιπλώστε τη ράμπα διέλευσης (αν υπάρχει).

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να βρεθεί 
στην κάθετη θέση.

 Με τα δύο χέρια δώστε κλίση στην πλατφόρμα κατά περί-
που 20°.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στην ασφάλεια κραδασμών.

Αφού η πλατφόρμα ανατραπεί αυτόματα, στη συνέχεια ανυ-
ψώνεται στην ασφάλεια κραδασμών.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια για
MBB R 750 SM - R 2000 LM (πλατφόρμα διπλά 
διπλωμένη με εγκάρσιους φορείς)

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

30 Περιστροφικός διακόπτης: Σύμπτυξη και έκταση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.
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26 (optional):
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ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να βυθιστεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να εκταθεί πλήρως.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Πιάστε με τα δύο χέρια το χείλος της πλατφόρμας για να ξε-
διπλώσετε την πλατφόρμα προς τα πίσω.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας για να το ανασηκώσετε προς τα πίσω.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος 
και να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο 
φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί στη θέση φόρτωσης, πρώτα 
γέρνει στην οριζόντια ή προρυθμισμένη θέση.
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∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Πιάστε με τα δύο χέρια το χείλος της πλατφόρμας για να μα-
ζέψετε την πλατφόρμα.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας για να το μαζέψετε.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Μετακινήστε την πλατφόρμα μέχρι τον κύλινδρο στο σω-
λήνα τρίποδα.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στο ύψος σύμπτυξης.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (30) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί πλήρως. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυχθεί ανε-
μπόδιστα.

Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυτό-
χρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι η 
πλατφόρμα να φτάσει στην ασφάλεια κραδασμών.
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Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

K

29

26 (optional):

32 

28

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει σχεδόν στην 
κάθετη θέση.

Η πλατφόρμα βυθίζεται λίγο και στη συνέχεια περιστρέφεται 
πάνω από τον κύλινδρο αναστροφής σχεδόν στην κάθετη 
θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη χειρολαβή για να ξεδιπλώσετε 
την πλατφόρμα προς τα πίσω.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στην οριζόντια 
θέση.

 Γείρετε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της πλατ-
φόρμας στη θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδα-
φος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρ-
τωσης.

∆ίπλωμα της πλατφόρμας

 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα αγγίζει το έδαφος σε οριζό-
ντια θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Σηκώστε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας από τη θέση λειτουργίας στο σταθερό τμήμα 
της πλατφόρμας.
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 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (28) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στην κάθετη 
θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Πιέστε με τα δύο χέρια την πλατφόρμα προς τον κύλινδρο 
αναστροφής.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση μετα-
φοράς.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

28 Περιστροφικός διακόπτης: άνοιγμα/ κλείσιμο

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

K

26 (optional):

32 

28

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στην κάθετη θέση.

Η πλατφόρμα βυθίζεται λίγο και στη συνέχεια περιστρέφεται 
πάνω από τον κύλινδρο αναστροφής σχεδόν στην κάθετη 
θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη χειρολαβή για να ξεδιπλώσετε 
την πλατφόρμα προς τα πίσω.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (28) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στην οριζόντια θέση.

 Γείρετε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της πλατ-
φόρμας στη θέση λειτουργίας.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρ-
τωσης.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδα-
φος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

∆ίπλωμα της πλατφόρμας

 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα αγγίζει το έδαφος σε οριζό-
ντια θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Σηκώστε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας από τη θέση λειτουργίας στο σταθερό τμήμα 
της πλατφόρμας.
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 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (28) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στην κάθετη θέση.

Η πλατφόρμα στρέφεται από την οριζόντια στην κάθετη 
θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Πιέστε με τα δύο χέρια την πλατφόρμα προς τον κύλινδρο 
αναστροφής.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει 
στη θέση μεταφοράς.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 96  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



97

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 97  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



98

Χειρισμός με έλεγχο με τα δύο χέρια

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

29 Περιστροφικός διακόπτης: πρόσθετο πλήκτρο

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

B L M

29

26 (optional):

32 

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο μέ-
χρι η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρτωσης.

Η πλατφόρμα στρέφεται στην οριζόντια ή την προρυθμι-
σμένη θέση και στη συνέχεια ανυψώνεται.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα κάτω και κρατήστε τους και τους δύο μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

∆ίπλωμα της πλατφόρμας

 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα αγγίζει το έδαφος σε οριζό-
ντια θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Σηκώστε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας από τη θέση λειτουργίας στο σταθερό τμήμα 
της πλατφόρμας.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Μετακινήστε την πλατφόρμα μέχρι τον κύλινδρο στο σω-
λήνα τρίποδα.

 Στρέψτε τους περιστροφικούς διακόπτες (27) και (29) ταυ-
τόχρονα προς τα πάνω και κρατήστε τους και τους δύο σε 
αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να εισέλθει περιστρεφό-
μενη κάτω από το όχημα.

Η πλατφόρμα ανυψώνεται και εισέρχεται περιστρεφόμενη 
κάτω από το όχημα.
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι

26 προαιρετικά: διακόπτης κλειδί, περιστροφικός διακόπτης, 
πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, κλειδί E30

27 Περιστροφικός διακόπτης: ανύψωση/ βύθιση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

B L M

26 (optional):

32 

27 39

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδα-
φος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρ-
τωσης.

Η πλατφόρμα στρέφεται στην οριζόντια ή την προρυθμι-
σμένη θέση και στη συνέχεια ανυψώνεται.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα κάτω και 
κρατήστε τον μέχρι η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδα-
φος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

∆ίπλωμα της πλατφόρμας

 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα αγγίζει το έδαφος σε οριζό-
ντια θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Σηκώστε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας από τη θέση λειτουργίας στο σταθερό τμήμα 
της πλατφόρμας.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Μετακινήστε την πλατφόρμα μέχρι τον κύλινδρο στο σω-
λήνα τρίποδα.

 Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (27) προς τα πάνω και 
κρατήστε τον σε αυτή τη θέση μέχρι η πλατφόρμα να εισέλ-
θει περιστρεφόμενη κάτω από το όχημα.

Η πλατφόρμα ανυψώνεται και εισέρχεται περιστρεφόμενη 
κάτω από το όχημα.
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Χειρισμός F 600 L

27 Κομβίο: Βύθιση

28 Κομβίο: Ανύψωση

32 Οπή κλεισίματος

39 Πινακίδα χειρισμού

M

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πατήστε το κομβίο (27) και κρατήστε το πατημένο μέχρι η 
πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πατήστε το κομβίο (28) και κρατήστε το πατημένο μέχρι η 
πλατφόρμα να φθάσει τη θέση φόρτωσης.

Η πλατφόρμα στρέφεται στην οριζόντια ή την προρυθμι-
σμένη θέση και στη συνέχεια ανυψώνεται.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πατήστε το κομβίο (27) και κρατήστε το πατημένο μέχρις 
ότου η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

∆ίπλωμα της πλατφόρμας

 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα αγγίζει το έδαφος σε οριζό-
ντια θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Σηκώστε με τα δύο χέρια το αναδιπλούμενο τμήμα της 
πλατφόρμας από τη θέση λειτουργίας στο σταθερό τμήμα 
της πλατφόρμας.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Μετακινήστε την πλατφόρμα μέχρι τον κύλινδρο στο σω-
λήνα τρίποδα.

 Πατήστε το κομβίο (28) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέ-
χρι η πλατφόρμα να εισέλθει περιστρεφόμενη κάτω από το 
όχημα.

Η πλατφόρμα ανυψώνεται και εισέρχεται περιστρεφόμενη 
κάτω από το όχημα.
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Χειρισμός με έλεγχο με το ένα χέρι

54 ∆ιακόπτης μοχλού

B M

54

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πιέστε το διακόπτη μοχλού (54) προς τα κάτω και κρατήστε 
τον μέχρι το πλαίσιο στρέψης να αγγίξει το έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη χειρολαβή για να στρέψετε την 
πλατφόρμα στην οριζόντια θέση.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Στρέψτε το διακόπτη μοχλού (54) προς τα κάτω και κρατή-
στε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει, με μειούμενο ύψος, 
την κλίση του εδάφους.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Στρέψτε το διακόπτη μοχλού (54) προς τα πάνω και κρατή-
στε τον μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει, με αυξανόμενο ύψος, 
τη θέση φόρτωσης.

∆ίπλωμα της πλατφόρμας

 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα αγγίζει το έδαφος σε οριζό-
ντια θέση.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 ∆ιπλώστε την κορυφή της πλατφόρμας πάνω στην πλατ-
φόρμα.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Μετακινήστε την πλατφόρμα μέχρι τον κύλινδρο στο σω-
λήνα τρίποδα.
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Χειρισμός με δύο φορητούς διακόπτες 
χειρός με τρία κομβία ο καθένας

Υπόδειξη: Από τον Μάιο του 2019 θα χρησιμοποιείται ο εικονιζόμενος 
φορητός διακόπτης χειρός. Προσέχετε τα εξής: Τα παλαιό-
τερα μοντέλα του φορητού διακόπτη χειρός έχουν άλλη δι-
άταξη των πλήκτρων.

V

42

43

44

45

46

47

Φορητός διακόπτης χειρός 1

42 Κομβίο: Ανύψωση πλατφόρμας

43+42 Κομβίο: Κλείσιμο πλατφόρμας

44 Κομβίο: Βύθιση πλατφόρμας

43+44 Κομβίο: Άνοιγμα πλατφόρμας

Φορητός διακόπτης χειρός 2

45 Κομβίο: Ανύψωση πλατφόρμας

46+45 Κομβίο: ∆ίπλωμα γέφυρας για 
πλατφόρμες

47 Κομβίο: Βύθιση πλατφόρμας

46+47 Κομβίο: Ξεδίπλωμα γέφυρας για 
πλατφόρμες
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Φορητός διακόπτης χειρός 1 
(μοντέλο έως τον Μάιο 2019)

Φορητός διακόπτης χειρός 2 
(μοντέλο έως τον Μάιο 2019)

42 Κομβίο: Ανύψωση πλατφόρμας

43+42 Κομβίο: Κλείσιμο πλατφόρμας

44 Κομβίο: Βύθιση πλατφόρμας

43+44 Κομβίο: Άνοιγμα πλατφόρμας

45 Κομβίο: Ανύψωση πλατφόρμας

46+45 Κομβίο: ∆ίπλωμα γέφυρας για 
πλατφόρμες

47 Κομβίο: Βύθιση πλατφόρμας

46+47 Κομβίο: Ξεδίπλωμα γέφυρας για 
πλατφόρμες

42

44

43
45

46

47

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της πόρτας κάθετης ανύψωσης μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθή-
σετε τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την πόρτα κάθετης ανύψω-
σης.
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ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω λανθασμένης θέσης 
χειρισμού!

Κατά το χειρισμό με τον φορητό διακόπτη χειρός μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές λόγω λανθασμέ-
νης θέσης του χειριστή, αν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις 
που ακολουθούν.

 Χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χειρός 
μόνο από τις επισημασμένες θέσεις χειρισμού (βλ. την πα-
ρακάτω εικόνα).

 Αν χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χει-
ρός από το εσωτερικό της υπερκατασκευής του οχήματος, 
διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 250 mm από το χείλος 
φόρτωσης.

 Κατά τον χειρισμό προσέχετε να μην είστε ποτέ στην περι-
οχή του χείλους σύνθλιψης ανάμεσα στην πλατφόρμα και 
στην υπερκατασκευή του οχήματος.

 Κατά τον χειρισμό να στέκεστε πάνω στην πλατφόρμα 
μόνο στις επιφάνειες που επισημαίνονται με τα σύμβολα 
ποδιών.

 Κατά τον χειρισμό της πλατφόρμας από το έδαφος διατη-
ρείτε μια ελάχιστη απόσταση 1 m από όλες τις ακμές της 
πλατφόρμας.

 Να βεβαιώνεστε ότι έχετε καλή ορατότητα σε όλη την πε-
ριοχή εργασίας και δεν βρίσκονται άτομα κοντά στην πλατ-
φόρμα.
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Θέσεις χειρισμού
Φορητός διακόπτης

χειρός

1 m1 m

1 m

250 mm
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ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της πόρτας κάθετης ανύψωσης μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές λόγω πτώσης 
ατόμου από την πλατφόρμα ή πτώσης αντικειμένων, αν δεν 
ακολουθήσετε τις υποδείξεις που ακολουθούν.

 Να ανορθώνετε πάντα και τις δύο ασφάλειες πτώσης (κι-
γκλιδώματα) πριν κινήσετε την πλατφόρμα.

 Κατά την φόρτωση κυλιόμενων δοχείων χωρίς φρένα, πά-
ντα να θέτετε τη γέφυρα για πλατφόρμες κάθετα, ώστε να 
χρησιμεύει ως προστασία έναντι αθέλητης κύλισης.

 Χρησιμοποιείτε την προστασία έναντι αθέλητης κύλισης 
στην πλευρά οχήματος της πλατφόρμας, για να εμποδί-
ζετε την ανεξέλεγκτη κίνηση κύλισης των δοχείων προς το 
εσωτερικό του οχήματος.

 Φορτώνετε την πλατφόρμα με τρόπο ώστε να μένει αρκε-
τός ελεύθερος χώρος (τουλάχιστον 50 x 60 cm) για το χει-
ριστή.

 Κατά τον χειρισμό της πόρτας κάθετης ανύψωσης από την 
πλατφόρμα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον φορητό δια-
κόπτη χειρός 2. Επειδή αυτός ο φορητός διακόπτης χειρός 
ελέγχει μόνο τις λειτουργίες "Ανύψωση" και "Βύθιση" της 
πλατφόρμας καθώς και "∆ίπλωμα" και "Ξεδίπλωμα" της 
γέφυρας για πλατφόρμες, εμποδίζεται το αθέλητο 
"Άνοιγμα" ή "Κλείσιμο" και επομένως η πρόσδοση κλίσης 
στην πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμού ή κίνδυνος ζημιάς στο όχημα!

Το όχημα ή το φορτίο μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω ανεπαρ-
κούς φέρουσας ικανότητας του υποβάθρου.

 Να βεβαιώνεστε ότι το υπόβαθρο έχει επαρκεί φέρουσα 
ικανότητα, για να μπορεί να αντέξει τις δυνάμεις βάρους 
από το πίσω μέρος του οχήματος και το φορτίο.

 Κατά τη φόρτωση με ράμπα προσέχετε η γέφυρα για 
πλατφόρμες να έχει επαρκές μέρος της πάνω στη ράμπα.
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Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Στον φορητό διακόπτη χειρός 1 πατήστε το κομβίο (43) και 
κρατήστε το σε αυτή τη θέση. Αμέσως μετά πατήστε στον 
ίδιο φορητό διακόπτη χειρός το κομβίο (44). Κρατήστε και 
τα δύο κομβία σε αυτή τη θέση μέχρι να είναι οριζόντια η 
πλατφόρμα. 

Υπόδειξη: Κατά τη φόρτωση της πλατφόρμας μπορείτε να αντισταθ-
μίσετε τυχόν διαφορές ύψους μέσω των λειτουργιών 
"Άνοιγμα" ή "Κλείσιμο".

Άνοιγμα της ασφάλισης έναντι πτώση (κιγκλιδώματος)

 Πιάστε ένα κιγκλίδωμα που κείτεται πάνω στην πλατφόρμα 
και φέρτε το στην κάθετη θέση.

 Ασφαλίστε το κιγκλίδωμα. Για τον σκοπό αυτόν, αναρτήστε 
τον κρίκο του συστήματος κλεισίματος με σύσφιξη στο ση-
μείο στήριξης (άγκιστρο).

 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για το άλλο κιγκλίδωμα.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Ανοίξτε αν χρειάζεται το κλαπέτο της πύλης φόρτωσης. 
Αυτό απαιτείται αν θέλετε να προσεγγίσετε το πάνω επί-
πεδο φόρτωσης.

 Πατήστε είτε το κομβίο (42) στον φορητό διακόπτη χειρός 1 
είτε το κομβίο (45) στον φορητό διακόπτη χειρός 2 και κρα-
τήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι να φθάσει η πλατφόρμα στο 
επιθυμητό ύψος.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πατήστε είτε το κομβίο (44) στον φορητό διακόπτη χειρός 1 
είτε το κομβίο (47) στον φορητό διακόπτη χειρός 2 και κρα-
τήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι να φθάσει η πλατφόρμα στο 
επιθυμητό ύψος.

