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Par šo rokasgrāmatu
Šī rokasgrāmata satur svarīgu informāciju, kas nepieciešama
PALFINGER Tail Lifts pacelšanas platformas drošai n lietpratīgai montāžai, apkalpošanai, apkopei un patstāvīgi veicamai
vienkāršai traucējumu novēršanai.
 Pirms darba ar pacelšanas platformu izlasiet visu rokasgrāmatu, it īpaši nodaļu „Svarīga drošības informācija“.

Citi dokumenti
•
•
•
•
•
•
•
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Montāžas rokasgrāmata
Montāžas tehniskais zīmējums
Rezerves daļu katalogs (tiešsaistē)
Pārbaužu žurnāls
Montāžas izpēte (pēc vēlēšanās)
Īsā lietošanas rokasgrāmata (pēc izvēles)
Lietošanas rokasgrāmatas papildinājums (pēc izvēles)
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Svarīga drošības informācija
PALFINGER Tail Lifts pacelšanas platforma ir ražota saskaņā ar pašreizējo tehnikas stāvokli un atzītiem drošības tehnikas noteikumiem. Tomēr pastāv savainošanās un mantas
bojājumu risks, ja netiek ievēroti šajā rokasgrāmatā minētie vispārējie drošības norādījumi un lietošanas norādījumu brīdinājumi.
 Pirms pacelšanas platformas lietošanas kārtīgi un pilnīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
 Uzglabājiet rokasgrāmatu tā, lai tā jebkurā laikā būtu pieejama visiem lietotājiem.
 Gadījumā, ja pārdodat vai iznomājat transportlīdzekli ar pacelšanas platformu, vienmēr dodiet līdzi šo lietošanas rokasgrāmatu.

Pareiza lietošana
 Pacelšanas platformu lietojiet tikai un vienīgi preču iekraušanai un izkraušanai. Šai nolūkā uz platformas drīkst atrasties tikai operators.
 Darbiniet pacelšanas platformu tikai kopā ar virsbūvi. Darbinot pacelšanas platformu bez virsbūves, pastāv risks pārāk augsta pacēluma dēļ izkrīt pacēlājcilindri un tiek gūti
miesas un mantas bojājumi.
 Ievērojiet tehniskajos datos minētos slodzes ierobežojumus.
Pareizai lietošanai ir jāizlasa un jāsaprot šā rokasgrāmata un jo
īpaši nodaļa „Svarīga drošības informācija“.
Par nepareizu lietošanu tiek uzskatīta arī pacelšanas platformas izmantošana
• ārpus šajā rokasgrāmatā minētās izmantošanas jomas,
• kā arī tad, ja tā tiek izmantota ekspluatācijas apstākļos, kas
atšķiras no šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem apstākļiem.
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Personāla kvalifikācija
Pacelšanas platformu drīkst apkalpot tikai persona, kura:
• ir izlasījusi un izpratusi šo rokasgrāmatu, jo īpaši, nodaļas
„Svarīga drošības informācija“ un „Vispārēja apkalpošana“,
• un ir iepazinusies ar pacelšanas platformas darbību un prot
ar to rīkoties.

Brīdinājumi šajā rokasgrāmatā
Šajā rokasgrāmatā brīdinājumi pievienoti pie rīcības aicinājumiem, kuros pastāv personu un mantas bojājumu apdraudējums.
Brīdinājumi ir veidoti šādi:

SIGNĀLVĀRDS

Apdraudējuma veida un avota apraksts
Norādījumu neievērošanas gadījumā iespējamo seku apraksts
 Apdraudējumu novēršanas pasākumu apraksts
Noteikti jāievēro aprakstītie apdraudējumu novēršanas pasākumi!
Signālvārds norāda apdraudējuma smaguma pakāpi:
Signālvārds

Lietojums

APDRAUDĒJUMS!

Apzīmē tiešuapdraudējumu, kas noteikti izraisīs
smagus savainojumus vai nāvi, ja tas netiks novērsts.

BRĪDINĀJUMS!

Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt smagus savainojumus vai arī nonāvēt, ja tas
netiks novērsts.
Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas var

UZMANĪBU! izraisīt vidējus vai vieglus miesas bojājumus vai
mantas bojājumus, ja tā netiks novērsta.
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Tas jums ir jāievēro
Vispārēji norādījumi
• Vienmēr vadājiet šo rokasgrāmatu līdzi transportlīdzeklī.
• Konstruktīvas izmaiņas drīkst veikt tikai uzņēmuma
PALFINGER Tail Lifts pilnvarotas remontdarbnīcas. Sev
tuvāko pilnvaroto remontdarbnīcu un citu saziņas informāciju
atradīsit pilnvaroto remontdarbnīcu sarakstā.
• Apkopes laikā izmantojiet tikai oriģinālās PALFINGER Tail Lifts
rezerves daļas.
• Ievērojiet visus pielietojamos nelaimes gadījumu novēršanas
noteikumus.
Ieslēgšanas laikā
• Katru dienu pirms pacelšanas platformas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ir pieejami un darbojas viss drošības un brīdināšanas aprīkojums.
•
•
•
•

Brīdinājuma karodziņi
Brīdinājuma lampiņas
Pieturēšanās rokturi
Pretripošanas nodrošinājums

Ekspluatācijas laikā
• Pārliecinieties, vai pirms ekspluatēšanas sākšanas pacelšanas platforma ir atbloķēta.
• Nodrošiniet pietiekamu iekraušanas zonas apgaismojumu.
• Uz pacelšanas platformas nekad nepārvadājiet personas.
• Preces uz pacelšanas platformas izvietojiet tā, lai to svars
būtu sadalīts vienmērīgi pa visu virsmu.
• Nominālslodzi uz pacelšanas platformas nodrošiniet tā, lai tā
nevarētu nogāzties. Nenobloķētus konteinerus uz riteņiem ar
pacelšanas platformu drīkst pārvietot tikai tad, ja tiem nodrošināts pretripošanas nodrošinājums.
• Nodrošiniet, lai nekas neatrastos transportlīdzekļa kustības
zonā.
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Pirms apkopes
• Izslēdziet akumulatoru galveno slēdzi un noņemiet zemējuma lenti.
• Pirms nomaiņas nodrošiniet vai atslogojiet atsperes.
• Gadījumā, ja izplūst hidrauliskā eļļa, nemēģiniet ar rokām
aizturēt strūklu.
• Veicot apkopes darbus zem platformas, nodrošiniet skrejveltni pret kustību lejup.
Utilizācijas laikā
• Eļļas un filtrus utilizējiet saskaņā ar valstī spēkā esošajiem
noteikumiem.