Ξεδίπλωμα της γέφυρας για πλατφόρμες

 Στον φορητό διακόπτη χειρός 2 πατήστε το κομβίο (46) και 
κρατήστε το σε αυτή τη θέση. Αμέσως μετά πατήστε στον 
ίδιο φορητό διακόπτη χειρός το κομβίο (47). Κρατήστε και 
τα δύο κομβία σε αυτή τη θέση μέχρι να φθάσει η γέφυρα 
για πλατφόρμες την επιθυμητή θέση.
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∆ίπλωμα της γέφυρας για πλατφόρμες

 Στον φορητό διακόπτη χειρός 2 πατήστε το κομβίο (46) και 
κρατήστε το σε αυτή τη θέση. Αμέσως μετά πατήστε στον 
ίδιο φορητό διακόπτη χειρός το κομβίο (45). Κρατήστε και 
τα δύο κομβία σε αυτή τη θέση μέχρι να φθάσει η γέφυρα 
για πλατφόρμες την επιθυμητή θέση.

Κλείσιμο της ασφάλισης έναντι πτώσης

 Ανοίξτε το σύστημα κλεισίματος με σύσφιξης του πρώτου 
κιγκλιδώματος και γυρίστε το κιγκλίδωμα ώστε να κείτεται 
πάνω στην πλατφόρμα.

 Επαναλάβετε τη διαδικασία για το δεύτερο κιγκλίδωμα.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Στον φορητό διακόπτη χειρός 1 πατήστε το κομβίο (43) και 
κρατήστε το σε αυτή τη θέση. Αμέσως μετά πατήστε στον 
ίδιο φορητό διακόπτη χειρός το κομβίο (42). Κρατήστε και 
τα δύο κομβία σε αυτή τη θέση μέχρι να κλείσει τελείως 
πλατφόρμα.
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Προαιρετική δυνατότητα χειρισμού: 
Ποδοδιακόπτης

Βύθιση της πλατφόρμας

Πλατφόρμα με 2 ποδοδιακόπτες

 Πατήστε τον ποδοδιακόπτη (40) και κρατήστε τον σε αυτή 
τη θέση.

 Πατήστε τον ποδοδιακόπτη το νωρίτερο ύστερα από ένα 
δευτερόλεπτο, αλλά το αργότερο ύστερα από τρία 
δευτερόλεπτα (41) και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση.

Η πλατφόρμα βυθίζεται και αγγίζει αυτόματα το έδαφος.

Υπόδειξη: Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει μέσα σε τρία δευτερόλεπτα 
τους δύο ποδοδιακόπτες, κλειδώνονται για λίγη ώρα. Περι-
μένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν επαναλάβετε τη διαδικασία.

A B C E F G K L M

Πλατφόρμα με 2 ποδοδιακό-
πτες (Στάνταρ)

Πλατφόρμα με 3 ποδοδιακό-
πτες (Έλεγχος με βασική πλακέτα)

40 Ποδοδιακόπτης 
(στο χείλος της 
πλατφόρμας)

41 Ποδοδιακόπτης

42 Πρόσθετος ποδοδιακόπτης
(στο χείλος της 
πλατφόρμας)

43 Ποδοδιακόπτης Ανύψωση

44 Ποδοδιακόπτης Βύθιση

40

41

42

44

43

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Πλατφόρμα με 3 ποδοδιακόπτες

 Πατήστε τον ποδοδιακόπτη (44) και τον πρόσθετο διακό-
πτη (42).

Η πλατφόρμα βυθίζεται και αγγίζει αυτόματα το έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

Πλατφόρμα με 2 ποδοδιακόπτες

 Πατήστε τον ποδοδιακόπτη (41) και κρατήστε τον σε αυτή 
τη θέση.

 Πατήστε τον ποδοδιακόπτη το νωρίτερο ύστερα από ένα 
δευτερόλεπτο, αλλά το αργότερο ύστερα από τρία 
δευτερόλεπτα (40) και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
θέση.

Υπόδειξη: Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει μέσα σε τρία δευτερόλεπτα 
τους δύο ποδοδιακόπτες, κλειδώνονται για λίγη ώρα. Περι-
μένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν επαναλάβετε τη διαδικασία.

Πλατφόρμα με 3 ποδοδιακόπτες

 Πατήστε τον ποδοδιακόπτη (43) και τον πρόσθετο διακό-
πτη (42).

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
θέση.
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Προαιρετική δυνατότητα χειρισμού: 
Φορητός διακόπτης χειρός με δύο κομβία

A B C E F G K L M

42

43

42 Κομβίο: Ανύψωση

43 Κομβίο: Βύθιση

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω λανθασμένης θέσης 
χειρισμού!

Κατά το χειρισμό με τον φορητό διακόπτη χειρός μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές λόγω λανθασμέ-
νης θέσης του χειριστή, αν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις 
που ακολουθούν.

 Χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χειρός 
μόνο από τις επισημασμένες θέσεις χειρισμού (βλ. την πα-
ρακάτω εικόνα).

 Αν χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χει-
ρός από το εσωτερικό της υπερκατασκευής του οχήματος, 
διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 250 mm από το χείλος 
φόρτωσης.

 Κατά τον χειρισμό προσέχετε να μην είστε ποτέ στην περι-
οχή του χείλους σύνθλιψης ανάμεσα στην πλατφόρμα και 
στην υπερκατασκευή του οχήματος.

 Κατά τον χειρισμό να στέκεστε πάνω στην πλατφόρμα 
μόνο στις επιφάνειες που επισημαίνονται με τα σύμβολα 
ποδιών.

 Κατά τον χειρισμό της πλατφόρμας από το έδαφος διατη-
ρείτε μια ελάχιστη απόσταση 1 m από όλες τις ακμές της 
πλατφόρμας.

 Να βεβαιώνεστε ότι έχετε καλή ορατότητα σε όλη την πε-
ριοχή εργασίας και δεν βρίσκονται άτομα κοντά στην πλατ-
φόρμα.
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Θέσεις χειρισμού
Φορητός διακόπτης

χειρός

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (43) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (42) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρτωσης.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
θέση.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Προαιρετική δυνατότητα χειρισμού: 
Φορητός διακόπτης χειρός με τρία κομβία

Υπόδειξη: Από τον Μάιο του 2019 θα χρησιμοποιείται ο εικονιζόμενος 
φορητός διακόπτης χειρός. Προσέχετε τα εξής: Τα παλαιό-
τερα μοντέλα του φορητού διακόπτη χειρός έχουν άλλη δι-
άταξη των πλήκτρων. 

A C E F G K L M

42

43

44

42 Κομβίο: Ανύψωση

43 Κομβίο: Κλίση

44 Κομβίο: Βύθιση

42

43

44

42 Κομβίο: Ανύψωση

43 Κομβίο: Κλίση

44 Κομβίο: Βύθιση

Φορητός διακόπτης χειρός με τρία κομβία 
(μοντέλο έως τον Μάιο 2019)

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω λανθασμένης θέσης 
χειρισμού!

Κατά το χειρισμό με τον φορητό διακόπτη χειρός μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές λόγω λανθασμέ-
νης θέσης του χειριστή, αν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις 
που ακολουθούν.

 Χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χειρός 
μόνο από τις επισημασμένες θέσεις χειρισμού (βλ. την πα-
ρακάτω εικόνα).

 Αν χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χει-
ρός από το εσωτερικό της υπερκατασκευής του οχήματος, 
διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 250 mm από το χείλος 
φόρτωσης.

 Κατά τον χειρισμό προσέχετε να μην είστε ποτέ στην περι-
οχή του χείλους σύνθλιψης ανάμεσα στην πλατφόρμα και 
στην υπερκατασκευή του οχήματος.

 Κατά τον χειρισμό να στέκεστε πάνω στην πλατφόρμα 
μόνο στις επιφάνειες που επισημαίνονται με τα σύμβολα 
ποδιών.

 Κατά τον χειρισμό της πλατφόρμας από το έδαφος διατη-
ρείτε μια ελάχιστη απόσταση 1 m από όλες τις ακμές της 
πλατφόρμας.

 Να βεβαιώνεστε ότι έχετε καλή ορατότητα σε όλη την πε-
ριοχή εργασίας και δεν βρίσκονται άτομα κοντά στην πλατ-
φόρμα.
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Θέσεις χειρισμού
Φορητός διακόπτης

χειρός

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (44) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (42) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρτωσης.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
θέση.

Οριζοντίωση της πλατφόρμας

 Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλατφόρμας σε πιο από-
τομη θέση, πιέστε ταυτόχρονα τα κομβία (42) και (43).

 Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλατφόρμας σε πιο επίπεδη 
θέση ή για να ακουμπήσετε την πλατφόρμα στο έδαφος, 
πιέστε ταυτόχρονα τα κομβία (43) και (44).

1 m1 m

1 m

250 mm
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Προαιρετική δυνατότητα χειρισμού: 
Φορητός διακόπτης χειρός με τέσσερα 
κομβία για MBB C 750 SX

A

42

43

44

45

42 Κομβίο: Ανύψωση

43 Κομβίο: Βύθιση

44 Κομβίο: Ανύψωση ψαλιδιού

45 Κομβίο: Βύθιση ψαλιδιού

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω λανθασμένης θέσης 
χειρισμού!

Κατά το χειρισμό με τον φορητό διακόπτη χειρός μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές λόγω λανθασμέ-
νης θέσης του χειριστή, αν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις 
που ακολουθούν.

 Χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χειρός 
μόνο από τις επισημασμένες θέσεις χειρισμού (βλ. την πα-
ρακάτω εικόνα).

 Αν χειρίζεστε την πλατφόρμα με τον φορητό διακόπτη χει-
ρός από το εσωτερικό της υπερκατασκευής του οχήματος, 
διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 250 mm από το χείλος 
φόρτωσης.

 Κατά τον χειρισμό προσέχετε να μην είστε ποτέ στην περι-
οχή του χείλους σύνθλιψης ανάμεσα στην πλατφόρμα και 
στην υπερκατασκευή του οχήματος.

 Κατά τον χειρισμό να στέκεστε πάνω στην πλατφόρμα 
μόνο στις επιφάνειες που επισημαίνονται με τα σύμβολα 
ποδιών.

 Κατά τον χειρισμό της πλατφόρμας από το έδαφος διατη-
ρείτε μια ελάχιστη απόσταση 1 m από όλες τις ακμές της 
πλατφόρμας.

 Να βεβαιώνεστε ότι έχετε καλή ορατότητα σε όλη την πε-
ριοχή εργασίας και δεν βρίσκονται άτομα κοντά στην πλατ-
φόρμα.
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Θέσεις χειρισμού
Φορητός διακόπτης

χειρός

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (43) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (42) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρτωσης.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
θέση.

Ανύψωση του ψαλιδιού

 Πιέστε το κομβίο (44) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρτωσης.

Βύθιση του ψαλιδιού

 Πιέστε το κομβίο (45) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρτωσης.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Προαιρετική δυνατότητα χειρισμού: 
Ραδιοτηλεχειριστήριο (στάνταρ)

Υπόδειξη: Μια λεπτομερή περιγραφή για το ραδιοτηλεχειριστήριο 
μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο μέσα στη συσκευασία 
του ραδιοτηλεχειριστηρίου.

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του 
ραδιοτηλεχειριστηρίου

 Για την ενεργοποίηση κινήστε τον διακόπτη (40) προς τα 
πάνω. Ο πομπός παραμένει ενεργοποιημένος έως ότου ο 
διακόπτης (40) μετακινηθεί προς τα κάτω.

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 Συρόμενος διακόπτης: 
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

41 Κομβίο: Άνοιγμα

42 Κομβίο: Βύθιση

43 Κομβίο: Ανύψωση

44 Κομβίο: Κλείσιμο

45 Κομβίο: Ειδική λειτουργία

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Βύθιση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (42) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (43) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να φτάσει στη θέση φόρτωσης.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
θέση.

Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πιέστε το κομβίο (41) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να ανοίξει πλήρως.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά βυθίζεται λίγο και μετά αναδιπλώνεται στην 
οριζόντια θέση λειτουργίας.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Πιέστε το κομβίο (44) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι 
η πλατφόρμα να κλείσει πλήρως.

Αν υπάρχει προαιρετική διασφάλιση του φορτίου, η πλατ-
φόρμα αρχικά κλείνει μόνο μέχρι τις περίπου 80° και βυθίζε-
ται λίγο. Τελικά μεταβαίνει στην κάθετη θέση μεταφοράς και 
υψώνεται στη διασφάλιση του φορτίου.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

Οριζοντίωση της πλατφόρμας

 Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλατφόρμας σε πιο από-
τομη θέση, πιέστε το κομβίο (44).

 Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλατφόρμας σε πιο επίπεδη 
θέση ή για να ακουμπήσετε την πλατφόρμα στο έδαφος, 
πιέστε το κομβίο (41).
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Ειδικά στοιχεία χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28), (32) και το 
προαιρετικό (29) , μέχρι η πλατφόρμα να βρεθεί στην ορι-
ζόντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28) και το 
προαιρετικό (29), μέχρις ότου η πλατφόρμα να ακουμπήσει 
στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

A C E K L

27

32

28

27 Κομβίο: ανύψωση/ κλείσιμο

28 Κομβίο: βύθιση/ άνοιγμα

29 Κομβίο: πρόσθετο πλήκτρο

32 Κομβίο: κλείσιμο/ άνοιγμα

29
πρόσθετο πλήκτρο

(προαιρετικά)

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27) και το προαιρετικό (29), 
μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχή-
ματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27), (32) και το 
προαιρετικό (29), μέχρι η πλατφόρμα να κλείσει.

Ειδικά στοιχεία χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

F G

27

32

28

27 Κομβίο: ανύψωση/ κλείσιμο

28 Κομβίο: βύθιση/ άνοιγμα

32 Κομβίο: κλείσιμο/ άνοιγμα

29
πρόσθετο πλήκτρο

(προαιρετικά)

29 Κομβίο: πρόσθετο 
πλήκτρο

30 Κομβίο: Έκταση

30 31

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Βύθιση της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28) και το 
προαιρετικό (29), μέχρις ότου η πλατφόρμα να ακουμπήσει 
στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27) και το 
προαιρετικό (29), μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο δά-
πεδο φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Οριζοντίωση της πλατφόρμας

 Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλατφόρμας σε πιο από-
τομη θέση, πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27), (32) και το 
προαιρετικό (29), μέχρι η πλατφόρμα να επιτύχει την επιθυ-
μητή κλίση.

 Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλατφόρμας σε πιο επίπεδη 
θέση, πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28), (32) και το 
προαιρετικό (29), μέχρι η πλατφόρμα να επιτύχει την επιθυ-
μητή κλίση.

Έκταση και ξεδίπλωμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28) και το προαιρετικό (29) 
μέχρι η πλατφόρμα να βυθιστεί.

Η πλατφόρμα βυθίζεται για να μπορέσει να εκταθεί ανεμπό-
διστα.

 Πατήστε το κομβίο (30) μέχρι η πλατφόρμα να εκταθεί πλή-
ρως.

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28) και το προαιρετικό (29)  
μέχρι η διπλωμένη πλατφόρμα να αποτεθεί στο έδαφος.

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να ανασηκώσετε το 
αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.
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∆ίπλωμα και σύμπτυξη της πλατφόρμας

 Προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια.

 Τραβήξτε με τα δύο χέρια τη λαβή για να μαζέψετε το ανα-
διπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας.

 Κλείστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27) και το προαιρετικό (29) 
μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στο ύψος σύμπτυξης.

 Πατήστε το κομβίο (31) μέχρι η πλατφόρμα να συμπτυχθεί 
πλήρως. Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμπτυ-
χθεί ανεμπόδιστα.

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27) και το προαιρετικό (29) 
μέχρι η πλατφόρμα να φτάσει στην ασφάλεια κραδασμών.

Ειδικά στοιχεία χειρισμού

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται το τυπικό πρόγραμμα. 
Ειδικά προγράμματα αποκλίνουν από αυτή την περιγραφή 
ή έχουν διευρυμένες λειτουργίες. Μια διεξοδική περιγραφή 
για τον τύπο εξοπλισμού που έχετε μπορείτε να λάβετε 
από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

A C E K L

27

32

28

29

27 Κομβίο: ανύψωση/ κλείσιμο

28 Κομβίο: βύθιση/ άνοιγμα

29 Κομβίο: πρόσθετο πλήκτρο

32 Κομβίο: κλείσιμο/ άνοιγμα

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Άνοιγμα της πλατφόρμας

 Λύστε την ασφάλιση της πλατφόρμας (αν υπάρχει).

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28), (32) και (29) μέχρι η 
πλατφόρμα να βρεθεί στην οριζόντια θέση λειτουργίας.

Βύθιση της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (28) και (29), μέχρις ότου η 
πλατφόρμα να ακουμπήσει στο έδαφος.

Αφού η πλατφόρμα αποτεθεί στο έδαφος, γέρνει και ακου-
μπάει στο έδαφος.