10

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_LV.book Seite 11 Montag, 27. Januar 2020 11:59 11

PALFINGER Tail Lifts –
pacelšanas platforma
Uzņēmums PALFINGER Tail Lifts jūs sirsnīgi apsveic ar jaunas pacelšanas platformas iegādi!
Uzņēmums PALFINGER Tail Lifts , kuram ir vairāk nekā 50
gadu pieredze hidraulisko pacelšanas platformu ražošanā,
mūsdienās ir viens no pasaulē vadošajiem šo ļoti noderīgo pārkraušanas sistēmu ražotājiem.
Zīmola PALFINGER Tail Lifts pacelšanas platformas, kā arī
agrāko zīmolu platformas Hubfix, Interlift un Hayons Inter, ir
pašlaik ir sastopamas vairāk nekā pasaules 40 valstīs. Visos
piecos kontinentos var atrast vairāk nekā 100 000 Brēmenes
rūpnīcā izgatavotās pacelšanas platformas.
Lieliskais apkopes tīkls ar vairāk nekā 2500 apkopes filiālēm
Eiropā garantē neierobežotu un optimālu loģistiku.
Jūsu jaunā PALFINGER Tail Lifts pacelšanas platforma ir aprīkota ar inovatīvu un uzticamu tehnoloģiju. To ļoti rūpīgi izstrādājuši mūsu darbinieki. Tā ir vislabākais priekšnosacījums
ilgstošam darbmūžam bez traucējumiem.
Lai iepazītos ar jaunās pacelšanas platformas apkalpošanu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu. Šeit jūs atradīsit arī pacelšanas platformas ekspluatācijai nepieciešamos
drošības tehnikas norādījumus.
Ja tūlīt pēc izlasīšanas jums rodas vēl citi jautājumi par pacelšanas platformu, uz tiem labprāt atbildēs uzņēmuma
PALFINGER Tail Lifts apkalpošanas grupas personāls.
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Piegādes komplekts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pacelšanas platforma
Uzlīme – ETMA norādes
Lielā datu plāksnīte (platformai)
Mazā datu plāksnīte (pacēlājam)
Pakaļējā apakšsarga plāksnīte (UFE)
Slodzes diagramma
Lietošanas rokasgrāmata
Pārbaužu žurnāls
Sākuma komplekts sastāv no:
• pakaļējā apakšsarga sertifikāta
• montāžas rokasgrāmatas
• īsās lietošanas rokasgrāmatas
• lielās TÜV plāksnītes
• mazās TÜV plāksnītes
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Šādi varēsit atrast sev
vispiemērotāko modeli
Katram pacelšanas platformas modelim šajā lietošanas rokasgrāmatā ir pievienots burts (no A līdz V). Šo burtu atradīsit katras nodaļas sākumā, kas satur informāciju par jūsu pacelšanas
platformas modeli. Tālāk sniegtajā pārskatā atradīsiet burtu,
kas atbilst jūsu modelim.

Standarta pacelšanas platformas
A

Sānā izvietotais vadības elements
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

Viena cilindra modelis
MBB C 500 LG
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C

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

E

Elektriskie cilindri
MBB C 1000 E

Apakšā pavelkamās pacelšanas platformas
F

Vienreiz salokāma platforma
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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G

Divreiz salokāma platforma
MBB R 1500 SH – R 2000 LH
MBB R 750 SM – R 2000 LM

Salokāmās pacelšanas platformas
K

Četru cilindru modelis
MBB F 1000 SH – F 2000 LH
MBB F 1000 SX – F 2000 LX

L

Divu cilindru modelis
MBB F 1000 LD – F 1500 LU
MBB F 1000 L – F 1500 L

M

Viena cilindra modelis
MBB F 600 L
MBB C 600 L

Vertikālie lifti
V

Standarta vertikālais lifts
MBB V 4000 S
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Modeļu pārskati
A

Standarta pacelšanas platformas

22
21
3
19
18
17

2
3

14

4

5
6
7
12

11

13

2

11 Aizturēšanas sliede
Pieturēšanās roktura
konstrukcija (nav iekļauta
(pretripošanas
piegādes komplektā)
nodrošinājums, pēc izvēles)

3

Sānā izvietota vadības
pults

12 Lietderīgās slodzes
smaguma centrs

4

Hidrauliskais agregāts

5

Pakaļējais apakšsargs

13 Brīdinājuma lampiņas
(pēc izvēles)

6

Slīpuma slēdzis b13,
slīpuma sensors b15

14 Platforma

Slīpuma slēdzis b16,
slīpuma sensors b15

18 Pacēlājcilindrs

7

10 Kājslēdzis

16

10

17 Vērpes rāmis
19 Sasvēršanas cilindrs
21 Statīva caurule
22 Rokas kabeļslēdzis
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B

Standarta pacelšanas platformas

22

18
17

2

9
4

5
12

14

2

Pieturēšanās roktura
konstrukcija (nav iekļauta
piegādes komplektā)

12 Lietderīgās slodzes
smaguma centrs
14 Platforma

4

Hidrauliskais agregāts

17 Vērpes rāmis

5

Pakaļējais apakšsargs

18 Pacēlājcilindrs

9

Margas

22 Rokas kabeļslēdzis
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C

Standarta pacelšanas platformas
2

3
21

18

3

17

4

19
6

13

2

3
4
6

14

12

Pieturēšanās roktura
konstrukcija (nav iekļauta
piegādes komplektā)

11

13

10

13 Brīdinājuma lampiņas
(pēc izvēles)

14 Platforma
Sānā izvietota vadības pults 17 Vērpes rāmis
Hidrauliskais agregāts
18 Pacēlājcilindrs
Slīpuma slēdzis b13
19 Sasvēršanas cilindrs

10 Kājslēdzis

(aizklāts zem platformas)

11 Aizturēšanas sliede
21 Statīva caurule
(pretripošanas nodrošinājums,
pēc izvēles)
12 Lietderīgās slodzes
smaguma centrs
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E

Standarta pacelšanas platformas ar
elektriskajiem cilindriem

22
21
3
19
18

2

17

3
23

4

14
5
6
7
10

12
11

13

2

Pieturēšanās rokturis pie
virsbūves (neietilpst
piegādes komplektā)

12 Lietderīgās slodzes
smaguma centrs

3

Sānā izvietota vadības pults

13 Brīdinājuma lampiņas
(izvēles iespēja)

4

Energobloks

14 Platforma

5

Pakaļējais apakšsargs

17 Vērpes rāmis

6

Slīpuma sensors b15

18 Pacēlājcilindrs

7

Slīpuma sensors b15

19 Sasvēršanas cilindrs

10 Kājslēdzis

21 Statīva caurule

11 Aizturēšanas sliede
(pretripošanas
nodrošinājums, pēc izvēles)

23 Gofrēts aizsargapvalks

22 Rokas kabeļslēdzis
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FG

Apakšā pavelkamās pacelšanas platformas
22
1
3
21
19
18
2

17

3

24

16

4

15
6
8
12

1

11

13

7
10

2

12 Lietderīgās slodzes
smaguma centrs
Pieturēšanās rokturis pie
virsbūves (neietilpst
13 Brīdinājuma lampiņas
piegādes komplektā)
(pēc izvēles)