Ανύψωση της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27) και (29), μέχρι η πλατ-
φόρμα να φτάσει στο δάπεδο φόρτωσης του οχήματος.

Η πλατφόρμα, πριν ανυψωθεί, πρώτα γέρνει στην οριζόντια 
ή προρυθμισμένη θέση.

Κλείσιμο της πλατφόρμας

 Πατήστε ταυτόχρονα τα κομβία (27), (32) και (29), μέχρι η 
πλατφόρμα να κλείσει.
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Κλείστετηνασφάλισητηςπλατφόρμας(ανυπάρχει) Ειδικό στοιχείο χειρισμού για υδραυλικά 
στηρίγματα

54 ∆ιακόπτης μοχλού

Έκταση των υδραυλικών στηριγμάτων

 Πατήστε τον διακόπτη μοχλού (54) προς τα κάτω μέχρι τα 
στηρίγματα να εκταθούν ακουμπώντας ελαφρά το έδαφος.

Σύμπτυξη των υδραυλικών στηριγμάτων

 Πατήστε τον διακόπτη μοχλού (54) προς τα πάνω μέχρι τα 
στηρίγματα να συμπτυχθούν πλήρως.

Όλα τα μοντέλα

54

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά το χειρισμό της υδραυλικής πόρτας μπορεί να προκλη-
θούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις του κεφαλαίου "Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα σας.
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Προγραμματισμός κωδικού πλήκτρου

Υπόδειξη: Αυτή η λειτουργία δεν περιλαμβάνεται στο στάνταρ πρό-
γραμμα και πρέπει να την παραγγείλετε ξεχωριστά μαζί με 
το πρόγραμμα.

 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υδραυλική πόρτα με έναν 
κωδικό πλήκτρου. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι:

Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πλήκτρου:

 Ανοίξτε την πλατφόρμα.

 Βυθίστε την πλατφόρμα μέχρι να αγγίξει το έδαφος.

 Ανοίξτε το στεγανοποιητικό καπάκι του σωλήνα τρίποδα 
(δεξιά προς την κατεύθυνση πορείας) ή ανοίξτε το κάλυμμα 
του υδραυλικού συγκροτήματος.

 Αφαιρέστε το βύσμα J 30.

 Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό σύστημα.

 Συνδέστε τους ακροδέκτες J 30/5, 6, 14, 3 με τον ακροδέκτη 
4 (βύσμα σέρβις).

 Επανενεργοποιήστε το ηλεκτρικό σύστημα.

Η υδραυλική πόρτα τώρα βρίσκεται στη λειτουργία προ-
γραμματισμού.

 Αφαιρέστε το βύσμα σέρβις και συνδέστε πάλι το βύσμα 
J 30 του πλευρικού στοιχείου χειρισμού.

A

Πλήκτρα (συνδυασμός πλήκτρων) που 
πρέπει να πιέσετε

Ανύψωση Κλείσιμο Ανύψωση
3 φορές 3 φορές 3 φορές
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 Πληκτρολογήστε ως εξής τον κωδικό που επιθυμείτε στο 
πλευρικό στοιχείο χειρισμού:

Πατήστε τα πλήκτρα σε κάθε χρήση τους για τουλάχιστον 
ένα δευτερόλεπτο.

Σε κάθε καταχώριση πλήκτρου ανάβουν τα προειδοποιητικά 
φώτα.

Αν η καταχώριση ήταν σωστή, πραγματοποιείται έξοδος 
από τη λειτουργία προγραμματισμού. Κατόπιν μπορείτε να 
χειριστείτε την υδραυλική πόρτα.

Αν η καταχώριση ήταν λανθασμένη, τα προειδοποιητικά 
φώτα αναβοσβήνουν 5 φορές σύντομα διαδοχικά. Η κατα-
χώριση πρέπει να γίνει πάλι.

∆ιαγραφή μετρητή σέρβις (μετρητή συντήρησης)

Μετά από 5000 ανυψώσεις θα πρέπει να διενεργηθεί συντή-
ρηση. Η συμπλήρωση αυτής της οριακής τιμής υποδεικνύεται 
από τη συσκευή ελέγχου με το αναβοσβήσιμό της για 2 δευτε-
ρόλεπτα με υψηλή συχνότητα μετά την ενεργοποίηση. Για να 
διαγράψετε τον μετρητή σέρβις μετά το σέρβις, προχωρήστε 
ως εξής:

 Κλείστε την πλατφόρμα, αλλά αφήστε ενεργοποιημένη τη 
συσκευή ελέγχου. 

 Αφαιρέστε το βύσμα J 11.

 Αφαιρέστε το βύσμα J 30.

 Εισάγετε το βύσμα σέρβις.

 Εισάγετε το βύσμα J 11.

Ο μετρητής σέρβις έχει διαγραφεί. 

 Αφαιρέστε πάλι το βύσμα σέρβις.

 Εισάγετε πάλι το βύσμα J 30.

 Αφαιρέστε το βύσμα J 11 και εισάγετέ το πάλι.

Με αυτό τον τρόπο η υδραυλική πόρτα επιστρέφει στη λει-
τουργία χειρισμού.

Υπόδειξη: Η επαναφορά του μετρητή σέρβις είναι εφικτή και με το δι-
αγνωστικό λογισμικό.

Πλήκτρα (συνδυασμός πλήκτρων) που 
πρέπει να πιέσετε

Ανύψωση Κλείσιμο Ανύψωση
x φορές x φορές x φορές
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Ανίχνευση βλαβών

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες εκδόσεις 
προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό 
μπορείτε να λάβετε από το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών. 
Για να διενεργήσετε την ανίχνευση βλαβών:

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου.

 Ανοίξτε την πλατφόρμα για να είναι οριζόντια.

 Αφαιρέστε το βύσμα J 11.

 Αφαιρέστε το βύσμα J 30.

 Εισάγετε το βύσμα σέρβις.

 Εισάγετε το βύσμα J 11.

 Αφαιρέστε το βύσμα σέρβις.

 Εισάγετε το βύσμα J 30.

Τώρα κάθε συνδεδεμένη είσοδος εμφανίζεται με συνεχώς 
αναμμένα προειδοποιητικά φώτα Warnfix.

Αν η υδραυλική πόρτα σας δεν είναι εξοπλισμένη με προει-
δοποιητικά φώτα Warnfix, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε 
ένα λαμπτήρα ελέγχου στο PIN 7, βύσμα J3.

 Αφαιρέστε το βύσμα J 11 και εισάγετέ το πάλι.

Η υδραυλική πόρτα επιστρέφει στη λειτουργία χειρισμού.

Υπόδειξη: Η ανίχνευση βλαβών είναι εφικτή και με το διαγνωστικό λο-
γισμικό.

Αναγνώριση βλαβών μέσω της ένδειξης 7 
τμημάτων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για MBB Control.
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Μηνύματα κατάστασης (7 τμήματα, στατικά, LED συστήματος αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα (2 Hz))
Κατάσταση Περιγραφή
Κατάσταση

Εγκατάσταση ενεργοποιημένη, σύστημα εντάξει, συσκευή ελέγχου απενερ-
γοποιημένη

Κατάσταση

Εγκατάσταση ενεργοποιημένη, σύστημα εντάξει, συσκευή ελέγχου ενεργο-
ποιημένη

Μηνύματα βλάβης (7 τμήματα, αναβοσβήνουν (0,5 Hz), LED συστήματος αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα (2 Hz))
Κατάσταση Περιγραφή Επαναφορά σφάλματος με
Σφάλμα

Υπόταση
Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση 
συσκευής ελέγχου
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Σφάλμα Στον διακόπτη κλίσης τιμονιού (B13): 
Σήμα ενεργοποίησης παρά την κλει-
σμένη πόρτα 
-> Βραχυκύκλωμα στον B13
Για MBB Control Eco 
-> Βλάβη διακόπτη κλίσης B16

Η επαναφορά σφάλματος γίνεται 
αυτόματα μόλις επιτευχθούν πάλι 
οι σωστές τιμές

Σφάλμα

Αισθητήρας κλίσης τιμονιού (B15): 
Λανθασμένο σήμα αισθητήρα 

Σφάλμα

Αισθητήρας κλίσης κεφαλής (B15):
Λανθασμένο σήμα αισθητήρα

Σφάλμα

Warnfix: Αναγνωρίστηκε βραχυκύ-
κλωμα

Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση 
συσκευής ελέγχου ή κλείσιμο 
υδραυλικής πόρτας

Σφάλμα

Φωτισμός πίσω αμαξώματος/LED συ-
σκευής ελέγχου: Αναγνωρίστηκε βρα-
χυκύκλωμα 

Σφάλμα

Γενικό σφάλμα βραχυκυκλώματος 
στην εξωτερική εγκατάσταση

Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση 
συσκευής ελέγχου ή διακοπή τά-
σης στην πλακέτα

Μηνύματα βλάβης (7 τμήματα, αναβοσβήνουν (0,5 Hz), LED συστήματος αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα (2 Hz))
Κατάσταση Περιγραφή Επαναφορά σφάλματος με
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Επιτήρηση πηνίων βαλβίδων (δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα)

Κατάσταση Περιγραφή Επαναφορά σφάλματος με
Σφάλμα

Κατά την ανύψωση αναγνωρίστηκε 
σφάλμα "Αντίσταση πηνίου ρελέ μο-
τέρ"

Η επαναφορά σφάλματος γίνεται 
αυτόματα μόλις επιτευχθούν πάλι 
οι σωστές τιμές

Σφάλμα

Μη κατειλημμένο ή δεσμευμένο

Σφάλμα

Κατά το άνοιγμα αναγνωρίστηκε 
σφάλμα "Αντίσταση πηνίου βαλβ. 
ανοίγματος S3_S4" ή "Αντίσταση ρελέ 
μοτέρ" 

Σφάλμα

Κατά το κλείσιμο αναγνωρίστηκε 
σφάλμα "Αντίσταση ρελέ μοτέρ" ή "S5"

Η επαναφορά σφάλματος γίνεται 
αυτόματα μόλις επιτευχθούν πάλι 
οι σωστές τιμές

Σφάλμα

Κατά τη βύθιση αναγνωρίστηκε 
σφάλμα "Αντίσταση πηνίου βαλβ. βύθι-
σης_S1_S2"
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Λειτουργίες σέρβις (δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα)

Κατάσταση Περιγραφή Απενεργοποίηση με
Σφάλμα 

Απουσία τάσης σε J1/2 -> Ελέγξτε την 
ασφάλεια.

Η επαναφορά σφάλματος γίνεται 
αυτόματα μόλις υπάρξει τάση σε 
J1/2.

Σφάλμα 
Πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, οι αι-
σθητήρες παρακάμπτονται. Ενεργο-
ποίηση με πάτημα του πλήκτρου 
"Άνοιγμα" και "Βύθιση" για περισσό-
τερο από 10 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση 
συσκευής ελέγχου

Σφάλμα 

Η διάγνωση σφαλμάτων των εισόδων 
είναι ενεργή. Με κάθε πάτημα πλή-
κτρου ενεργοποιούνται τα προειδοποι-
ητικά φώτα Warnfix.

Αφαίρεση του βύσματος σέρβις

Σφάλμα Η λειτουργία "Selflock" είναι ενεργο-
ποιημένη. Ή υδραυλική πόρτα είναι 
κλειδωμένη 
από τον ραδιοδέκτη (π.χ. ICP). 
Selflock = Αυτόματο κλείδωμα της κον-
σόλας χειρισμού σε περίπτωση απο-
μάκρυνσης από το όχημα

Επαναφορά λειτουργίας 
"Selflock":
Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση 
συσκευής ελέγχου ή
Τοποθέτηση του ραδιοπομπού 
πάλι κοντά στον δέκτη

Σφάλμα 

Η διεπαφή είναι απενεργοποιημένη 
μετά από βραχυκύκλωμα στο βύσμα 
"JP" (CAN).

∆ιακοπή τροφοδοσίας ρεύματος 
στην πλακέτα για μερικά δευτερό-
λεπτα

Σφάλμα 

Σφάλμα Ειδική λειτουργία με βλάβη 
(π.χ. φωτοκύτταρο για πρόγραμμα 
πόρτας κάθετης ανύψωσης V-SYCL)

Θέση της υδραυλικής πόρτας σε 
λειτουργία έκτακτης ανάγκης/Αντι-
κατάσταση φωτοκυττάρου
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Συντήρηση πριν από την εκκίνηση

Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας και προειδοποίησης

Οι διατάξεις ασφαλείας των υδραυλικών πορτών αντιστοιχούν 
με τις ισχύουσες διατάξεις της τρέχουσας έκδοσης.

 Πριν από την έναρξη της διαδρομής, ελέγχετε αν όλες οι δι-
ατάξεις ασφαλείας και προειδοποίησης είναι λειτουργικές.

 Αντικαθιστάτε ή επισκευάζετε τις ελαττωματικές και μη λει-
τουργικές διατάξεις ασφαλείας και προειδοποίησης.

Ανάλογα με το μοντέλο, στις διατάξεις ασφαλείας και προειδο-
ποίησης συγκαταλέγονται:

• αντιολισθητική επιφάνεια της πλατφόρμας

• διάταξη προστασίας από την κύλιση στην πλατφόρμα (προ-
αιρετικά)

• δυνατότητα στήριξης για τον επιβαίνοντα χειριστή (δεν περι-
λαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό της υδραυλικής πόρ-
τας)

• προειδοποιητικά φώτα που αναβοσβήνουν στην πλατφόρμα

• προειδοποιητικές σημαίες πίσω από την πλατφόρμα

• ασφάλιση πλατφόρμας στην πλατφόρμα (προαιρετικά)

• έλεγχος με τα δύο πόδια για "ανύψωση" και "βύθιση" στην 
πλατφόρμα

• διακόπτης κλειδί στο πλευρικό στοιχείο χειρισμού του ρυ-
μουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου

• συσκευή ελέγχου με διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργο-
ποίησης στην καμπίνα οδηγού η οποία έχει δυνατότητα κλει-
δώματος

• οπτικό σήμα στη συσκευή ελέγχου στην καμπίνα οδηγού 
όταν η υδραυλική πόρτα είναι στο "ON" και/ή η πλατφόρμα 
ανοικτή

• βαλβίδες φραγής στους κυλίνδρους ανύψωσης και στους κυ-
λίνδρους ανατροπής για προστασία από τη θραύση των 
αγωγών (εξαιρείται η παραλλαγή E)

• βαλβίδες ροής για τον έλεγχο της ταχύτητας βύθισης και 
ανοίγματος (εξαιρείται η παραλλαγή E)

Όλα τα μοντέλα
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Συντήρηση ανάλογα με τη συχνότητα 
χρήσης

Καθαρισμός της υδραυλικής πόρτας

Τα ακόλουθα στοιχεία της υδραυλικής πόρτας δεν επιτρέπεται 
να καθαρίζονται με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης:

• διωστήρες και στεγανοποιητικά κυλίνδρων

• πλευρικό στοιχείο χειρισμού

• μαγνητικές βαλβίδες (εξαιρείται η παραλλαγή E)

• μονάδα ελέγχου ποδιών

• προειδοποιητικά φώτα και προειδοποιητικές σημαίες

• φούσκα

Έλεγχος της μπαταρίας

 Συντηρείτε τη μπαταρία με το συνήθη τρόπο.

Έλεγχος των ψηκτρών άνθρακα στον 
ηλεκτροκινητήρα

Όλα τα μοντέλα

ΠΡΟΣΟΧΉ! Ζημιές στη βαφή!

Αν καθαρίσετε την υδραυλική πόρτα με συσκευή καθαρισμού 
υψηλής πίεσης, έως και έξι εβδομάδες μετά τη βαφή μπορεί 
να παρουσιαστούν ζημιές στη βαφή.

 Καθαρίστε την υδραυλική πόρτα με συσκευή καθαρισμού 
υψηλής πίεσης το νωρίτερο έξι εβδομάδες μετά τη βαφή.

Όλα τα μοντέλα

A B C F G K L M V

ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος εγκαύματος από υπερθερμασμένο 
ηλεκτροκινητήρα!

Οι φθαρμένες και λερωμένες ψήκτρες άνθρακα μπορεί να 
οδηγήσουν σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος. Από αυτό 
μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του ηλεκτροκινητήρα.

 Καθαρίζετε περιοδικά τις ψήκτρες άνθρακα.

 Αναθέτετε την αντικατάσταση φθαρμένων ή λερωμένων 
ψηκτρών άνθρακα σε έναν τεχνικό σέρβις σε εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο.
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 Ελέγχετε περιοδικά τις ψήκτρες άνθρακα του ηλεκτροκινη-
τήρα στο υδραυλικό συγκρότημα και καθαρίζετέ τις από τη 
σκόνη άνθρακα.