3

Sānā izvietota vadības pults 15 Platformas salokāmā daļa

4

Hidrauliskais agregāts

6

Slīpuma slēdzis b13,
slīpuma sensors b15

17 Vērpes rāmis

Slīpuma slēdzis b16,
slīpuma sensors b15

19 Sasvēršanas cilindrs

7
8

Šķērssliedes

Vadveltnītis

10 Kājslēdzis (pēc izvēles)

16 Platformas nesalokāmā
daļa
18 Pacēlājcilindrs
21 Statīva caurule
22 Rokas kabeļslēdzis

11 Aizturēšanas sliede
24 Pārvietošanas cilindrs
(pretripošanas
nodrošinājums, pēc izvēles)
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Apakšā pavilkšanas tehnika
F

X

17

Y
15

1

G

X

23

Y

1

Šķērssliedes

15 Platformas salokāmā daļa
17 Vērpes rāmis
23 Platformas pakete
X Transportēšanas pozīcija
Y Ekspluatācijas pozīcija
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KLM

Salokāmās pacelšanas platformas

2
22
3
21
20
19
18
17

3

16

4
5
6
7

13
8

15
12

10

3

Pieturēšanās rokturis pie 12 Lietderīgās slodzes
smaguma centrs
virsbūves (neietilpst
piegādes komplektā)
13 Brīdinājuma lampiņas
(pēc izvēles)
Sānā izvietota vadības pults

4

Hidrauliskais agregāts

15 Platformas salokāmā daļa

5

Pakaļējais apakšsargs

16 Platformas nesalokāmā daļa

6

Slīpuma slēdzis b13,
slīpuma sensors b15

17 Vērpes rāmis

7

Slīpuma slēdzis b16,
slīpuma sensors b15

19 Sasvēršanas cilindrs

8

Vadveltnītis

2

22

11

18 Pacēlājcilindrs
20 Veltnis pie pakaļējā
apakšsarga

10 Kājslēdzis (pēc izvēles)

21 Statīva caurule

11 Aizturēšanas sliede
(pretripošanas
nodrošinājums, pēc
izvēles)

22 Rokas kabeļslēdzis
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Vertikālie lifti

V

17

1
2

16

3

15

4

14
6

5

7
8

13
12

9
11

10

1

Agregāts ar eļļas tvertni

2

Rokas kabeļslēdzis 1

10 Slīpuma sensors b15
(iestatīts rūpnīcā, pozīciju
nedrīkst mainīt)

3

Rokas kabeļslēdzis 2

4

Transportlīdzekļa grīda 2

5

Transportlīdzekļa grīda 1

6

Hidrauliskās šļūtenes
13 Iekraušanas rampa
(savienojums ar agregātu)
(pretripošanas nodrošinājums,
Vadības rāmis
virzienā uz āru)
Aizvērējcilindrs
14 Sasvēršanas cilindrs

7
8
9

11 Brīdinājuma lampiņa
12 Lietderīgās slodzes
smaguma centrs

Pretripošanas
15 Margas
nodrošinājums
16 Skrejveltnis
transportlīdzekļa virzienā
17 Portāla aizvars
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Pacelšanas platformas iepriekšēja
noregulēšana
Šajā nodaļā atradīsit informāciju par pamata iestatījumiem, kas
nodrošina ērtu un drošu lietošanu.

ACF

Pielāgošanās zemei brīža iestatīšana
Tikai elektrības iekārtām ar slīpuma slēdzi B13 rūpnīcā var iestatīt laiku, kad platforma pēc nolaišanās uz zemes veic sasvēršanos (pielāgošanos zemei).

6

HORIZONTĀLI

250 mm

AEFGK

Lai iestatītu pielāgošanās zemei laiku:
 Pie slīpuma slēdža b13 (6) atskrūvējiet piestiprināšanas
skrūvi.
 Lai pielāgošanās zemei notiktu „agrāk”, pagrieziet slīpuma
slēdzi b13 (6) dažus milimetrus pulksteņrādītāju kustības
virzienā.
Lai pielāgošanās zemei notiktu „vēlāk”, pagrieziet slīpuma
slēdzi b13 (6) dažus milimetrus pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam.
 Piestiprināšanas skrūvi pie slīpuma slēdža b13 (6) atkal
pievelciet.
 Pārbaudiet, vai platforma tagad sāk sasvēršanos vēlamajā brīdī.
 Pārbaudiet, vai starp slīpuma slēdzi un skrūvi ir uzstādīta
arī atsperpaplāksne, un apvērsiet drošības paplāksni.
Brīdis, kurā platformai ir jāsasveras, tagad ir iepriekš noregulēts. Platformas sasveras atbilstoši agrāk vai arī vēlāk.

Platformas slīpuma iepriekšēja
noregulēšana
Pēc tam, kad platforma ir pacēlusies no zemes, tā atkal ieņem
iestatīto stāvokli. Platformas slīpumu ir iespējams individuāli
iestatīt nedaudz augstāk vai zemāk.
 Izmantojot vadības pults taustiņu „Atvērt/aizvērt”, iestatiet
vajadzīgo augšējo stāvokli (skatiet „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.). Tas ir iespējams tikai tad, ja pie platformas
ir uzstādīts b15 slīpuma sensors.
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A

Hidrauliskās balstiekārtas spiediena slēdža
regulēšana

Skrūvēt regulēšanas skrūvi
(Iestatīšanas diapazons no 20 līdz 50 bar)
- Pulksteņrādītāju kustības virzienā
Palielināt spiedienu
- Pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
Samazināt spiedienu

Ja hidrauliskā balstiekārta transportlīdzekli paceļ par daudz vai
balsti nesniedzas līdz zemei, balstiekārtas spiediena slēdzi iespējams pieregulēt.
Šai nolūkā jāpagriež spiediena slēdža regulēšanas skrūve.
Lai balstu piespiedējspēku samazinātu, pagrieziet regulēšanas
skrūvi par vienu apgriezienu pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.
Lai balstu piespiedējspēku palielinātu, pagrieziet regulēšanas
skrūvi par vienu apgriezienu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Pēc noregulēšanas pārbaudiet piespiedējspēku, nolaižot balstus. Ja nepieciešamā balstiekārtas izslēgšanās nenotiek, atkārtojiet šo procesu vēlreiz.
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Vispārēja apkalpošana
Šajā nodaļā atradīsit pamatinformāciju par to, kas ir jāņem vērā
ierīces apkalpošanas laikā. Šī informācija attiecas uz visiem
pacelšanas platformu modeļiem.
 Uzmanīgi izlasiet visu nodaļu, it īpaši šos brīdinājumus.

UZMANĪBU!

BÜW

Akumulatora izlādes risks!
Ja pacelšanas platformas vadības elementā ir attēlots blakus
norādītais logotips, tad tai ir akumulatora uzraudzības sistēma (BÜW).
Ja akumulatora jauda samazinās zem robežvērtības, atskan
skaņas signāls un pacelšanas platforma automātiski tiek izslēgta, lai taupītu akumulatora enerģiju. Akumulatora spriegums tagad ir tik zems, ka ir iespējams tikai vienreiz iedarbināt motoru. Ja turpināsit lietot pacelšanas platformu, vairs
nevarēsit iedarbināt transportlīdzekli!
 Pēc skaņas signāla nekavējoties iedarbiniet transportlīdzekli, lai atkal uzlādētu akumulatoru!

Norāde:
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Pacelšanas platformas ieslēgšana
UZMANĪBU!

Nepietiekamas nodroses izraisīts savainošanās risks vai
mantas bojājumi!
Var tikt savainotas personas un radīti materiāli bojājumi jūsu
transportlīdzeklim, pacelšanas platformai vai citiem transportlīdzekļiem, ja netiek ievēroti šādi nosacījumi:
 Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai ir pieejams un
darbojas viss drošības un brīdinājuma aprīkojums.
 Apstājieties tikai vietās, kurās to atļauj ceļu satiksmes noteikumi.
 Nodrošiniet transportlīdzekli pret ripošanu, izmantojot,
piem., stāvbremzi, pārnesumkārbu vai apakšā paliekamos ķīļus.
 Pirms preču iekraušanas vai izkraušanas no transportlīdzekļa norobežojiet satiksmes zonu, izmantojot brīdinājuma karodziņus un brīdinājuma lampiņas. Jo īpaši ir jānodrošina pacelšanas platformas vadības elementi, kas
iesniedzas satiksmes plūsmā.
Lai ieslēgtu pacelšanas platformu, atkarībā no modeļa ir četras
iespējas:
• slēdzis vadītāja kabīnē;
• atslēgas slēdzis sānā izvietotajā vadības elementā;
• taustiņu kods sānā izvietotajā vadības elementā;
• akumulatora galvenais slēdzis.
Lai iedarbinātu pacelšanas platformu ar vadītāja kabīnes
slēdzi:
 Vadītāja kabīnes slēdzi nostatiet pozīcijā „IESLĒGT”.
Slēdža marķējums vairs nav saskatāms.
Pacelšanas platformas gatavība ekspluatācijai vadītāja kabīnē tiek parādīta ar optisku signālu.
Ja transportlīdzeklim ir motora iedarbināšanas bloķētājs,
transportlīdzekli nevar iedarbināt.
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Lai ieslēgtu pacelšanas platformu ar atslēgas slēdzi(26) sānā
izvietotajā vadības elementā:
 Ievietojiet atslēgu atslēgas slēdža caurumā un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Pacelšanas platformas gatavība ekspluatācijai vadītāja kabīnē tiek parādīta ar optisku signālu.

Lai ieslēgtu pacelšanas platformu ar taustiņu kodu sānā izvietotajā vadības elementā:
 Ar taustiņu kombinācijām ievadiet pacelšanas un slēgšanas taustiņu kodu (skatiet „Taustiņu koda programmēšana“, sākot ar 124. lpp.).
Pacelšanas platformas gatavība ekspluatācijai vadītāja kabīnē tiek parādīta ar optisku signālu.
Lai ieslēgtu pacelšanas platformu ar akumulatora galveno
slēdzi:
 Grieziet akumulatora galveno slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz izcilnis nofiksējas.
Pacelšanas platformas gatavība ekspluatācijai vadītāja kabīnē tiek parādīta ar optisku signālu.
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Atbalsta pēdu izbīdīšana pie
transportlīdzekļa
UZMANĪBU!

Transportlīdzekļa bojājums!
Transportlīdzekļa rāmi var bojāt nepietiekama zemes nestspēja vai arī nepareizi noregulētas atbalsta pēdas.
 Pārliecinieties, vai atbalsta pēdām ir pietiekama zemes
nestspēja!
 Nekad nepaceliet transportlīdzekli, izmantojot hidrauliskās atbalsta pēdas!
 Preču iekraušanas laikā transportlīdzeklī atbalsta pēdas
vairākkārt pieregulējiet.

UZMANĪBU!

Savainošanās risks vai materiāli bojājumi
transportlīdzekļiem ar pneimatisko balstiekārtu
Ja transportlīdzekļa pneimatiskā balstiekārta nav bloķēta,
asis tiek pilnībā atbrīvotas un smagums tiek pārnest uz atbalsta pēdām. Turklāt var tikt savainotas personas un bojāta pacelšanas platforma, transportlīdzeklis vai krava.
 Nostatiet transportlīdzekļa pneimatiskās balstiekārtas vadības sviru stāvoklī „Bloķēt”!

Transportlīdzekļi ar mehāniskām atbalsta pēdām
Mehāniskās atbalsta pēdas novērš rāmja bojājumus. Kad piekraujat transportlīdzekli, atbalsta pēdas izslīd.
Lai izbīdītu mehāniskās atbalsta pēdas:
 Atbrīvojiet iespīlēšanas ierīci.
 Nolaidiet atbalsta pēdas līdz zemei.
 Ar roku stingri pievelciet iespīlēšanas ierīci.

Transportlīdzekļi ar hidrauliskām atbalsta pēdām
 Lai izbīdītu hidrauliskās atbalsta pēdas, skatiet „Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci un hidrauliskajiem balstiem“, sākot ar 48. lpp.
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Atbalsta pēdu iebīdīšana pie
transportlīdzekļa
Mehānisko atbalsta pēdu iebīdīšana
 Atbrīvojiet iespīlēšanas ierīci.
 Atbīdiet atbalsta pēdas transportēšanas pozīcijā.
 Ar roku stingri pievelciet iespīlēšanas ierīci.

Hidraulisko atbalsta pēdu iebīdīšana

UZMANĪBU!

Rāmja bojājumu risks!
Transportlīdzekļiem ar pneimatisko balstiekārtu var notikt pilnīga svara pārnese uz atbalsta pēdām.
 Pirms atbalsta pēdu iebīdīšanas paceliet transportlīdzekli,
izmantojot pneimatisko balstiekārtu, tā, lai atbalsta pēdas
tiktu atslogotas.
 Lai iebīdītu hidrauliskās atbalsta pēdas, skatiet „Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci un hidrauliskajiem balstiem“, sākot ar 48. lpp.

Margu uzstādīšana pie platformas un
noņemšana
Pacelšanas platforma atkarībā no modeļa ir aprīkota ar margām. Ir iespējamas divas margu pamatversijas:
• P tipa margas
• A tipa margas
Lai margas uzstādītu pie platformas vai noņemtu, rīkojieties
šādi:

30

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_LV.book Seite 31 Montag, 27. Januar 2020 11:59 11

P tipa margu uzstādīšana
 Celiet attiecīgās margas par 90° uz augšu, līdz tās nofiksējas.

P tipa margu noņemšana
 Lai margas atbloķētu, velciet tās virzienā uz augšu (1).
 Grieziet attiecīgās margas uz iekšpusi (2), līdz magnētiskais buferis novietojas uz platformas.
2
1
2

1
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A tipa margu uzstādīšana
 Nedaudz pavelciet attiecīgās margas uz platformas vidu (1).
 Paceliet attiecīgās margas par 90° uz augšu (2) un laidiet
uz leju, līdz tās stingri nofiksējas.

2
2

1

1

A tipa margu noņemšana
 Velciet attiecīgās margas virzienā uz augšu (1).
 Pēc tam grieziet attiecīgās margas uz iekšpusi (2), līdz
magnētiskais buferis novietojas uz platformas.

2
1
2

1
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Platformas darbināšana
UZMANĪBU!