Ψεκασμός της πλακέτας με σπρέι κεριού

Για να προστατεύσετε τις επαφές από διάβρωση:

 Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την επαφή με αλμυρό 
νερό, ψεκάστε την πλακέτα και το βύσμα με σπρέι κεριού.

Λίπανση και λάδωμα

 Λιπαίνετε το κωνικό στόμιο λίπανσης και αν χρειάζεται τις 
ράγες μετακίνησης ανάλογα με τις ανάγκες και ύστερα από 
κάθε καθαρισμό με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης.

Για τα πλαστικά έδρανα ολίσθησης πρέπει το λάδι λίπανσης 
(βλ. κεφάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" από σελ. 204) 
να ψεκάζεται από το πλάι στα έδρανα.
Για να λιπάνετε και να λαδώσετε:

 Κινήστε την πλατφόρμα στη θέση στάθμευσης.

 Καθαρίστε τα πλαστικά έδρανα ολίσθησης.

 Ψεκάστε και τα 8 έδρανα ολίσθησης με λάδι λίπανσης και 
από τις δύο πλευρές.

 Ανά πλαστικό έδρανο ολίσθησης χορηγήστε 1-2 ψεκα-
σμούς.

 Αφήστε το λάδι λίπανσης να δράσει για 1-2 λεπτά.

 Κινήστε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας (άνοιγμα, βύ-
θιση, ανύψωση, κλείσιμο) τουλάχιστον 3 φορές στην πλήρη 
τους διαδρομή.

Το μέσο λίπανσης κατανέμεται στο έδρανο ολίσθησης.

 Επαναλάβετε τη λίπανση όπως χρειάζεται.

 Καθαρίστε τα σημεία που έχουν λερωθεί με λιπαντικό.

Έλεγχος/αποκατάσταση σημάνσεων πλατφόρμας

Οι σημάνσεις στην πλατφόρμα πρέπει πάντα να είναι καλά 
αναγνωρίσιμες. ∆είχνουν το κέντρο βάρους του ωφέλιμου φορ-
τίου και τη θέση όπου πρέπει να στέκεται ο χειριστής για τον 
χειρισμός της υδραυλικής πόρτες μέσω του φορητού διακόπτη 
χειρός. 

 Ελέγξτε τις σημάνσεις για την καλή τους αναγνωρισιμότητα 
και αν χρειάζεται αποκαταστήστε τις χρησιμοποιώντας 
βαφή που είναι ανθεκτική σε φθορά λόγω τριβής.

Όλα τα μοντέλα

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 143  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



144

Σταθερές πλατφόρμες

44 Κωνικό στόμιο λίπανσης

45 Έδρανα της διάταξης προστασίας από την κύλιση

Για να λιπάνετε και να λαδώσετε:

 Καθαρίστε το κωνικό στόμιο λίπανσης.

 Πιέστε με ένα γρασαδόρο γράσο στο κωνικό στόμιο 
λίπανσης (44), μέχρι να γεμίσει το σημείο έδρασης (βλ. κε-
φάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" από σελ. 204).

 Λαδώστε τα έδρανα της διάταξης προστασίας από την 
κύλιση (45) (βλ. κεφάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" 
από σελ. 204).

A B C E

45

44

44
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Ανασυρόμενα μοντέλα

44 Κωνικό στόμιο λίπανσης

45 Έδρανα της διάταξης προστασίας από την κύλιση και 
άρθρωση της αναδιπλούμενης πλατφόρμας

46 Συρόμενες κονσόλες στις ράγες μετακίνησης (λίπανση 
μέσω ψεκασμού)

Για να λιπάνετε και να λαδώσετε:

 Καθαρίστε το κωνικό στόμιο λίπανσης.

 Πιέστε με ένα γρασαδόρο γράσο στο κωνικό στόμιο 
λίπανσης (44), μέχρι να γεμίσει το σημείο έδρασης (βλ. κε-
φάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" από σελ. 204).

 Λαδώστε τα έδρανα της διάταξης προστασίας από την κύ-
λιση και την άρθρωση στην πλατφόρμα (45). 

 Γρασάρετε τις συρόμενες κονσόλες στις ράγες 
μετακίνησης (46) (βλ. κεφάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λει-
τουργίας" από σελ. 204).

F G

44

44

45

46

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 145  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



146

Πτυσσόμενα μοντέλα

44 Κωνικό στόμιο λίπανσης

45 Έδρανα της διάταξης προστασίας από την κύλιση και 
άρθρωση στην αναδιπλούμενη πλατφόρμα

46 Έδρανα στις ράγες μετακίνησης

Για να λιπάνετε και να λαδώσετε:

 Καθαρίστε το κωνικό στόμιο λίπανσης (44).

 Πιέστε με ένα γρασαδόρο γράσο στο κωνικό στόμιο 
λίπανσης (44), μέχρι να γεμίσει το σημείο έδρασης (βλ. κε-
φάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" από σελ. 204).

 Λαδώστε τα έδρανα της διάταξης προστασίας από την κύ-
λιση και την άρθρωση στην πλατφόρμα (45). 

 Γρασάρετε τις συρόμενες κονσόλες στις ράγες 
μετακίνησης (46) (βλ. κεφάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λει-
τουργίας" από σελ. 204).

K L M

44

44

45

46
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Πόρτες κάθετης ανύψωσης

44 Κωνικό στόμιο λίπανσης

45 Έδρανα της διάταξης προστασίας από την κύλιση

47 Επιφάνεια ολίσθησης του ολισθητήρα

Για να λιπάνετε και να λαδώσετε:

 Καθαρίστε το κωνικό στόμιο λίπανσης (44).

 Πιέστε με ένα γρασαδόρο γράσο στο κωνικό στόμιο 
λίπανσης (44), μέχρι να γεμίσει το σημείο έδρασης (βλ. κε-
φάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" από σελ. 204).

 Λαδώστε τα έδρανα της διάταξης προστασίας από την 
κύλιση (45) (βλ. κεφάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" 
από σελ. 204).

 Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες ολίσθησης (47) του ολισθη-
τήρα στο πλαίσιο οδήγησης και γρασάρετέ τις ομοιόμορφα 
με γράσο βαρέος τύπου.

V

45

44

44

47

47

44

44
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Συντήρηση και φροντίδα

∆ιαστήματα συντήρησης 

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Κατά τη συντήρηση της υδραυλικής πόρτας ή της πόρτας κά-
θετης ανύψωσης μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή υλι-
κές ζημιές, αν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 
"Γενικός χειρισμός".

 Πρώτα διαβάστε το κεφάλαιο "Γενικός χειρισμός" από 
σελ. 27, πριν χρησιμοποιήσετε την υδραυλική πόρτα ή την 
πόρτα κάθετης ανύψωσης.

A B C F G K L M

∆ραστηριότητες
Κ
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Μ
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α
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Ε
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σ
ίω
ς

Εξετάστε αν υπάρχουν και αν λειτουργούν 
σωστά οι διατάξεις ασφαλείας και προει-
δοποίησης

X  

Καθαρισμός της υδραυλικής πόρτας X
Έλεγχος της μπαταρίας X
Έλεγχος των ψηκτρών άνθρακα στον ηλε-
κτροκινητήρα

X

Έλεγχος της στάθμης του λαδιού και συ-
μπλήρωση, αν είναι απαραίτητο

X

Έλεγχος των βιδών και των παξιμαδιών 
ως προς τη σταθερότητά τους

X

Έλεγχος των κοχλιωτών συνδέσεων και 
των αγωγών του υδραυλικού συστήματος 
ως προς τη σταθερότητά τους

X

Λίπανση των εδράνων χαμηλής συντήρη-
σης 

X

Λίπανση των ραγών μετακίνησης X
Αλλαγή του λαδιού X
Ψεκασμός της πλακέτας με σπρέι κεριού X
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Έλεγχος των σημάνσεων για κέντρο βά-
ρους του ωφέλιμου φορτίου και τη θέση 
χειριστή (για χειρισμό με φορητό διακόπτη 
χειρός) για καλή αναγνωρισιμότητα και αν 
χρειάζεται αποκατάσταση με βαφή ανθε-
κτική σε φθορά από τριβή

X

Για ανασυρόμενες υδραυλικές πόρτες: Κα-
θαρισμός και γρασάρισμα ραγών μετακί-
νησης

X

Για χρόνους μη χρήσης > 3 μηνών: Κίνηση 
της υδραυλικής πόρτας πολλαπλά 
(άνοιγμα, βύθιση, ανύψωση, κλείσιμο)

X

∆ραστηριότητες

Κ
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ς
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∆ιαστήματα συντήρησης 

Ανάλογα με τη συχνότητα της χρήσης και τις εξωτερικές επι-
δράσεις, τα διαστήματα συντήρησης μπορούν να μειωθούν.

E

∆ραστηριότητες

Κ
α
θη
μ
ερ
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ά

Α
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 χ
ρ
ή
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η

Μ
η
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Τ
ρ
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η
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ίω
ς

Ε
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μ
η
νι
α
ίω
ς

Ε
τη
σ
ίω
ς

Εξετάστε αν υπάρχουν και αν λειτουργούν 
σωστά οι διατάξεις ασφαλείας και προει-
δοποίησης

X  

Καθαρισμός της υδραυλικής πόρτας X
Έλεγχος της μπαταρίας X
Έλεγχος των βιδών και των παξιμαδιών 
ως προς τη σταθερότητά τους

X

Λίπανση των εδράνων χαμηλής συντήρη-
σης 

X

Έλεγχος των φουσκών X
Ψεκασμός της πλακέτας με σπρέι κεριού X
Έλεγχος των σημάνσεων για κέντρο βά-
ρους του ωφέλιμου φορτίου και τη θέση 
χειριστή (για χειρισμό με φορητό διακόπτη 
χειρός) για καλή αναγνωρισιμότητα και αν 
χρειάζεται αποκατάσταση με βαφή ανθε-
κτική σε φθορά από τριβή

X

Για χρόνους μη χρήσης > 3 μηνών: Κίνηση 
της υδραυλικής πόρτας πολλαπλά 
(άνοιγμα, βύθιση, ανύψωση, κλείσιμο)

X
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∆ιαστήματα συντήρησης V

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού!

Για εργασίες συντήρησης κάτω από την πλατφόρμα της πόρ-
τας κάθετης ανύψωσης μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί 
ή υλικές ζημιές, αν δεν ασφαλίσετε την πλατφόρμα.

 Ασφαλίστε τον ολισθητήρα και/ή την πλατφόρμα έναντι κί-
νησης προς τα κάτω.

∆ραστηριότητες

Κ
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Μ
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Ε
τη
σ
ίω
ς

Εξετάστε αν υπάρχουν και αν λειτουργούν 
σωστά οι διατάξεις ασφαλείας και προει-
δοποίησης

X  

Καθαρισμός της πόρτας κάθετης ανύψω-
σης

X

Καθαρισμός και γρασάρισμα των επιφα-
νειών κίνησης του ολισθητήρα στο πλαί-
σιο οδήγησης

X

Έλεγχος της μπαταρίας X
Έλεγχος των ψηκτρών άνθρακα στον ηλε-
κτροκινητήρα

X

Έλεγχος της στάθμης του λαδιού και συ-
μπλήρωση, αν είναι απαραίτητο

X

Έλεγχος των βιδών και των παξιμαδιών 
ως προς τη σταθερότητά τους

X

Έλεγχος των κοχλιωτών συνδέσεων και 
των αγωγών του υδραυλικού συστήματος 
ως προς τη σταθερότητά τους

X

Λίπανση των εδράνων χαμηλής συντήρη-
σης 

X

Λίπανση των ραγών μετακίνησης X
Αλλαγή του λαδιού X
Ψεκασμός της πλακέτας με σπρέι κεριού X
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∆ραστηριότητες
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Έλεγχος της σήμανσης για κέντρο βάρους 
του ωφέλιμου φορτίου για καλή αναγνωρι-
σιμότητα και αν χρειάζεται αποκατάσταση 
με βαφή ανθεκτική σε φθορά από τριβή

X

Για χρόνους μη χρήσης > 3 μηνών: Κίνηση 
της υδραυλικής πόρτας πολλαπλά 
(άνοιγμα, βύθιση, ανύψωση, κλείσιμο)

X
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Μηνιαία συντήρηση 

Έλεγχος της στάθμης του λαδιού

Τυπικές υδραυλικές πόρτες

Ανασυρόμενα μοντέλα

A B C

2

F G

2
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Πτυσσόμενα μοντέλα

2 Υδραυλικό συγκρότημα στον σωλήνα τρίποδα

Συγκρότημα
ώθησης:

Για να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού:

 Βυθίστε την υδραυλική πόρτα μέχρι η πλατφόρμα να αγγίξει 
το έδαφος.

 Συμπτύξτε, αν χρειάζεται, όλα τα πόδια στήριξης.

 Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του σωλήνα τρίποδα.

 Λασκάρετε τη βίδα στερέωσης του υδραυλικού συγκροτή-
ματος στον σωλήνα τρίποδα (2).

 Τραβήξτε έξω το υδραυλικό συγκρότημα μέχρι να εμφανι-
στεί το σημάδι ελέγχου στο δοχείο λαδιού.

 Ελέγξτε, με βάση την ένδειξη στο δοχείο λαδιού ή στο με-
τρητή στάθμης, αν η ένδειξη βρίσκεται στην προβλεπόμενη 
σημαδεμένη περιοχή.

 Συμπληρώστε, αν χρειάζεται, τη στάθμη λαδιού μέχρι τη 
σημαδεμένη περιοχή.

 Ωθήστε πάλι το υδραυλικό συγκρότημα μέσα στον σωλήνα 
τρίποδα και στερεώστε το με τη βίδα στερέωσης (2).

 Κλείστε το κάλυμμα του σωλήνα τρίποδα.

K L M

2
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Συγκρότημα
κιβωτίου, γενικής

χρήσης ή στροφής:

Για να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού:

 Βυθίστε την υδραυλική πόρτα μέχρι η πλατφόρμα να αγγίξει 
το έδαφος.

 Συμπτύξτε, αν χρειάζεται, όλα τα πόδια στήριξης.

 Απεγκαταστήστε το καπάκι του συγκροτήματος.

 Ελέγξτε, με βάση την ένδειξη στο δοχείο λαδιού ή στο με-
τρητή στάθμης, αν η ένδειξη βρίσκεται στην προβλεπόμενη 
σημαδεμένη περιοχή.

 Συμπληρώστε, αν χρειάζεται, τη στάθμη λαδιού μέχρι τη 
σημαδεμένη περιοχή.

 Εγκαταστήστε πάλι το καπάκι του συγκροτήματος.

Έλεγχος των βιδών και των παξιμαδιών ως προς 
τη σταθερότητά τους

 Ελέγξτε αν όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σταθερά.

 ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους πείρους των εδρά-
νων με τις αντίστοιχες βίδες και όλα τα στοιχεία στερέωσης 
του βοηθητικού πλαισίου και της στερέωσης της υδραυλι-
κής πόρτας!

 Σφίξτε πάλι χαλαρές βίδες και παξιμάδια.

Έλεγχος των κοχλιωτών συνδέσεων και των 
αγωγών του υδραυλικού συστήματος ως προς τη 
σταθερότητά τους

 Ελέγξτε όλες τις κοχλιωτές συνδέσεις και αγωγούς του 
υδραυλικού συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι 
σφιγμένες και οι σωλήνες του υδραυλικού συστήματος δεν 
έχουν υποστεί ζημιά.

 Σφίξτε πάλι τις χαλαρές βίδες.

 Αντικαταστήστε αμέσως τους φθαρμένους σωλήνες του 
υδραυλικού συστήματος.

 Κατά κανόνα, αντικαθιστάτε τους σωλήνες του υδραυλικού 
συστήματος το αργότερο ύστερα από τρία χρόνια. Η ημερο-
μηνία κατασκευής αναγράφεται στα εξαρτήματα.

Έλεγχος των φουσκών

 Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο φούσκες είναι άθικτες και ότι 
εδράζονται σταθερά στον διωστήρα και στον κύλινδρο.

 Αντικαταστήστε αμέσως τις φούσκες που έχουν υποστεί ζη-
μιά.

Όλα τα μοντέλα

ABCFGKLMV

Όλα τα μοντέλα
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Τριμηνιαία ή εξαμηνιαία συντήρηση

Λίπανση των εδράνων χαμηλής συντήρησης

 Καθαρίστε τα έδρανα χαμηλής συντήρησης και αν χρειάζε-
ται τις ράγες μετακίνησης.

 Λιπάνετε με γράσο τα έδρανα χαμηλής συντήρησης και αν 
χρειάζεται τις ράγες μετακίνησης.