Savainošanās un mantas bojājumu risks, ko izraisa
kustīga platforma!
Platformas automātiskas kustības laikā var tikt savainotas
personas. Var tikt sabojāti arī transportlīdzekļi un citi priekšmeti, kas atrodas kustības zonā. Krava var nogāzties un tikt
bojāta vai arī var savainot personas.
 Pārliecinieties, vai transportlīdzekļa aizmugurē ir pietiekami daudz vietas pacelšanas platformai.
 Neļaujiet personām piekļūt kustības zonā, kamēr jūs pārvietojat platformu.
 Platformas kustības laikā uzraugiet kravu, kustības zonu
un saspiešanās vietas pie transportlīdzekļa.
 Pievērsiet uzmanību arī tam, lai vadības elementi tiktu iedarbināti vienīgi platformas pārvietošanai.
 Platformas slīpumu iestatiet tikai nenoslogotā stāvoklī.

UZMANĪBU!

Savainošanās risks, ko rada nepietiekama turēšanās vai
pārāk maz vietas uz platformas!
Pastāv risks nokrist no platformas un savainoties.
 Iekraušanas laikā atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas
operatoram (vismaz 50 x 60 cm).
 Uz platformas vienmēr var atrasties tikai tā persona, kas
apkalpo platformu.
 Nekad neturiet kravu, bet gan turieties pie pieturēšanās
roktura!
 Uzraugiet kravu un kustības zonu, kamēr darbināt platformu.
Tas, kā jūs darbināt platformu, ir atkarīgs no tās modeļa un pieejamā sānā izvietotā vadības elementa. Atbilstošus norādījumus skatiet nodaļā „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.
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Terminoloģija
Jūs varat ar platformu veikt šādas darbības:
• Atvēršana
Platforma atveras un pārvietojas un stateniskas transportēšanas pozīcijas jūsu izvēlētā ekspluatācijas pozīcijā. Šī pozīcija tiek saglabāta un pacelšanas laikā pēc pielāgošanās zemei, tiek atkal ieņemta.
• Aizvēršana
Platforma aizveras un pārvietojas no līmeniskas ekspluatācijas pozīcijas stateniskā transportēšanas pozīcijā.
• Izbīdīšana
Platforma tiek izbīdīta no transportlīdzekļa apakšas.

• Iebīdīšana
Platforma tiek iebīdīta zem transportlīdzekļa.

• Atlocīšana
Platforma tiek atlocīta no transportēšanas pozīcijas ekspluatācijas pozīcijā.
• Salocīšana
Platforma tiek salocīta no ekspluatācijas pozīcijas transportēšanas pozīcijā.
• Nolaišana
Platforma līmeniskā pozīcijā pārvietojas uz leju.

• Pacelšana
Platforma horizontālā pozīcijā pārvietojas uz augšu.
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• Pielāgošanās zemei
Pēc nolaišana platforma atstāj ekspluatācijas pozīciju un novietojas uz zemes.
Salokāmie modeļi M pakāpeniski sasveras nolaišanas laikā.
• Horizontāla pozīcija
Pirms platformas pacelšanās no zemes tā sasveras horizontālā ekspluatācijas pozīcijā, kas tika saglabāta atvēršanās
laikā.
Salokāmie modeļi M platformas pacelšanas laikā pakāpeniski sasveras horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
• Platformas slīpuma iestatīšana
Platformas slīpums tiek iestatīts līdzenāk vai stāvāk jūsu izvēlētajā ekspluatācijas pozīcijā.

Platformas atvēršana/atlocīšana/izbīdīšana un
platformas slīpuma iestatīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Atkarībā no modeļa, izmantojot sānā uzstādīto vadības elementu vai rokas kabeļslēdzi, atveriet, salociet vai izbīdiet
pacelšanas platformu kā aprakstīts nodaļā „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.
 Lai atvērtu vai aizvēru platformu, atkarībā no modeļa grieziet pagriežamo slēdzi kā aprakstīts nodaļā „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp., līdz nenoslogotā platforma ir sasniegusi vajadzīgo slīpumu.

Platformas nolaišana
Platforma nolaišanas laikā paliek horizontālā pozīcijā. Pēc tam,
kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras, līdz platformas mala pieguļ zemei.
 Atkarībā no modeļa nolaidiet platformu, izmantojot sānā uzstādīto vadības elementu, kājslēdzi vai rokas kabeļslēdzi kā
aprakstīts nodaļā „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.
Platforma tiek lēnām nolaista un automātiski novietojas uz
zemes.
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Platformas pacelšana
Pirms platformas pacelšanas tā sasveras horizontālā pozīcijā.
Platforma pacelšanas laikā paliek horizontālā pozīcijā.
 Atkarībā no modeļa paceliet platformu, izmantojot sānā uzstādīto vadības elementu, kājslēdzi vai rokas kabeļslēdzi kā
aprakstīts nodaļā „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.

Platformas aizvēršana/salocīšana/iebīdīšana
 Atkarībā no modeļa, izmantojot sānā izvietoto vadības elementu, kājslēdzi vai rokas kabeļslēdzi, aizveriet, salociet
vai iebīdiet platformu kā aprakstīts nodaļā „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).

Platformas piekraušana vai izkraušana
UZMANĪBU!

Pacelšanas platformas bojājumu risks, ko izraisa
nepareiza piekraušana!
Pacelšanas platformu var sabojāt, ja to piekrauj ar pārāk
smagu kravu vai arī to piekrauj nevienmērīgi.
 Nepiekraujiet platformu ar lielāku svaru, nekā norādīts nodaļā „Tehniskie dati“, sākot ar 167. lpp. Turklāt ņemiet
vērā arī uz platformas līdzbraucošās personas svaru. Slodzes tabulu atradīsit uz sānā izvietotā vadības elementa.
 Piekraujiet platformu no vidus. Lietderīgās slodzes smaguma centram pēc iespējas jāatrodas pie transportlīdzekļa. Ja piekraujat platformu vienā pusē, tad krava nedrīkst pārsniegt 50% no pieļaujamās lietderīgās slodzes.
 Konteinerus uz riteņiem kraujiet tikai tad, ja pacelšanas
platformai ir uzstādīts pretripošanas nodrošinājums (aizturēšanas sliedes vai renes). Konteinerus uz riteņiem
vienmēr nodrošiniet ar šādu pretripošanas aprīkojumu.

UZMANĪBU!

Savainošanās risks!
Pastāv risks nokrist no platformas un savainoties.
 Piekraujiet platformu tā, lai paliktu pietiekami daudz brīvas vietas operatoram (vismaz 50 x 60 cm).
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UZMANĪBU!

Savainojumu gūšanas un mantas bojājumu risks, neesot
uzstādītai balstiekārtai!
Ja transportlīdzeklim nav uzstādīta balstiekārta, pastāv risks,
ka nepieļaujamas transportlīdzekļa asu slodzes un pneimatiskās vai plakanatsperu balstiekārtas deformēšanās dēļ var izregulēties platformas slīpums un krava var sākt slīdēt. Tam
notiekot, pastāv risks gūt miesas bojājumus un platforma var
tikt nopietno bojāta.
 Pārliecinieties, vai faktiskā slodze nav mazāka par transportlīdzeklim noteikto minimālo priekšējās ass slodzi.
 Pārliecinieties, ka netiek pārsniegta transportlīdzeklim
maksimāli pieļaujamā aizmugurējās ass slodze.

Platformas piekraušana vai izkraušana uz zemes
 Uzripiniet vai uzceliet kravu uz platformas.
 Nodrošiniet konteinerus uz riteņiem ar tiem pievienotajām
bremžu iekārtām vai ar pacelšanas platformas pretripošanas aprīkojumu.

Platformas piekraušana vai izkraušana uz rampas

UZMANĪBU!

Nokrišanas risks, veicot preču izkraušanu uz rampas!
Ja transportlīdzekļa piekraušanas vai izkraušanas laikā uz
rampas starp rampu un platformu ir apmale, cilvēki var nokrist.
 Kravas izkraušanas nolūkā un saistībā ar transportlīdzekļa augstuma amortizāciju nolaidiet platformu manuāli.
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min. 150 mm

Norāde:

Lai transportlīdzekli piekrautu uz rampas, pastāv divas iespējas:
1. Varat izmantot atsevišķu iekraušanas rampu. Šajā
gadījumā pārliecinieties, vai zem rampas ir pietiekami
daudz vietas pacelšanas platformai (skatiet attēlu pa
kreisi)!
2. Pie rampas varat izmantot arī pacelšanas platformu kā
iekraušanas rampu. To darot, pārliecinieties, vai platformas
mala atrodas vismaz 150 mm virs rampas (skatiet attēlu pa
kreisi).

Nedrīkst tikt pārsniegta maksimālā slodze.
Pacelšanas platformas ir aprīkotas ar peldošo pozīciju. Peldošā pozīcija ir drošības tehnikas funkcija. Ja transportlīdzeklis
kravas iekraušanas laikā nolaižas, tā iedarbojas, lai platforma
tiktu automātiski pielāgota jaunajam stāvoklim. Tas neattiecas
uz vertikālajiem liftiem.
Izkraušanas laikā peldošās pozīcijas funkcija nedarbojas. Platforma jums jānolaiž pašam. Tādējādi jūs novērsīsit paklupšanas vietas izveidošanos platformas galā.
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Pacelšanas platformas izslēgšana
Pacelšanas platformu varat izslēgt tikai tad, ja platforma ir aizvērta vai salocīta.

UZMANĪBU!

Savainošanās vai mantas bojājumu risks, ko izraisa
nenobloķēta pacelšanas platforma!
Ja pacelšanas platforma brauciena laikā nekontrolēti atlokās,
iesniedzoties satiksmes plūsmā, uz koplietošanas ceļiem var
tikt savainotas personas vai arī bojāti transportlīdzekļi un
priekšmeti.
 Pēc salocīšanas un pirms braukšanas uzsākšanas nobloķējiet pacelšanas platformu.
 Pārliecinieties, vai vadītāja kabīnē ir nodzisušas brīdinājuma lampiņas (25).
Lai izslēgtu pacelšanas platformu, atkarībā no modeļa ir pieejamas dažādas iespējas:
• slēdzis vadītāja kabīnē;
• atslēgas slēdzis sānā izvietotajā vadības elementā;
• taustiņu kods sānā izvietotajā vadības elementā;
• akumulatora galvenais slēdzis;
• vadītāja kabīnes vadības ierīce ar kameru sistēmu.
Lai izslēgtu pacelšanas platformu ar vadītāja kabīnes slēdzi:
 Kontrolierīces slēdzi vadītāja kabīnē nostatiet pozīcijā
„IZSLĒGT”.
Optiskais signāls, kas norāda uz pacelšanas platformas gatavību ekspluatācijai, nodziest. Tikai tagad pacelšanas platforma ir izslēgta.

26

Lai izslēgtu pacelšanas platformu ar atslēgas slēdzi (26) sānā
izvietotajā vadības elementā:
 Ievietojiet atslēgu atslēgas slēdža caurumā un grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
 Izvelciet atslēgu.
Optiskais signāls, kas norāda uz pacelšanas platformas gatavību ekspluatācijai, nodziest. Tikai tagad pacelšanas platforma ir izslēgta.
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Lai izslēgtu pacelšanas platformu ar taustiņu kodu sānā izvietotajā vadības elementā:
 Ar taustiņu kombinācijām ievadiet pacelšanas un slēgšanas taustiņu kodu (skatiet „Taustiņu koda programmēšana“, sākot ar 124. lpp.).
Optiskais signāls, kas norāda uz pacelšanas platformas gatavību ekspluatācijai, nodziest. Tikai tagad pacelšanas platforma ir izslēgta.
Lai izslēgtu pacelšanas platformu ar akumulatora galveno
slēdzi:
 Grieziet akumulatora galveno slēdzi pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, līdz izcilnis nofiksējas.
Optiskais signāls, kas norāda uz pacelšanas platformas gatavību ekspluatācijai, nodziest. Tikai tagad pacelšanas platforma ir izslēgta.

Vadītāja kabīnes aprīkojums
Norāde:
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Ja ir pieejams vadītāja kabīnes aprīkojums ar kameru sistēmu, ņemiet vērā lietošanas rokasgrāmatas papildinājumu, kas ir pievienots vadītāja kabīnes aprīkojumam kā
atsevišķs dokuments.
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Vadības elementi
Šajā nodaļā aprakstīti dažādu pacelšanas platformu modeļu
vadības elementi. Lai atrastu savu modeli, skatiet „Šādi varēsit
atrast sev vispiemērotāko modeli“, 13. lpp..

UZMANĪBU!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Ja ir bojāts vai trūkst pacelšanas platformas drošības un brīdinājuma aprīkojums, var tikt savainotas personas un radīti
mantas bojājumi.
 Pārliecinieties, vai ir pieejams un darbojas viss drošības
un brīdinājuma aprīkojums.
Jums ir vairākas pacelšanas platformas apkalpošanas iespējas:
1. ar sānā izvietoto vadības elementu (atkarībā no modeļa
skatiet 42. lpp. līdz 124. lpp.),
2. ar vadības sviru (skatiet 56. lpp.),
3. ar diviem rokas kabeļslēdžiem (izmantojot vertikālo liftu,
skatiet 100. lpp.),
4. ar kājslēdzi (pēc izvēles, skatiet 106. lpp.) vai
5. ar rokas kabeļslēdzi (pēc izvēles, skatiet 108. lpp.) vai
6. ar tālvadības pulti (pēc izvēles, skatiet 116. lpp.) vai
7. ar speciālajiem vadības elementiem (pēc izvēles,
skatiet 118. lpp.).

Norāde:
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Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Sānā izvietotais vadības elements
Atkarībā no savas pacelšanas platformas modeļa informāciju
par sānā izvietotā vadības elementa lietošanu jūs atradīsit pēc:

AE
A
B
C
F
G
K
L
M

44. lpp. līdz 54. lpp.
54. lpp.
92. lpp. līdz 98. lpp.
56. lpp.
60. lpp. līdz 68. lpp.
74. lpp. līdz 82. lpp.
86. lpp. līdz 90. lpp.
92. lpp. līdz 94. lpp.
92. lpp. līdz 98. lpp.