Υπόδειξη: Αν χρησιμοποιείτε πολύ συχνά την υδραυλική πόρτα, θα 
πρέπει να λιπαίνετε τα έδρανα χαμηλής συντήρησης και αν 
χρειάζεται τις ράγες μετακίνησης συχνότερα από μία φορά 
το χρόνο.

Κίνηση της υδραυλικής πόρτας

Σε περιπτώσεις μη χρήσης για περισσότερο από 3 μήνες πρέ-
πει να κινήσετε πολλαπλά την υδραυλική πόρτα.

 Ανοίξτε, ανυψώστε, βυθίστε και κλείστε την υδραυλική 
πόρτα χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο στοιχείο χειρισμού.

 Επαναλάβετε τη διαδικασία περ. 5 φορές.

Ετήσια συντήρηση

Αλλαγή του υδραυλικού λαδιού

Όλα τα μοντέλα

A B C F G K L M

ΠΡΟΣΟΧΉ! Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από παλιό λάδι!

Αν δεν αντικαθιστάτε ετησίως το λάδι στο υδραυλικό συγκρό-
τημα, μπορεί να συσσωρευτεί νερό συμπύκνωσης, ιδίως σε 
θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Η λειτουργία της υδραυλικής 
πόρτας διαταράσσεται από αυτό. Άνθρωποι μπορεί να τραυ-
ματιστούν ή αντικείμενα να υποστούν ζημιά.

 Αλλάζετε το υδραυλικό λάδι μία φορά ετησίως.

 Εκτελείτε την αλλαγή λαδιού κατά προτίμηση λίγο πριν 
την αρχή του χειμώνα.
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Συγκρότημα ώθησης:

Συγκρότημα κιβωτίων:

47 Βίδα εκκένωσης λαδιού

48 ∆οχείο υδραυλικού λαδιού

49 Φίλτρο αναρρόφησης στο δοχείο λαδιού

50 Φίλτρο αερισμού

51 Μπλοκ βαλβίδων

51 50 48 49

47

5150

48

49

47
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Συγκρότημα γενικής χρήσης:

Συγκρότημα στροφής:

47 Βίδα εκκένωσης λαδιού

48 ∆οχείο υδραυλικού λαδιού

49 Φίλτρο αναρρόφησης στο δοχείο λαδιού

50 Φίλτρο αερισμού

51 Μπλοκ βαλβίδων

48

49

5150

47

48

49

51

50

47
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Για να αλλάξετε το υδραυλικό λάδι:

 Βυθίστε την υδραυλική πόρτα μέχρι η πλατφόρμα να αγγίξει 
το έδαφος (βλ κεφάλαιο "Στοιχείαχειρισμού" από σελ. 42).

 Σε περίπτωση συγκροτήματος ώθησης:
Τραβήξτε το υδραυλικό συγκρότημα τόσο έξω ώστε το 
μπλοκ βαλβίδων (51) να προεξέχει ελεύθερα (βλ. κεφάλαιο 
"Έλεγχος της στάθμης του λαδιού" από σελ. 153).
Σε περίπτωση συγκροτήματος κιβωτίου, γενικής χρή-
σης ή στροφής:
Απεγκαταστήστε το καπάκι του συγκροτήματος.

 Τοποθετήστε ένα επαρκώς μεγάλο δοχείο κάτω από τη 
βίδα εκκένωσης λαδιού (47).

 Λασκάρετε τη βίδα εκκένωσης λαδιού (47) με ένα κλειδί 
Άλεν των 6 mm και αφήστε το λάδι να στραγγίξει στο δο-
χείο.

Αν το υδραυλικό λάδι είναι πολύ ακάθαρτο, πρέπει να καθαρί-
σετε το δοχείο υδραυλικού λαδιού (48):

 Λασκάρετε το κολιέ ανάμεσα στο δοχείο υδραυλικού 
λαδιού (48) και το μπλοκ βαλβίδων (51).

 Αφήστε να εκρεύσει το λάδι.

 Αποσυνδέστε το δοχείο υδραυλικού λαδιού (48) από το συ-
γκρότημα και καθαρίστε το έξω από το υδραυλικό συγκρό-
τημα.

 Τότε αντικαταστήστε επίσης το φίλτρο αναρρόφησης στο 
δοχείο λαδιού (49) και το φίλτρο αερισμού (50).

 Ωθήστε πάλι το καθαρισμένο δοχείο υδραυλικού λαδιού 
στο συγκρότημα και τοποθετήστε πάλι τη βίδα εκκένωσης 
λαδιού (47).

 Συμπληρώστε πάλι το λάδι σύμφωνα με τη σήμανση στο 
δοχείο λαδιού ή στο μετρητή στάθμης.

47

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 159  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



160

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" από σελ. 204.

 Μετά την πλήρωση του δοχείου λαδιού, μετακινήστε δύο 
φορές το σύστημα.

 Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού (βλ. κεφάλαιο "Έλεγχος της 
στάθμης του λαδιού" από σελ. 153) και συμπληρώστε, αν 
χρειάζεται, λάδι ή αφήστε να εκρεύσει λάδι.

 Σε περίπτωση συγκροτήματος ώθησης:
Πιέστε πάλι το υδραυλικό συγκρότημα στο σωλήνα τρίποδα 
και στερεώστε το.
Σε περίπτωση συγκροτήματος κιβωτίου, γενικής χρή-
σης ή στροφής:
Εγκαταστήστε πάλι το καπάκι του συγκροτήματος.

 Απορρίπτετε το παλιό λάδι σύμφωνα με τους κανονισμούς.
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Αλλαγή του υδραυλικού λαδιού

47 Βίδα εκκένωσης λαδιού

48 ∆οχείο υδραυλικού λαδιού

49 Φίλτρο αναρρόφησης στο δοχείο λαδιού

50 Φίλτρο αερισμού

51 Μπλοκ βαλβίδων

52 Κολιέ σύσφιξης

V

ΠΡΟΣΟΧΉ! Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από παλιό λάδι!

Αν δεν αντικαθιστάτε ετησίως το λάδι στο υδραυλικό συγκρό-
τημα, μπορεί να συσσωρευτεί νερό συμπύκνωσης, ιδίως σε 
θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Η λειτουργία της πόρτας κάθε-
της ανύψωσης διαταράσσεται από αυτό. Άνθρωποι μπορεί 
να τραυματιστούν ή αντικείμενα να υποστούν ζημιά.

 Αλλάζετε το υδραυλικό λάδι μία φορά ετησίως.

 Εκτελείτε την αλλαγή λαδιού κατά προτίμηση λίγο πριν 
την αρχή του χειμώνα.

48

50

49

52

47

51
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Για να αλλάξετε το υδραυλικό λάδι:

 Κλείστε την πλατφόρμα με διπλωμένη τη γέφυρα για πλατ-
φόρμες, έτσι ώστε όλο το υδραυλικό λάδι να τρέξει πάλι 
πίσω στο δοχείο υδραυλικού λαδιού (βλ. κεφάλαιο "Στοιχεί-
αχειρισμού" από σελ. 42). 

 Απομακρύνετε το φίλτρο αερισμού (50). 

 Αναρροφήστε το υδραυλικό λάδι μέσω του ανοίγματος αε-
ρισμού.

Αν το υδραυλικό λάδι είναι πολύ ακάθαρτο, πρέπει να καθαρί-
σετε το δοχείο υδραυλικού λαδιού (48):

 Απομακρύνετε το στοπ του δοχείου στην πίσω πλευρά του 
δοχείου.

 Λασκάρετε το κολιέ σύσφιξης (52)

 Αφαιρέστε το δοχείο υδραυλικού λαδιού (48) από το μπλοκ 
βαλβίδων (51). Κατά τη διαδικασία αυτή προσέχετε τους 
αγωγούς αναρρόφησης και επιστροφής και το φίλτρο 
αναρρόφησης (49) μέσα στο δοχείο υδραυλικού 
λαδιού (48). 

 Ανυψώστε το δοχείο υδραυλικού λαδιού (48) προς τα πάνω 
και έξω από τον οδηγό και καθαρίστε το έξω από το όχημα.

 Εισάγετε πάλι το δοχείο υδραυλικού λαδιού (48) και συνδέ-
στε το πάλι. Για το σκοπό αυτό, εκτελέστε με αντίστροφη 
σειρά τα βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω.

 Συμπληρώστε πάλι το λάδι σύμφωνα με τη σήμανση στον 
μετρητή στάθμης. Το ύψος πλήρωσης πρέπει να φθάνει 
στα 2/3 του μετρητή στάθμης.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο "Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας" από σελ. 204.

 Μετά την πλήρωση του δοχείου λαδιού, μετακινήστε δύο 
φορές το σύστημα.

 Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού (βλ. κεφάλαιο "Έλεγχος της 
στάθμης του λαδιού" από σελ. 153) και συμπληρώστε, αν 
χρειάζεται, λάδι ή αφήστε να εκρεύσει λάδι.

 Πιέστε πάλι το υδραυλικό συγκρότημα στο σωλήνα τρίποδα 
και στερεώστε το.

 Απορρίπτετε το παλιό λάδι σύμφωνα με τους κανονισμούς.
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Προστασία του γενικού διακόπτη από τη διάβρωση

Για να προστατεύσετε το γενικό διακόπτη με ασφάλεια με έλα-
σμα από τη διάβρωση:

 Λιπαίνετε το γενικό διακόπτη με γράσο πόλων.

Έλεγχοι

Μαζί με κάθε υδραυλική πόρτα παραδίδεται ένα βιβλίο ελέγ-
χου. Σύμφωνα με αυτό το βιβλίο ελέγχου πρέπει να αναθέτετε 
την εκτέλεση των ακόλουθων ελέγχων σε έναν εμπειρογνώ-
μονα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου σας:

• Έλεγχος μετά τη συναρμολόγηση με γραπτή επιβεβαίωση 
της ικανοποιητικής θέσης σε λειτουργία στο βιβλίο ελέγχου.

• Τακτικός επανέλεγχος που πρέπει να πραγματοποιείται του-
λάχιστον ετησίως. Το ουσιώδες πεδίο εφαρμογής του ελέγ-
χου περιγράφεται στο βιβλίο ελέγχου. Ο έλεγχος πρέπει να 
επιβεβαιώνεται γραπτώς στο βιβλίο ελέγχου.

• Έκτακτος έλεγχος μετά από σημαντικές επισκευές ή μετα-
τροπές της κατασκευής. Ο έλεγχος πρέπει να επιβεβαιώνε-
ται γραπτώς στο βιβλίο ελέγχου.

Κατασκευαστικές μετατροπές επιτρέπονται μόνο με άδεια του 
κατασκευαστή. Αν πραγματοποιηθούν μετατροπές στην 
υδραυλική πόρτα χωρίς τη συγκατάθεσή μας, παύει να ισχύει 
οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης. Για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. ο 
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Το ίδιο ισχύει 
σε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών, 
αν η χρήση τους δεν είχε εγκριθεί ρητώς από εμάς.

Όλα τα μοντέλα
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Αποκατάσταση βλαβών

Ακόμη και μια καλά περιποιημένη και καλά συντηρημένη 
υδραυλική πόρτα μπορεί να παρουσιάσει βλάβες.

Η ακόλουθη περιγραφή βλαβών που ενδεχομένως εμφανίζο-
νται σας προσφέρει τη δυνατότητα να αναγνωρίζετε λάθη γρή-
γορα και να αντιμετωπίζετε την κατάσταση εξοικονομώντας 
χρόνο και κόστος.

Η αναζήτηση και η εξάλειψη των βλαβών πρέπει κατά βάση να 
γίνεται στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Ο κατάλογος συνερ-
γείων σας δίνει πληροφορίες για το πού βρίσκονται τα εξουσι-
οδοτημένα συνεργεία μας. Εφόσον χρειάζεται, διατίθεται δω-
ρεάν στα γραφεία πωλήσεων ή στο εργοστάσιό μας.

Κατά την αναζήτηση βλαβών, μπορεί να χρησιμοποιείται κατά 
προτίμηση λαμπτήρας ελέγχου. Χρησιμοποιείτε στην πλακέτα 
τη σύνδεση γείωσης που προβλέπεται για την αναζήτηση βλα-
βών.

Υπόδειξη: Αν ο χειρισμός της υδραυλικής πόρτας δεν είναι εφικτός λόγω 
βλάβης σε αισθητήρα, τότε μπορείτε να τη θέσετε σε λειτουργία 
έκτακτης ανάγκης. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης δεν λαμ-
βάνονται υπόψη οι τιμές των αισθητήρων. Για τη μετάβαση στη 
λειτουργία έκτακτης ανάγκης, προχωρήστε ως εξής:

 Πατήστε τα πλήκτρα "Άνοιγμα", "Βύθιση" και αν διατίθεται 
το "Πρόσθετο πλήκτρο" για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη 7 τμημάτων εμφανίζεται ένα "E". Κάθε κίνηση 
της πλατφόρμας πρέπει τώρα να γίνεται μη αυτόματα. Όλες 
οι αυτόματες διαδικασίες είναι απενεργοποιημένες.

Πριν από την αναζήτηση βλαβών, ελέγχετε τα εξής:

 Βεβαιωθείτε ότι η υδραυλική πόρτα στην καμπίνα οδηγού 
είναι ενεργοποιημένη.

 Ελέγξτε αν ο διακόπτης της μπαταρίας είναι ενεργοποιημέ-
νος.

 Βεβαιωθείτε ότι η γενική ασφάλεια για την παροχή ηλεκτρι-
κού ρεύματος είναι εντάξει.

 Ελέγξτε τις δύο ασφάλειες ελέγχου στο υδραυλικό συγκρό-
τημα ή στο τμήμα ισχύος ως προς την ικανότητα λειτουρ-
γίας τους.

 Ελέγξτε την ασφάλεια για την τάση ελέγχου στη μπαταρία 
του οχήματος σε εγκαταστάσεις των 12 V ως προς την ικα-
νότητα λειτουργίας τους.

Όλα τα μοντέλα
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 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μπαταρίες του οχήματος λειτουρ-
γούν και είναι φορτισμένες.

 Ελέγξτε αν το καλώδιο γείωσης στο συγκρότημα ή στο 
τμήμα ισχύος παρέχει άψογη σύνδεση γείωσης της υδραυ-
λικής πόρτας με το όχημα.

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό λάδι στο δοχείο λαδιού 
(εκτός από την παραλλαγή Ε).

 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά τα μηχανικά ή ηλε-
κτρικά εξαρτήματα, όπως π.χ. καλώδια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊ
ΗΣΗ!

Κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος!

Λόγω των μπαταριών υψηλής ισχύος, σε περίπτωση βραχυ-
κυκλώματος μπορεί να προκληθούν επικίνδυνα εγκαύματα.

 Πριν από όλες τις εργασίες απενεργοποιείτε στην ηλε-
κτρική εγκατάσταση το γενικό διακόπτη της μπαταρίας ή 
αποσυνδέετε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.
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Αν η υδραυλική πόρτα παρουσιάζει περαιτέρω βλάβες, δεν πρέπει να τις αντιμετωπίσετε 
εσείς, αλλά να αναθέσετε την αντιμετώπισή τους σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και με τη 
βοήθεια των ακόλουθων πινάκων. Στον κατάλογο συνεργείων θα μάθετε πού βρίσκεται 
το πλησιέστερο σ' εσάς συνεργείο και θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες επικοινω-
νίας.

Πίνακες αντιμετώπισης βλαβών A C F G K L M
Πριν από την ενεργοποίηση
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο
Η οπτική ένδειξη στην κα-
μπίνα οδηγού αναβοσβήνει 
γρήγορα

Αισθητήρας κλίσης b15 χαλα-
σμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15 

Ενεργοποίηση 

(Το LED στην πλακέτα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με το φλας)
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η οπτική ένδειξη στην κα-
μπίνα οδηγού αναβοσβήνει 
πάρα πολύ γρήγορα

∆ιακόπτης κλίσης b13 χαλα-
σμένος (βραχυκύκλωμα)

Αντικαταστήστε το διακόπτη 
κλίσης b13

Αισθητήρας κλίσης b15 τιμο-
νιού χαλασμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15

Το LED στην πλακέτα δεν 
αναβοσβήνει

∆ιακόπτης ενεργοποίησης 
στην καμπίνα οδηγού χαλα-
σμένος

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου τις συνδέσεις 2 και 4

Οι ασφάλειες στο συγκρό-
τημα e1 ή e2 έχουν καεί

Αντικαταστήστε τις ασφά-
λειες

Πλακέτα στο στεγανοποιη-
τικό καπάκι χαλασμένη

Αντικαταστήστε την πλακέτα

Άνοιγμα

(Η πλατφόρμα ανοίγει μέχρι την οριζόντια θέση λειτουργίας – αυτή η θέση 
αποθηκεύεται και προσεγγίζεται πάλι μετά την ευθυγράμμιση της 
πλατφόρμας με το έδαφος κατά την ανύψωση)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ανοίγει με 
κινητήρα

Η έξοδος J 1/3 δεν δίνει έξοδο
Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας

Επαφέας κινητήρα χαλασμέ-
νος 

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα
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Η πλατφόρμα δεν ανοίγει

Περιστροφικός διακόπτης, 
κομβίο ή διακόπτης μοχλού 
χαλασμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου τις επαφές στο στοιχείο 
χειρισμού σύμφωνα με το 
σχεδιάγραμμα συνδεσμολο-
γίας, χρησιμοποιήστε τη 
σύνδεση γείωσης JK της 
πλακέτας

Το βύσμα των βαλβίδων S 3 
ή S 4 δεν έχει τάση, χαλα-
σμένο καλώδιο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου

Η βαλβίδα ελέγχου S 5 ή ο δι-
ακόπτης πίεσης κολλάει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Τα προειδοποιητικά φώτα 
στην πλατφόρμα δεν αναβο-
σβήνουν όταν η πλατφόρμα 
είναι ανοικτή

Ο αισθητήρας κλίσης B15 
στην πλατφόρμα έχει απο-
ρυθμιστεί ή είναι χαλασμένος

Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε

Η πλακέτα είναι χαλασμένη Αντικαταστήστε
Τα βύσματα είναι χαλασμένα Αντικαταστήστε
Τα προειδοποιητικά φώτα εί-
ναι χαλασμένα

Αντικαταστήστε

Ο ενεργοποιητής b25 έχει 
απορυθμιστεί ή είναι χαλα-
σμένος

Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε

Έκταση

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν εκτείνεται, 
ο κινητήρας λειτουργεί

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 7 
και S 8 έχουν διαρροή

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 8 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η βαλβίδα πέδησης βύθισης 
S 11 δεν ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Στεγανοποίηση εμβόλου 
στον κύλινδρο μετατόπισης 
χαλασμένη

Αντικαταστήστε

Άνοιγμα

(Η πλατφόρμα ανοίγει μέχρι την οριζόντια θέση λειτουργίας – αυτή η θέση 
αποθηκεύεται και προσεγγίζεται πάλι μετά την ευθυγράμμιση της 
πλατφόρμας με το έδαφος κατά την ανύψωση)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο
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Ξεδίπλωμα
(Μοντέλο MBB R 1500 SH – R 2000 LH)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ξεδιπλώ-
νει, ο κινητήρας λειτουργεί

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 7 
και S 8 έχουν διαρροή

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 12 
δεν ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η βαλβίδα S 10 δεν ανοίγει Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
Στεγανοποίηση εμβόλου 
στον κύλινδρο διπλώματος 
χαλασμένη

Αντικαταστήστε
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Βύθιση 

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν βυθίζεται ή 
βυθίζεται πολύ αργά, όμως 
το άνοιγμα λειτουργεί

Η βαλβίδα ροής R 1 ή R 2 
στον κύλινδρο ανύψωσης 
κολλάει ή είναι χαλασμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Τα έδρανα είναι πολύ σφιχτά Λιπάνετε τα σημεία έδρασης

Το υδραυλικό λάδι είναι πολύ 
παχύ

Αλλάξτε το λάδι, επιλέγοντας 
είδη λαδιού σύμφωνα με τη 
σύσταση

Η πλατφόρμα δεν βυθίζεται 
κατά το χειρισμό με ποδοδια-
κόπτες

Έχετε πιέσει τους δύο ποδο-
διακόπτες πολύ γρήγορα 
(< 1 s) ή πολύ αργά (> 3 s) 
τον ένα μετά τον άλλο

Αφήστε ελεύθερους τους δύο 
ποδοδιακόπτες, περιμένετε 
μερικά δευτερόλεπτα και 
μετά επαναλάβετε

Ποδοδιακόπτης χαλασμένος

Λύστε τη σύνδεση βύσματος 
στην πλατφόρμα, ελέγξτε τον 
ποδοδιακόπτη με όργανο δο-
κιμής κυκλώματος

Καλώδιο αριθ. 2 προς την 
πλατφόρμα χαλασμένο

Ενεργοποιήστε τους δύο πο-
δοδιακόπτες και ελέγξτε την 
τάση στα βύσματα J 3/6 και 
J 3/5 στην πλακέτα με λα-
μπτήρα ελέγχου

Η πλατφόρμα δεν βυθίζεται 
κατά το χειρισμό με πλευρικό 
στοιχείο χειρισμού

Περιστροφικός διακόπτης, 
κομβίο ή διακόπτης μοχλού 
χαλασμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου τις επαφές στο στοιχείο 
χειρισμού σύμφωνα με το 
σχεδιάγραμμα συνδεσμολο-
γίας, χρησιμοποιήστε τη 
σύνδεση γείωσης JK της 
πλακέτας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο 
στο J 4/15

Τραβήξτε το βύσμα J 4, ελέγ-
ξτε τον ακροδέκτη 15 με λα-
μπτήρα ελέγχου

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο 
στο J 1/12

Τραβήξτε το βύσμα J 1, ελέγ-
ξτε τον ακροδέκτη 12 με λα-
μπτήρα ελέγχου

Το βύσμα των βαλβίδων S 1 
ή S 2 δεν έχει τάση (χαλα-
σμένο καλώδιο)

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου

Η βαλβίδα S 5 στο συγκρό-
τημα δεν ενεργοποιείται

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου

Η πλατφόρμα γέρνει κατά τη 
βύθιση

Ο διακόπτης κλίσης b13 είναι 
απορυθμισμένος

Ρυθμίστε

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_EL.book  Seite 169  Montag, 27. Januar 2020  1:18 13



170

Βύθιση 

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα γέρνει μόνη 
της

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 3 
και S 4 στον κύλινδρο ανα-
τροπής είναι ακάθαρτες ή χα-
λασμένες

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η στεγανοποίηση εμβόλου 
στον κύλινδρο ανατροπής εί-
ναι χαλασμένη

Αντικαταστήστε

Η πλατφόρμα βυθίζεται αυτό-
ματα

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 1 
και S 2 στον κύλινδρο ανύ-
ψωσης είναι ακάθαρτες ή χα-
λασμένες

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Ευθυγράμμιση με το έδαφος

(Η πλατφόρμα γέρνει)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο
Μηχανισμός ενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης:
Ενεργοποιήστε το πλήκτρο "Άνοιγμα" (28) και το πρόσθετο πλήκτρο (29) στο πλευρικό 
στοιχείο χειρισμού μέχρι να γείρει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα δεν γέρνει

Ο διακόπτης κλίσης b13 έχει 
απορυθμιστεί ή είναι χαλασμέ-
νος

Ρυθμίστε το διακόπτη κλίσης 
b13 με τρόπο ώστε η πλατ-
φόρμα να γείρει μετά την από-
θεση στο έδαφος

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο στο 
J 4/14

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
στη σύνδεση το bl (σήμα) του 
βύσματος J 41 (διακόπτης κλί-
σης)

Το βύσμα των βαλβίδων S 3 ή 
S 4 δεν έχει τάση (χαλασμένο 
καλώδιο)

Τραβήξτε το βύσμα J 4, ελέγξτε 
τον ακροδέκτη 14 με λαμπτήρα 
ελέγχου

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 3 και 
S 4 στον κύλινδρο ανατροπής 
είναι ακάθαρτες ή χαλασμένες

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η πλακέτα έχει αποθηκεύσει 
σφάλματα

Αποσυνδέστε από το ρεύμα, 
ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου

Η βαλβίδα ροής R 5 ή ο διακό-
πτης πίεσης κολλάνε ή είναι χα-
λασμένα

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η πλακέτα είναι χαλασμένη Αντικαταστήστε
Η πλατφόρμα δεν γέρ-
νει, η οπτική ένδειξη 
στην καμπίνα οδηγού 
αναβοσβήνει γρήγορα

Αισθητήρας κλίσης b15 τιμονιού 
χαλασμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15
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Ανύψωση της πλατφόρμας από το έδαφος

(Η πλατφόρμα γέρνει στην οριζόντια θέση λειτουργίας, η οποία είχε 
αποθηκευτεί κατά το άνοιγμα)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση λει-
τουργίας κατά το χειρι-
σμό με ποδοδιακόπτες

Έχετε πιέσει τους δύο ποδοδια-
κόπτες πολύ γρήγορα (λιγό-
τερο από 1 s) ή πολύ αργά (πε-
ρισσότερο από 3 s) τον ένα 
μετά τον άλλο

Αφήστε ελεύθερους τους δύο 
ποδοδιακόπτες, περιμένετε με-
ρικά δευτερόλεπτα και μετά 
επαναλάβετε

Ποδοδιακόπτης χαλασμένος

Λύστε τη σύνδεση βύσματος 
στην πλατφόρμα, ελέγξτε τον 
ποδοδιακόπτη με όργανο δοκι-
μής κυκλώματος

Καλώδιο αριθ. 2 προς την πλατ-
φόρμα χαλασμένο

Ενεργοποιήστε τους δύο ποδο-
διακόπτες και ελέγξτε την τάση 
στα βύσματα J 3/6 και J 3/5 
στην πλακέτα με λαμπτήρα 
ελέγχου

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση 
κατά την ανύψωση

Η βαλβίδα ελέγχου κατεύθυν-
σης S 5 κολλάει ή είναι χαλα-
σμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Ο αισθητήρας κλίσης b15 είναι 
χαλασμένος

Αντικαταστήστε

Η πλατφόρμα γέρνει πε-
ρισσότερο από την προ-
ρύθμιση κατά την ανύ-
ψωση

Ο αισθητήρας κλίσης b15 είναι 
χαλασμένος

Αντικαταστήστε

Η βαλβίδα ελέγχου κατεύθυν-
σης S 5 κολλάει ή είναι χαλα-
σμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση λει-
τουργίας, αλλά ανυψώ-
νεται

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο στο 
J 1/12

Στο βύσμα J 1 ελέγξτε τον ακρο-
δέκτη 12 με λαμπτήρα ελέγχου, 
χρησιμοποιήστε τη σύνδεση 
γείωσης JK της πλακέτας

Η βαλβίδα S 5 στο συγκρότημα 
δεν ενεργοποιείται

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση λει-
τουργίας, αλλά ανυψώ-
νεται, η οπτική ένδειξη 
στην καμπίνα οδηγού 
αναβοσβήνει γρήγορα

Αισθητήρας κλίσης b15 της 
πλατφόρμας χαλασμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15

Η πλατφόρμα γέρνει πε-
ρισσότερο από την προ-
ρύθμιση, όταν ανυψώ-
νετε την πλατφόρμα

Ο αισθητήρας κλίσης b15 είναι 
χαλασμένος

Αντικαταστήστε

Η βαλβίδα ελέγχου κατεύθυν-
σης κολλάει ή είναι χαλασμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
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Ανύψωση

(Η πλατφόρμα ανυψώνεται μέχρι το χείλος φόρτωσης)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ανυ-
ψώνεται

Περιστροφικός διακόπτης, κομ-
βίο ή διακόπτης μοχλού χαλα-
σμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
τις επαφές στο στοιχείο χειρι-
σμού σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας, χρη-
σιμοποιήστε τη σύνδεση 
γείωσης JK της πλακέτας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο στο 
J 1/3

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
την πλακέτα στο βύσμα J 1/3 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Ο επαφέας κινητήρα στο συ-
γκρότημα δεν ενεργοποιείται ή 
είναι χαλασμένος

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα με 
λαμπτήρα ελέγχου

Η πλατφόρμα δεν υψώ-
νεται παρά τη λειτουρ-
γία του υδραυλικού συ-
γκροτήματος

Η βαλβίδα ελέγχου κατεύθυν-
σης S 5 κολλάει ή είναι χαλα-
σμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 1 και 
S 2 στον κύλινδρο ανύψωσης 
είναι ακάθαρτες ή χαλασμένες

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Το φίλτρο αναρρόφησης στην 
αντλία είναι ακάθαρτο

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η πλατφόρμα είναι υπερφορτω-
μένη

Μειώστε το φορτίο σύμφωνα με 
τον πίνακα φόρτωσης

Η υδραυλική αντλία είναι χαλα-
σμένη

Αντικαταστήστε

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι χαλα-
σμένος

Αντικαταστήστε

Ο διακόπτης πίεσης είναι ακά-
θαρτος ή χαλασμένος

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η βαλβίδα περιορισμού πίεσης 
έχει απορυθμιστεί ή είναι χαλα-
σμένη

Πρώτα ρυθμίστε, μετά στεγανο-
ποιήστε ή αντικαταστήστε
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Κλείσιμο

(η πλατφόρμα κλείνει)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν κλεί-
νει

Περιστροφικός διακόπτης, 
κομβίο ή διακόπτης μοχλού 
χαλασμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου τις 
επαφές στο στοιχείο χειρισμού 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο στο 
J 1/3 ή J 1/12

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου την 
πλακέτα στο βύσμα J 1/3 και J 1/12 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Ο επαφέας κινητήρα ή η βαλ-
βίδα S 5 στο συγκρότημα δεν 
ενεργοποιείται 

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου

Η πλατφόρμα όταν εί-
ναι κλειστή στην τερ-
ματική θέση δεν είναι 
στο ύψος του δαπέ-
δου φόρτωσης του 
οχήματος

Το άκρο υπερκατασκευής 
κατά την εγκατάσταση έχει 
στερεωθεί πολύ σφιχτά

Ενισχύστε την υπερκατασκευή 
σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδι-
αγράμματος συναρμολόγησης.

Το έδρανο έχει φύγει από τη 
θέση του (σε περίπτωση με-
γάλου χρόνου χρήσης)

Αντικαταστήστε τους πείρους του 
εδράνου, τους δακτυλίους του 
εδράνου

Σύμπτυξη

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν συ-
μπτύσσεται, ο κινητή-
ρας λειτουργεί

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 7 και 
S 8 έχουν διαρροή

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 7 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 11 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η στεγανοποίηση εμβόλου 
στον κύλινδρο μετατόπισης 
είναι χαλασμένη

Αντικαταστήστε
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∆ίπλωμα
(για μοντέλο MBB R 1500 SH – R 2000 LH)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ξεδι-
πλώνει, ο κινητήρας 
λειτουργεί

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 7 και 
S 8 έχουν διαρροή

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 12 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 9 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η στεγανοποίηση εμβόλου 
στον κύλινδρο διπλώματος εί-
ναι χαλασμένη

Αντικαταστήστε

Ενεργοποιήστε τα προειδοποιητικά φώτα Warnfix

(Τα προειδοποιητικά φώτα Warnfix ενεργοποιούνται αυτόματα κατά το άνοιγμα και την 
έκταση της πλατφόρμας, η αριστερή και η δεξιά λάμπα είναι παράλληλα συνδεδεμένες)
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Τα προειδοποιητικά 
φώτα δεν αναβοσβή-
νουν

Βραχυκύκλωμα στη λάμπα ή 
στην καλωδίωση

Αντιμετωπίστε το βραχυκύκλωμα

Λάμπα χαλασμένη Αντικαταστήστε
Ενεργοποιητής b25 χαλασμέ-
νος

Αντικαταστήστε
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Πίνακες αντιμετώπισης βλαβών E
Πριν από την ενεργοποίηση
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο
Η οπτική ένδειξη στην 
καμπίνα οδηγού ανα-
βοσβήνει γρήγορα

Αισθητήρας κλίσης b15 χαλα-
σμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15 

Ενεργοποίηση 

(Το LED στην πλακέτα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με το φλας)
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο
Η οπτική ένδειξη στην 
καμπίνα οδηγού ανα-
βοσβήνει πάρα πολύ 
γρήγορα

∆ιακόπτης κλίσης b13 χαλασμέ-
νος (βραχυκύκλωμα)

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15

Αισθητήρας κλίσης b15 τιμο-
νιού χαλασμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15

Το LED στην πλακέτα 
δεν αναβοσβήνει

∆ιακόπτης ενεργοποίησης στην 
καμπίνα οδηγού χαλασμένος

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
τις συνδέσεις 2 και 4

Οι ασφάλειες στο τμήμα ισχύος 
e1 ή e2 έχουν καεί

Αντικαταστήστε τις ασφάλειες

Πλακέτα στο στεγανοποιητικό 
καπάκι χαλασμένη

Αντικαταστήστε την πλακέτα

Άνοιγμα

(Η πλατφόρμα ανοίγει μέχρι την οριζόντια θέση λειτουργίας – αυτή η θέση 
αποθηκεύεται και προσεγγίζεται πάλι μετά την ευθυγράμμιση της πλατφόρμας 
με το έδαφος κατά την ανύψωση)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ανοί-
γει