43

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_LV.book Seite 44 Montag, 27. Januar 2020 11:59 11

AE

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:
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Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma novietojas horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms tiek nedaudz nolaista
un pēc tam tiek novietota horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma atrodas uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir aizvērusies.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms aizveras tikai līdz apm.
80° un nedaudz tiek nolaista. Pēc tam tā tiek pārvietota vertikālā transportēšanas pozīcijā un pacelta iekraušanas drošības aprīkojumā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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A

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci bez
automātiskas pielāgošanās zemei
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:
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Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma novietojas horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi zemi.
Pielāgošanās zemei
Pēc tam, kad platforma ir novietota uz zemes:
 Vienlaicīgi grieziet pagriežamos slēdžus (28) un (29) uz
leju.
Platforma tiek atgāzta un novietojas uz zemes.
Horizontāla pozīcija
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma atrodas horizontālā pozīcijā.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platformas aizvēršana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir aizvērusies.
Platforma tiek pārvietota vertikālā transportēšanas pozīcijā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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A

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci un
hidrauliskajiem balstiem
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:
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Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Hidraulisko balstu izbīdīšana
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz leju, līdz balsti ir izbīdījušies gandrīz vienā līmenī ar zemi.
Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma novietojas horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms tiek nolaista un pēc tam
tiek novietota horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek
novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi
transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir aizvērusies.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms aizveras tikai līdz apm.
80° un nedaudz tiek nolaista. Pēc tam tā tiek pārvietota vertikālā transportēšanas pozīcijā un pacelta iekraušanas drošības aprīkojumā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
Hidraulisko balstu iebīdīšana
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz augšu, līdz balsti pilnībā
ir iebīdīti.
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A

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci un
hidraulisko pakaļējo apakšsargu
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Pakaļējā apakšsarga pacelšana/
nolaišana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:
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Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Hidrauliskā pakaļējā apakšsarga pacelšana
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz augšu, līdz apakšsargs
ir sasniedzis augšējo gala stāvokli.
Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma novietojas horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms tiek nolaista un pēc tam
tiek novietota horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek
novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi
transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir aizvērusies.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms aizveras tikai līdz apm.
80° un nedaudz tiek nolaista. Pēc tam tā tiek pārvietota vertikālā transportēšanas pozīcijā un pacelta iekraušanas drošības aprīkojumā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
Hidrauliskā pakaļējā apakšsarga nolaišana
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz leju, līdz apakšsargs ir
sasniedzis apakšējo gala stāvokli.
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AE

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci
26 (optional):

28

27

39

32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:
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Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (28) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma atrodas horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms tiek nolaista un pēc tam
tiek novietota horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (28) un turiet to šādā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir aizvērusies.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms aizveras tikai līdz apm.
80° un nedaudz tiek nolaista. Pēc tam tā tiek pārvietota vertikālā transportēšanas pozīcijā un pacelta iekraušanas drošības aprīkojumā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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A

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci un ar
hidrauliskajiem balstiem
26 (optional):

28

30

27

39

32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

54

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Hidraulisko balstu izbīdīšana
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz leju, līdz balsti ir izbīdījušies gandrīz vienā līmenī ar zemi.
Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (28) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma atrodas horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms tiek nolaista un pēc tam
tiek novietota horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa
grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (28) un turiet to šādā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir aizvērusies.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms aizveras tikai līdz apm.
80° un nedaudz tiek nolaista. Pēc tam tā tiek pārvietota vertikālā transportēšanas pozīcijā un pacelta iekraušanas drošības aprīkojumā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
Hidraulisko balstu iebīdīšana
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz augšu, līdz balsti ir iebīdīti.
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A

Apkalpošana ar vadības sviru

27

29

39

27 Vadības svira: pacelšana/nolaišana/atvēršana/aizvēršana
29 Spiedslēdzis: papildslēdzis
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

56

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Spiediet spiedslēdzi (29) un vienlaikus virziet vadības
sviru (27) pa kreisi (braukšanas virzienā pa labi) vai pa labi
(braukšanas virziens pa kreisi) un turiet gan slēdzi, gan
sviru tik ilgi, līdz platforma ir novietojusies horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdzi (29) un vadības sviru (27)
uz leju un turiet tos šajā pozīcijā, līdz platforma atrodas uz
zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdzi (29) un vadības sviru (27)
uz augšu un turiet tos šajā pozīcijā, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdzi (29) un vadības sviru (27)
pa labi (braukšanas virzienā pa labi) vai pa kreisi (braukšanas virzienā pa kreisi) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz
platforma ir aizvērusies.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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C

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci un
spiedslēdžiem
36

35

37

39

35 Spiedslēdzis: nolaist/pacelt
36 Spiedslēdzis: atvērt/aizvērt
37 Spiedslēdzis: pacelt/aizvērt
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

58

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Turiet spiedslēdzi (36) nospiestu tik ilgi, līdz platforma ir novietojusies horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Turiet spiedslēdzi (35) nospiestu tik ilgi, līdz platforma tiek
novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi turiet nospiestus spiedslēdžus (35) un (37) tik
ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Turiet nospiestus spiedslēdžus (36) un (37) tik ilgi, līdz platforma ir novietojusies vertikālā transportēšanas pozīcijā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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F

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

60

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaista.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā izbīdījusies.
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz salocītā platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaidusies līdz zemei un ir piekļāvusies zemei.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās kraušanas pozīcijā vispirms
tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi iebīdīšanās augstumu.
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 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību
tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret vibrēšanu.
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F

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci easy move
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

64

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir izbīdīta.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem un tiek izbīdīta.
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz salocītā platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaidusies līdz zemei un ir piekļāvusies zemei.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās kraušanas pozīcijā vispirms
tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību
tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
Salokāmā platforma tiek pacelta vai attiecīgi nolaista automātiski, līdz tiek sasniegta optimāla iebīdīšanas pozīcija.
Pēc tam platforma tiek iebīdīta līdz beigu stāvoklim un tiek
pacelta nodrošinājumā pret vibrāciju.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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F

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci
26 (optional):

28

30

27

39

32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

66

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaista.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā izbīdījusies.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz salocītā platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas nolaišana
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma atrodas pie zemes un tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa
grīdu.
Platforma pirms pacelšanās kraušanas pozīcijā vispirms
tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir sasniegusi iebīdīšanās augstumu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību
tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret vibrēšanu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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F

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci
easy move
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:
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Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir izbīdīta.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem un tiek izbīdīta.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz salocītā platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas nolaišana
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma atrodas pie zemes un tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa
grīdu.
Platforma pirms pacelšanās kraušanas pozīcijā vispirms
tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību
tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
Salokāmā platforma tiek pacelta vai attiecīgi nolaista automātiski, līdz tiek sasniegta optimāla iebīdīšanas pozīcija.
Pēc tam platforma tiek iebīdīta līdz gala stāvoklim un tiek iebīdīta aizsargierīcē pret vibrēšanu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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F