Περιστροφικός διακόπτης, κομ-
βίο ή διακόπτης μοχλού χαλα-
σμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
τις επαφές στο στοιχείο χειρι-
σμού σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας, χρησι-
μοποιήστε τη σύνδεση γείωσης 
JK της πλακέτας

Επαφέας κινητήρα K4 ή ρελέ K5 
χαλασμένος

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα 
και το ρελέ

Η έξοδος J4/14, JK ή J43/90 δεν 
δίνει έξοδο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Τα προειδοποιητικά 
φώτα στην πλατφόρμα 
δεν αναβοσβήνουν 
όταν η πλατφόρμα εί-
ναι ανοικτή

Ο αισθητήρας κλίσης B15 στην 
πλατφόρμα έχει απορυθμιστεί ή 
είναι χαλασμένος

Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε

Η πλακέτα είναι χαλασμένη Αντικαταστήστε
Τα βύσματα είναι χαλασμένα Αντικαταστήστε
Τα προειδοποιητικά φώτα είναι 
χαλασμένα

Αντικαταστήστε
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Βύθιση 

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν βυθί-
ζεται, όμως το άνοιγμα 
λειτουργεί

Ο κύλινδρος ανύψωσης κολλάει
Ενεργοποιήστε για λίγο την ανύ-
ψωση, κατόπιν επαναλάβετε τη 
βύθιση

Τα έδρανα είναι πολύ σφιχτά Λιπάνετε τα σημεία έδρασης

Η έξοδος J4/15 ή J42/81 δεν δίνει 
έξοδο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Επαφέας κινητήρα K2 ή ρελέ K7 
χαλασμένος

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα 
και το ρελέ

Η πλατφόρμα δεν βυθί-
ζεται κατά το χειρισμό 
με ποδοδιακόπτες

Έχετε πιέσει τους δύο ποδοδια-
κόπτες πολύ γρήγορα (λιγό-
τερο από 1 s) ή πολύ αργά (πε-
ρισσότερο από 3 s) τον ένα μετά 
τον άλλο

Αφήστε ελεύθερους τους δύο 
ποδοδιακόπτες, περιμένετε με-
ρικά δευτερόλεπτα και μετά 
επαναλάβετε

Ποδοδιακόπτης χαλασμένος

Λύστε τη σύνδεση βύσματος 
στην πλατφόρμα, ελέγξτε τον 
ποδοδιακόπτη με όργανο δοκι-
μής κυκλώματος

Καλώδιο αριθ. 2 προς την πλατ-
φόρμα χαλασμένο

Ενεργοποιήστε τους δύο ποδο-
διακόπτες και ελέγξτε την τάση 
στα βύσματα J 3/6 και J 3/5 στην 
πλακέτα με λαμπτήρα ελέγχου

Η πλατφόρμα δεν βυθί-
ζεται κατά το χειρισμό 
με πλευρικό στοιχείο 
χειρισμού

Περιστροφικός διακόπτης, κομ-
βίο ή διακόπτης μοχλού χαλα-
σμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
τις επαφές στο στοιχείο χειρι-
σμού σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας, χρησι-
μοποιήστε τη σύνδεση γείωσης 
JK της πλακέτας

Καλώδιο αριθ. 3 προς το στοι-
χείο χειρισμού χαλασμένο

Ενεργοποιήστε διαδοχικά τους 
περιστροφικούς διακόπτες και 
ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
την τάση στο βύσμα J30 σύμ-
φωνα με το σχεδιάγραμμα συν-
δεσμολογίας

Η πλατφόρμα γέρνει 
κατά τη βύθιση

Ο κύλινδρος ανύψωσης βυθίζε-
ται πολύ αργά ή καθόλου

Λιπάνετε τα σημεία έδρασης, 
ενεργοποιήστε για λίγο την ανύ-
ψωση και κατόπιν επαναλάβετε 
τη βύθιση
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Ευθυγράμμιση με το έδαφος

(Η πλατφόρμα γέρνει)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο
Μηχανισμός ενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης:
Ενεργοποιήστε το πλήκτρο "Άνοιγμα" (28) και το πρόσθετο πλήκτρο (29) στο πλευρικό 
στοιχείο χειρισμού μέχρι να γείρει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα δεν γέρ-
νει

Η έξοδος J4/15, J4/14, JK ή J42/
81 δεν δίνει έξοδο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Τα έδρανα είναι πολύ σφιχτά Λιπάνετε τα σημεία έδρασης
Η πλατφόρμα δεν γέρ-
νει, η οπτική ένδειξη 
στην καμπίνα οδηγού 
αναβοσβήνει γρήγορα

Αισθητήρας κλίσης b15 τιμο-
νιού χαλασμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15

Ανύψωση της πλατφόρμας από το έδαφος

(Η πλατφόρμα γέρνει στην οριζόντια θέση λειτουργίας, η οποία είχε 
αποθηκευτεί κατά το άνοιγμα)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση λειτουρ-
γίας κατά το χειρισμό με πο-
δοδιακόπτες

Έχετε πιέσει τους δύο ποδο-
διακόπτες πολύ γρήγορα (λι-
γότερο από 1 s) ή πολύ αργά 
(περισσότερο από 3 s) τον 
ένα μετά τον άλλο

Αφήστε ελεύθερους τους δύο 
ποδοδιακόπτες, περιμένετε 
μερικά δευτερόλεπτα και 
μετά επαναλάβετε

Ποδοδιακόπτης χαλασμένος

Λύστε τη σύνδεση βύσματος 
στην πλατφόρμα, ελέγξτε τον 
ποδοδιακόπτη με όργανο δο-
κιμής κυκλώματος

Καλώδιο αριθ. 2 προς την 
πλατφόρμα χαλασμένο

Ενεργοποιήστε τους δύο πο-
δοδιακόπτες και ελέγξτε την 
τάση στα βύσματα J 3/6 και 
J 3/5 στην πλακέτα με λα-
μπτήρα ελέγχου

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση κατά την 
ανύψωση ή γέρνει περισσό-
τερο από την προρυθμισμένη 
θέση

Αισθητήρας κλίσης b15 χαλα-
σμένος

Αντικαταστήστε
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Ανύψωση της πλατφόρμας από το έδαφος

(Η πλατφόρμα γέρνει στην οριζόντια θέση λειτουργίας, η οποία είχε 
αποθηκευτεί κατά το άνοιγμα)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση λειτουρ-
γίας, αλλά ανυψώνεται

Η έξοδος J43/90, J1/12, JK ή 
JK δεν δίνει έξοδο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας

Επαφέας κινητήρα K3 χαλα-
σμένος

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα

Η πλατφόρμα δεν γέρνει 
στην οριζόντια θέση λειτουρ-
γίας, αλλά ανυψώνεται, η 
οπτική ένδειξη στην καμπίνα 
οδηγού αναβοσβήνει γρή-
γορα

Αισθητήρας κλίσης b15 της 
πλατφόρμας χαλασμένος

Αντικαταστήστε

Ανύψωση

(Η πλατφόρμα ανυψώνεται μέχρι το χείλος φόρτωσης)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ανυψώνε-
ται

Περιστροφικός διακόπτης, 
κομβίο ή διακόπτης μοχλού 
χαλασμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου τις επαφές στο στοιχείο 
χειρισμού σύμφωνα με το 
σχεδιάγραμμα συνδεσμολο-
γίας, χρησιμοποιήστε τη 
σύνδεση γείωσης JK της 
πλακέτας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο 
στο J 1/3 ή J 42/81

Ελέγξτε την πλακέτα με λα-
μπτήρα ελέγχου σύμφωνα με 
το σχεδιάγραμμα συνδεσμο-
λογίας

Επαφέας κινητήρα K1 χαλα-
σμένος

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα
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Κλείσιμο

(η πλατφόρμα κλείνει)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν κλείνει

Περιστροφικός διακόπτης, 
κομβίο ή διακόπτης μοχλού 
χαλασμένα

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγ-
χου τις επαφές στο στοιχείο 
χειρισμού σύμφωνα με το 
σχεδιάγραμμα συνδεσμολο-
γίας, χρησιμοποιήστε τη 
σύνδεση γείωσης JK της 
πλακέτας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο 
στο J 1/12 ή J43/90 ή JK

Ελέγξτε την πλακέτα με λα-
μπτήρα ελέγχου σύμφωνα με 
το σχεδιάγραμμα συνδεσμο-
λογίας

Επαφέας κινητήρα K1 χαλα-
σμένος

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα

Η πλατφόρμα όταν είναι κλει-
στή στην τερματική θέση δεν 
είναι στο ύψος του δαπέδου 
φόρτωσης του οχήματος

Το άκρο υπερκατασκευής 
κατά την εγκατάσταση έχει 
στερεωθεί πολύ σφιχτά

Ενισχύστε την υπερκατα-
σκευή σύμφωνα με τα στοι-
χεία του σχεδιαγράμματος 
συναρμολόγησης

Το έδρανο έχει φύγει από τη 
θέση του (σε περίπτωση με-
γάλου χρόνου χρήσης)

Αντικαταστήστε τους πεί-
ρους του εδράνου, τους δα-
κτυλίους του εδράνου

Ενεργοποιήστε τα προειδοποιητικά φώτα Warnfix

(Τα προειδοποιητικά φώτα Warnfix ενεργοποιούνται αυτόματα κατά το άνοιγμα και την 
έκταση της πλατφόρμας, η αριστερή και η δεξιά λάμπα είναι παράλληλα συνδεδεμένες)
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Προειδοποιητικό φως δεν 
αναβοσβήνει

Βραχυκύκλωμα στη λάμπα ή 
στην καλωδίωση

Αντιμετωπίστε το βραχυκύ-
κλωμα

Λάμπα χαλασμένη Αντικαταστήστε
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Πίνακες αντιμετώπισης βλαβών V
Πριν από την ενεργοποίηση
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο
Η οπτική ένδειξη στην 
καμπίνα οδηγού ανα-
βοσβήνει γρήγορα

Αισθητήρας κλίσης b15 χαλα-
σμένος

Αντικαταστήσατε τον αισθη-
τήρα κλίσης b15 

Ενεργοποίηση

(Το LED στην πλακέτα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με το φλας)
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Το LED στην πλακέτα 
δεν αναβοσβήνει

Οι ασφάλειες στο συγκρότημα 
e1 ή e2 έχουν καεί

Αντικαταστήστε τις ασφάλειες

Πλακέτα στο στεγανοποιητικό 
καπάκι χαλασμένη

Αντικαταστήστε την πλακέτα

Άνοιγμα

(Η πλατφόρμα ανοίγει έως τη θέση λειτουργίας)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ανοί-
γει με κινητήρα

Η έξοδος J1/3 δεν δίνει έξοδο
Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Επαφέας κινητήρα χαλασμένος Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα

Η πλατφόρμα δεν ανοί-
γει

Κομβίο χαλασμένο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
τις επαφές στο στοιχείο χειρι-
σμού σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας, χρησι-
μοποιήστε τη σύνδεση γείωσης 
JK της πλακέτας

Το βύσμα των βαλβίδων S4 ή S5 
δεν έχει τάση, χαλασμένο καλώ-
διο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου

Η βαλβίδα ελέγχου S6 ή η
ο διακόπτης πίεσης κολλάει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Τα προειδοποιητικά 
φώτα στην πλατφόρμα 
δεν αναβοσβήνουν 
όταν η πλατφόρμα εί-
ναι ανοικτή

Ο αισθητήρας κλίσης B15 στην 
πλατφόρμα έχει απορυθμιστεί ή 
είναι χαλασμένος

Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε

Η πλακέτα είναι χαλασμένη Αντικαταστήστε
Τα βύσματα είναι χαλασμένα Αντικαταστήστε
Τα προειδοποιητικά φώτα είναι 
χαλασμένα

Αντικαταστήστε
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Ανύψωση

(Η πλατφόρμα ανυψώνεται μέχρι το χείλος φόρτωσης)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν ανυ-
ψώνεται

Κομβίο χαλασμένο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
τις επαφές στο στοιχείο χειρι-
σμού σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας, χρη-
σιμοποιήστε τη σύνδεση 
γείωσης JK της πλακέτας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο στο 
J 1/3

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
την πλακέτα στο βύσμα J 1/3 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Ο επαφέας κινητήρα στο συ-
γκρότημα δεν ενεργοποιείται ή 
είναι χαλασμένος

Ελέγξτε τον επαφέα κινητήρα με 
λαμπτήρα ελέγχου

Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμικός 
διακόπτης

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώ-
σει

Η πλατφόρμα δεν υψώ-
νεται παρά τη λειτουρ-
γία του υδραυλικού συ-
γκροτήματος

Η βαλβίδα ελέγχου κατεύθυν-
σης S 3 κολλάει ή είναι χαλα-
σμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 1 και 
S 2 στον κύλινδρο ανύψωσης 
είναι ακάθαρτες ή χαλασμένες

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Το φίλτρο αναρρόφησης στην 
αντλία είναι ακάθαρτο

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η πλατφόρμα είναι υπερφορτω-
μένη

Μειώστε το φορτίο σύμφωνα με 
τον πίνακα φόρτωσης

Η υδραυλική αντλία είναι χαλα-
σμένη

Αντικαταστήστε

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι χαλα-
σμένος

Αντικαταστήστε

Ο διακόπτης πίεσης είναι ακά-
θαρτος ή χαλασμένος

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η βαλβίδα περιορισμού πίεσης 
έχει απορυθμιστεί ή είναι χαλα-
σμένη

Πρώτα ρυθμίστε, μετά στεγανο-
ποιήστε ή αντικαταστήστε
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Βύθιση 

(Η πλατφόρμα κινείται μέχρι το έδαφος)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν βυθί-
ζεται

Η βαλβίδα ροής R 1 ή R 2 στον 
κύλινδρο ανύψωσης κολλάει ή 
είναι 
χαλασμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Τα έδρανα ολίσθησης κινού-
νται δύσκολα

Καθαρίστε και γρασάρετε τα 
έδρανα ολίσθησης

Το υδραυλικό λάδι είναι πολύ 
παχύ

Αλλάξτε το λάδι, χρησιμοποιώ-
ντας είδη λαδιού σύμφωνα με 
τη σύσταση

Η μαγνητική βαλβίδα S 1 ή S 2 
είναι 
χαλασμένη

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η πλατφόρμα δεν βυθί-
ζεται κατά το χειρισμό 
με φορητό διακόπτη χει-
ρός

Κομβίο χαλασμένο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου 
τις επαφές στο στοιχείο χειρι-
σμού σύμφωνα με το σχεδιά-
γραμμα συνδεσμολογίας, χρη-
σιμοποιήστε τη σύνδεση 
γείωσης JK της πλακέτας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο στο 
J 4/15

Τραβήξτε το βύσμα J 4, ελέγξτε 
τον ακροδέκτη 15 με λαμπτήρα 
ελέγχου

Το βύσμα των βαλβίδων S 1 ή 
S 2 δεν έχει τάση (χαλασμένο 
καλώδιο)

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου

Η πλατφόρμα βυθίζεται 
αυτόματα

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 1 και 
S 2 στον κύλινδρο ανύψωσης 
είναι ακάθαρτες ή χαλασμένες

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Ξεδίπλωμα

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η γέφυρα για πλατφόρ-
μες δεν ξεδιπλώνει, ο κι-
νητήρας λειτουργεί

Οι μαγνητικές βαλβίδες S 10 και 
S 11 δεν ανοίγουν

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 7 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Στεγανοποίηση εμβόλου στον 
κύλινδρο ανατροπής χαλα-
σμένη

Αντικαταστήστε
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∆ίπλωμα

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η γέφυρα για πλατφόρ-
μες δεν διπλώνει, ο κι-
νητήρας λειτουργεί

Η μαγνητική βαλβίδα S 7 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 12 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η μαγνητική βαλβίδα S 13 δεν 
ανοίγει

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Η στεγανοποίηση εμβόλου στον 
κύλινδρο ανατροπής είναι χα-
λασμένη

Αντικαταστήστε

Ενεργοποιήστε τα προειδοποιητικά φώτα Warnfix

(Τα προειδοποιητικά φώτα Warnfix ενεργοποιούνται αυτόματα κατά το άνοιγμα, η 
αριστερή και η δεξιά λάμπα είναι παράλληλα συνδεδεμένες)
Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Προειδοποιητικό φως 
δεν αναβοσβήνει

Βραχυκύκλωμα στη λάμπα ή 
στην καλωδίωση

Αντιμετωπίστε το βραχυκύ-
κλωμα

Λάμπα χαλασμένη Αντικαταστήστε

Κλείσιμο

(η πλατφόρμα κλείνει)

Βλάβη Πιθανές αιτίες Βοηθητικό μέτρο

Η πλατφόρμα δεν κλεί-
νει ή κλείνει μόνο μο-
νόπλευρα

Χειροκίνητος έλεγχος έκτα-
κτης ανάγκης σε κύλινδρο 
ανατροπής ενεργός ή και οι 
δύο ενεργοί

Ξεβιδώστε τις βίδες με ραβδωτή 
κεφαλή στις μαγνητικές βαλβίδες

Η πλατφόρμα δεν κλεί-
νει

Κομβίο χαλασμένο

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου τις 
επαφές στο στοιχείο χειρισμού 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Η πλακέτα δεν δίνει έξοδο στο 
J 1/3 ή στο J 43/93

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου την 
πλακέτα στο βύσμα J 1/3 και J 43/
93 σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

Ο επαφέας κινητήρα ή η βαλ-
βίδα S 7 στο συγκρότημα δεν 
ενεργοποιείται 

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου

Ενεργοποιητής B 25 χαλασμέ-
νος

Ελέγξτε με λαμπτήρα ελέγχου σύμ-
φωνα με το σχεδιάγραμμα συνδε-
σμολογίας και αν χρειάζεται αντι-
καταστήστε
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Τεχνικά στοιχεία

Συνιστώμενη χωρητικότητα της μπαταρίας

Υπόδειξη: Αν οδηγείτε το όχημά σας αποκλειστικά σε μικρές αποστά-
σεις, δηλαδή αστική κυκλοφορία με έντονη λειτουργία φόρ-
τωσης, πρέπει να επιλέξετε μια μπαταρία του αμέσως 
υψηλότερου επιπέδου. Επιπλέον συνιστάται να χρησιμο-
ποιείτε ισχυρότερο δυναμό.

Εναλλάκτες για την επαναφόρτιση της μπαταρίας

Εύρος θερμοκρασίας για τη χρήση της υδραυλικής 
πόρτας

Όλα τα μοντέλα
Βάρος του φορτίου [kg] Συνιστώμενη χωρητικότητα 

της μπαταρίας

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

πάνω από 1250 έως 1750
12 V = 1 x 180 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 143 Ah

πάνω από 1750 έως 4000 24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 180 Ah

Όλα τα μοντέλα
Βάρος του φορτίου [kg] Συνιστώμενος εναλλάκτης 

[W]
έως 1250 630

πάνω από 1250 έως 1750 730

πάνω από 1750 έως 4000 1000

Όλα τα μοντέλα

Στάνταρ Ειδικός εξοπλισμός "Ψύχος"
-20 °C έως +60 °C -40 °C έως +60 °C
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∆ιαγράμματα φορτίου

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν πόσο βαρύ επιτρέπεται να είναι 
το ωφέλιμο φορτίο (Q). Μπορείτε επίσης να βρείτε τον πίνακα 
που ισχύει για την υδραυλική πόρτα σας στο πλευρικό στοιχείο 
χειρισμού.

Το ωφέλιμο φορτίο (Q) αποτελείται από οτιδήποτε βρίσκεται 
στην πλατφόρμα, π.χ. το μεταφερόμενο εμπόρευμα, το χειρι-
στή, και, ενδεχομένως, ένα κλαρκ.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο (Q) εξαρτάται από 
την απόσταση φορτίου (a). Απόσταση φορτίου (a) είναι η από-
σταση ανάμεσα στο πίσω μέρος της επιφάνειας φόρτωσης και 
το κέντρο βάρους του ωφέλιμου φορτίου (12).

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο (Q) για την εκάστοτε 
μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση φορτίου (a) επισημαίνεται μο-
νίμως με σημάδια στην επιφάνεια της πλατφόρμας.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών!

Αν υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο (Q) ή 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση φορτίου (a), η υδραυλική 
πόρτα μπορεί να καταρρεύσει! Τότε μπορεί να τραυματιστούν 
άνθρωποι και να υποστεί σοβαρές ζημιές η υδραυλική πόρτα. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις παύει να ισχύει οποιαδήποτε εγγύ-
ηση!

Αν τοποθετείτε το ωφέλιμο φορτίο (Q) στη μέση ανάμεσα στο 
αριστερό και το δεξιό χείλος της πλατφόρμας:

 Φορτώνετε την υδραυλική πόρτα το πολύ με το ωφέλιμο 
φορτίο (Q) που αναφέρεται στον πίνακα δίπλα στην εκά-
στοτε απόσταση φόρτωσης (a)!

Αν τοποθετείτε το ωφέλιμο φορτίο (Q) στο αριστερό ή το δε-
ξιό χείλος της πλατφόρμας:

 Φορτώνετε την υδραυλική πόρτα το πολύ με το μισό του 
ωφέλιμου φορτίου (½Q) που αναφέρεται στον πίνακα 
δίπλα στην εκάστοτε απόσταση φόρτωσης (a)!

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

M 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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Υδραυλικά σχεδιαγράμματα 
συνδεσμολογίας

Τυπική υδραυλική πόρτα με τέσσερις κυλίνδρους
96-560.98-00.00-00

A K

ΚΥΛ. ΑΝΥΨ.ΚΥΛ. ΑΝΑΤΡ.

R2

DBV1

M

R5

P T

BAS5

AAB

R3

S2S3

) ) ) )

) )
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Τυπική υδραυλική πόρτα με απαλή οριζοντίωσηA
ΚΥ

Λ.
 Α

Ν
ΥΨ

.
ΚΥ

Λ.
 Α

Ν
ΑΤ

Ρ.
ΚΥ

Λ.
 Α

Ν
ΑΤ

Ρ.
ΚΥ

Λ.
 Α

Ν
ΥΨ

. Φ
ΡΑ

ΓΗ
 Κ

ΛΙ
ΣΗ

Σ
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Τυπική υδραυλική πόρτα με δύο κυλίνδρους
97-510.98-00.00-00

A C

ΚΥΛ. ΑΝΥΨ.ΚΥΛ. ΑΝΑΤΡ.

R2

DBV1

M

R5

P T

BAS5

AAB

R3

S2S3

) ) ) )

) )
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Τυπική υδραυλική πόρτα με υδραυλικό 
υποστήριγμα
96-524.98-01.00-00

A

B

A

S9

B V A V

S8S7

B K

A K 

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

ΚΥΛ. ΑΝΑΤΡ. ΚΥΛ. ΑΝΑΤΡ.ΚΥΛ. ΑΝΥΨ. ΚΥΛ. ΑΝΥΨ.

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Υδραυλική πόρτα με υδραυλικό υποστήριγμα
MBB C 750 L – C 1000 L

A
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Τυπική υδραυλική πόρτα με υδραυλικό υποδαπέδιο 
προφυλακτήρα
99-514.98-01.00-00

A

ΚΥΛ. ΑΝΑΤΡ. ΚΥΛ. ΑΝΥΨ. ΚΥΛ. ΑΝΥΨ. ΚΥΛ. ΑΝΑΤΡ.
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Τυπική υδραυλική πόρτα MBB C 750 SX
13-631.98-02.00-00/3
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Ανασυρόμενη υδραυλική πόρτα
95-585.98-01.00-00
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Ανασυρόμενη υδραυλική πόρτα MBB R 750 L, 
R 750 SM, R 1000 LM, R 1500 SK και R 2000 LK
00-538.01-98.01-00/3
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Ανασυρόμενη υδραυλική πόρτα 
MBB R 1500 L FLAT
99-553.98-01.00-00/3
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Ανασυρόμενη υδραυλική πόρτα MBB R 1500 SH και 
R 2000 LH
00-514.98-00.00-00
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Πτυσσόμενη υδραυλική πόρτα
93-505.60-08.00-00
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Πτυσσόμενη υδραυλική πόρτα
02-528.60-08.00-00
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Πόρτες κάθετης ανύψωσης
09-545.98-00.00-00
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Λιπαντικά και μέσα λειτουργίας

Σύσταση σχετικά με το υδραυλικό λάδι

• Shell Tellus S2 V 15
Θερμοκρασία χρήσης: -20 °C έως 60 °C

• Aero Shell Fluid 41
Θερμοκρασία χρήσης: -54 °C έως 90 °C

Ειδικός εξοπλισμός "Ψύχος"

• Aero Shell Fluid 41 και στεγανοποιήσεις χαμηλής θερμοκρα-
σίας για αποφυγή της υαλοποίησης των υλικών στεγανοποί-
ησης
Θερμοκρασία χρήσης: έως -54 °C

Λάδια φιλικά προς το περιβάλλον

Καθώς αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση, για τις υδραυλι-
κές συσκευές απαιτούνται λάδια φιλικά προς το περιβάλλον και 
βιοαποικοδομήσιμα. Σας παρέχουμε κατόπιν επιθυμίας ένα 
λάδι δοκιμασμένο από εμάς. Η θερμοκρασία χρήσης αυτού του 
λαδιού είναι -20 °C έως 60 °C. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε 
μας.

Σε περίπτωση χρήσης άλλων ειδών λαδιού, μπορούν μεταξύ 
άλλων να υποστούν ζημιές τα στεγανοποιητικά των κυλίνδρων 
και να προκληθούν ενοχλητικοί θόρυβοι.

Σύσταση σχετικά με το λιπαντικό γράσο/
λάδι

Για χαμηλής συντήρησης ορειχάλκινα έδρανα και χαμηλής και 
ράγες μετακίνησης:

• Shell Gadus S2 (γράσο βαρέος τύπου)

• Ισοδύναμο γράσο

Για πλαστικά έδρανα:

• Interflon LUBE EP+

• Ισοδύναμο λιπαντικό λάδι
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Παραδοτέα εξαρτήματα

Θα βρείτε τα παραδοτέα εξαρτήματα στον κατάλογο ανταλλα-
κτικών του εξουσιοδοτημένου συνεργείου σας. Στον κατάλογο 
συνεργείων θα μάθετε πού βρίσκεται το πλησιέστερο σ' εσάς 
συνεργείο και θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες επικοινω-
νίας.
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A
λίπανση 141

ράγα προσέγγισης 16

φίλτρο αναρρόφησης 153, 154, 156

έκταση της πλατφόρμας 34, 35

ξεδίπλωμα της πλατφόρμας 34

B
έλεγχος της μπαταρίας 140

γενικός διακόπτης μπαταρίας 28, 40

χωρητικότητα της μπαταρίας 176

στοιχείο χειρισμού

ραδιοτηλεχειριστήριο (στάνταρ) 124
ποδοδιακόπτης 112
φορητός διακόπτης χειρός 114, 116, 120
πλευρικό 42
ειδικά στοιχεία χειρισμού 126, 127, 129
δύο φορητοί διακόπτες χειρός 106

θέση χειρισμού 141

κονσόλα χειρισμού 13

ορισμοί 34

φίλτρο αερισμού 153, 154, 156

μέσα λειτουργίας 196

ευθυγράμμιση της πλατφόρμας με το 
έδαφος 24, 35, 46

D
εναλλάκτες 176

κομβίο 43

E
easy move 64, 70

σύμπτυξη της πλατφόρμας 34

δίπλωμα της πλατφόρμας 34

έλεγχος με το ένα χέρι 42

easy move 70
υδραυλικά στηρίγματα 54

ρύθμιση της κλίσης της πλατφόρμας 35

ανταλλακτικά 197

F
σύστημα ελέγχου στην καμπίνα 
οδηγού 40

αναδιπλούμενο τμήμα της πλατφόρμας 16

ανίχνευση βλαβών 134

σταθερό τμήμα της πλατφόρμας 16

ραδιοτηλεχειριστήριο 124

ποδοδιακόπτης 16, 112

G
συρόμενες κονσόλες στις ράγες 
μετακίνησης 143

H
χειρολαβή υπερκατασκευής 16

ράβδος συγκράτησης πλατφόρμας 16

φορητός διακόπτης χειρός 16, 114, 116, 120

γενικός διακόπτης 158

ανύψωση της πλατφόρμας 34

υδραυλική πόρτα 34

έκταση 34, 35, 42
ξεδίπλωμα 34, 35, 42
απενεργοποίηση 39
φόρτωση 36
κίνηση 33
ευθυγράμμιση με το έδαφος 34
σύμπτυξη 34, 36, 42
δίπλωμα 34, 36, 42
ενεργοποίηση 27

Ευρετήριο
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εκφόρτωση 36
ανύψωση 34, 36
άνοιγμα 34, 35, 42
κλίση της πλατφόρμας 34
κλείσιμο 34, 36, 42
βύθιση 34, 35, 42
προρύθμιση 24
οριζοντίωση 34, 42

μοντέλα υδραυλικής πόρτας 13, 16

κύλινδρος ανύψωσης 16

υδραυλικό συγκρότημα 16

έλεγχος υδραυλικού συστήματος 151

υδραυλικό λάδι

συστάσεις 196
λάδια φιλικά προς το περιβάλλον 196
αλλαγή 152, 156

δοχείο υδραυλικού λαδιού 153, 154, 156

υδραυλικά σχεδιαγράμματα 
συνδεσμολογίας 182

υδραυλικά πόδια στήριξης 29

J
ετήσια συντήρηση 152

K
κωνικό στόμιο λίπανσης 142

διακόπτης μοχλού 43

κύλινδρος ανατροπής 16

έλεγχος ψηκτρών άνθρακα 140

L
έδρανα της διάταξης προστασίας από την
κύλιση 142

παραδοτέος εξοπλισμός 12

M
ανανέωση των σημάνσεων 141

μηχανικά πόδια στήριξης 29

επισκόπηση μοντέλων 13, 16

μηνιαία συντήρηση 149

έλεγχος παξιμαδιών 151

N
κλίση της πλατφόρμας 35

διακόπτης κλίσης 16

αισθητήρας κλίσης 16

ωφέλιμο φορτίο 177

κέντρο βάρους ωφέλιμου φορτίου 16, 141

O
άνοιγμα της πλατφόρμας 34

λάδι 141, 149

βίδα εκκένωσης λαδιού 154, 156

λάδωμα 141

έλεγχος στάθμης λαδιού 149

P
φροντίδα 146

πλατφόρμα 16

έκταση 34, 42
ξεδίπλωμα 34, 35, 42
φόρτωση 36
κίνηση 33
ευθυγράμμιση με το έδαφος 34
σύμπτυξη 34, 36, 42
δίπλωμα 34, 36, 42
εκφόρτωση 36
ανύψωση 34, 36
άνοιγμα 34, 35, 42
κλίση της πλατφόρμας 34
κλείσιμο 34, 36, 42
βύθιση 34, 35, 42
οριζοντίωση 34, 42

κλίση της πλατφόρμας 24, 35

πακέτο πλατφόρμας 16

έλεγχοι 158
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Q
ειδίκευση του προσωπικού 8

R
καθαρισμός 140

S
διακόπτης στην καμπίνα οδηγού 27, 39

κλείσιμο της πλατφόρμας 34

διακόπτης κλειδί 28, 39

λιπαντικά 196

έλεγχος βιδών 151

περιστροφικός διακόπτης 43

πλευρικό στοιχείο χειρισμού 43

πλευρική κονσόλα χειρισμού 16

βύθιση της πλατφόρμας 34

μετρητής σέρβις 133

διατάξεις ασφαλείας 139

έλεγχος 139

ειδικά στοιχεία χειρισμού 126, 127, 129

κολιέ σύσφιξης 156

στάνταρ ραδιοτηλεχειριστήριο 124

σωλήνας τρίποδα 16

βλάβες 159

πίνακας αντιμετώπισης βλαβών 161,
168, 172

πόδια στήριξης

υδραυλικά 29, 48
μηχανικά 29

T
κωδικός πλήκτρου 28, 40

προγραμματισμός 132

τεχνικά στοιχεία 176

εύρος θερμοκρασίας 176

πλαίσιο στρέψης 16

U
επισκόπηση

πτυσσόμενες υδραυλικές πόρτες 14, 22
τυπικές υδραυλικές πόρτες 13, 16, 19
ανασυρόμενες υδραυλικές πόρτες 14, 20
τεχνική αναδίπλωσης 21
πόρτες κάθετης ανύψωσης 23

κύλινδρος αναστροφής 16

υποδαπέδιος προφυλακτήρας 16

V
μπλοκ βαλβίδων 153, 154, 156

ράγες μετακίνησης 16

κύλινδρος μετατόπισης 16

προρύθμιση της υδραυλικής πόρτας 24

W
οριζοντίωση της πλατφόρμας 35

διατάξεις προειδοποίησης 139

προειδοποιητική υπόδειξη 8

προειδοποιητικά φώτα 16

συντήρηση 146

ετησίως 152
ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης 140
μηνιαίως 149
πριν από την εκκίνηση 139

έδρανα χαμηλής συντήρησης 152

Z
εξαρτήματα 197

δύο φορητοί διακόπτες χειρός 106

έλεγχος με τα δύο χέρια 42

κομβία 56, 58
easy move 64
υδραυλικά στηρίγματα 48, 50
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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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