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci,
izmantojot pacelšanas platformu
MBB R 1500 L FLAT
26 (optional):

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

70

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaista.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā izbīdījusies.
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz salocītā platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaidusies līdz zemei un ir piekļāvusies zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi iebīdīšanās augstumu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību
tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret vibrēšanu.
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F

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci,
izmantojot pacelšanas platformu
MBB R 1500 L FLAT
26 (optional):

30

27

39

32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

72

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaista.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā izbīdījusies.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz salocītā platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas nolaišana
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma atrodas pie zemes un tiek novietota uz zemes.
Platformas pacelšana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šādā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa
grīdu.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir sasniegusi iebīdīšanās augstumu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību
tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret vibrēšanu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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G

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci,
izmantojot platformu MBB R 1500 SH - R 2000 LH
(divkārši salocīta platforma ar šķērssiju)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

74

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir vienreiz atlocīta.
Platforma tiek nedaudz nolaista un pēc tam tiek izbīdīta.
Pēc tam tā tiek nolaista līdz zemei un vienreiz tiek atlocīta.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi
transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās kraušanas pozīcijā vispirms
tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaidusies līdz zemei un ir piekļāvusies zemei.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
BDF pozīcijas iestatīšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi
transportlīdzekļa grīdu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma atrodas iekraušanas pozīcijā.
 Pārvirziet slīdni pie šķērssliedes, līdz tiek apslāpēts ārējais
ierosinātājs.
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BDF pozīcijas sasniegšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz vērpes rāmis atrodas virs savas horizontālās pozīcijas.
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz augšu.
Platforma pārbīdās līdz iestatītajai BDF pozīcijai.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma atrodas iekraušanas pozīcijā.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi zemi.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret
vibrēšanu.
Platforma tiek automātiski savāzta un pēc tam tiek pacelta
iebīdīšanas pozīcijā. Pēc tam tā patstāvīgi iebīdās un paceļas aizsargier’īcē pret vibrēšanu.
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G

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci,
izmantojot platformu MBB R 750 SM - R 2000 LM
(divkārši salocīta platforma bez šķērssijas)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

78

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi vertikālu pozīciju.
Platforma tiek nedaudz nolaista un pēc tam tiek izbīdīta.
Pēc tam tā tiek nolaista līdz zemei un tiek pagriezta gandrīz
vertikālā pozīcijā.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām pabīdiet platformu par apm. 20° uz priekšu.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir novietojusies uz zemes.
Platforma tiek nolaista uz zemes un pēc tam vienreiz tiek
atvāzta.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
otru salokāmo daļu.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi
transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās kraušanas pozīcijā vispirms
tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaidusies līdz zemei un ir piekļāvusies zemei.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
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BDF pozīcijas iestatīšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi
transportlīdzekļa grīdu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma atrodas kraušanas pozīcijā.
 Pārvirziet slīdni pie šķērssliedes, līdz tiek apslāpēts ārējais
ierosinātājs.
BDF pozīcijas sasniegšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz vērpes rāmis atrodas virs savas horizontālās pozīcijas.
 Grieziet pagriežamo slēdzi (30) uz augšu.
Platforma pārbīdās līdz iestatītajai BDF pozīcijai.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma atrodas iekraušanas pozīcijā.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi zemi.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Pielieciet pārbraukšanas plāksni (ja pieejama).
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma atrodas vertikālā pozīcijā.
 Ar abām rokām sasveriet platformu par apm. 20°.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret
vibrēšanu.
Pēc tam, kad platforma ir automātiski savāzusies, tā tiek
pacelta aizsargierīcē pret vibrēšanu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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G

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci,
izmantojot platformu MBB R 750 SM - R 2000 LM
(divkārši salocīta platforma ar šķērssiju)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
30 Pagriežamais slēdzis: Iebīdīšana un izbīdīšana
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

82

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaista.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem.
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā izbīdījusies.
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz salocītā platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām satveriet platformas malu, lai atvāztu platformu uz aizmuguri.
 Ar abām rokām velciet platformas salokāmo daļu, lai to atvāztu uz aizmuguri.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir nolaidusies līdz zemei un ir piekļāvusies zemei.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās kraušanas pozīcijā vispirms
tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
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Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām satveriet platformas malu, lai savāztu platformu.
 Ar abām rokām velciet platformas salokāmo daļu, lai to savāztu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Paceliet platformu līdz veltnim pie statīva caurules.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi iebīdīšanās augstumu.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (30) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību
tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27) un (29)
un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret
vibrēšanu.
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K

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

86

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir aptuveni sasniegusi vertikālu pozīciju.
Platforma tiek nedaudz nolaista un pēc tam pagriežas, izmantojot vadveltnīti, aptuveni vertikālā pozīcijā.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet platformas rokturi, lai atvāztu platformu uz aizmuguri.
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi horizontālu pozīciju.
 Ar abām rokām atlieciet platformas salokāmo daļu ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma atrodas uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi kraušanas pozīciju.
Platformas salocīšana
 Pārliecinieties, vai platforma horizontālā pozīcijā pieguļ zemei.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām atlieciet platformas salokāmo daļu no ekspluatācijas pozīcijas uz platformas nesalokāmo daļu.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (28)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi vertikālu pozīciju.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām spiediet platformu pret vadveltnīti.
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 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportēšanas pozīciju.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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K

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci
26 (optional):

28

27

39

32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
28 Pagriežamais slēdzis: atvērt/aizvērt
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

90

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi vertikālu pozīciju.
Platforma tiek nedaudz nolaista un pēc tam pagriežas, izmantojot vadveltnīti, aptuveni vertikālā pozīcijā.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet platformas rokturi, lai atvāztu platformu uz aizmuguri.
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (28) un turiet
to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi horizontālu pozīciju.
 Ar abām rokām atlieciet platformas salokāmo daļu ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi kraušanas pozīciju.
Platformas nolaišana
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas salocīšana
 Pārliecinieties, vai platforma horizontālā pozīcijā pieguļ zemei.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām savāziet platformas salokāmo daļu no ekspluatācijas pozīcijas uz platformas nesalokāmo daļu.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (28) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi vertikālu pozīciju.
Platforma paceļas no horizontālas pozīcijas vertikālā pozīcijā.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām spiediet platformu pret vadveltnīti.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet tos šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi transportēšanas
pozīciju.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
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BLM

Apkalpošana ar divu roku vadības ierīci
26 (optional):

27

39

29
32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
29 Pagriežamais slēdzis: papildslēdzis
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

92

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek
novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos tik ilgi, līdz platforma ir sasniegusi kraušanas pozīciju.
Platforma tiek novietota horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā un pēc tam tiek pacelta.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi grieziet uz leju pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek
novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas salocīšana
 Pārliecinieties, vai platforma horizontālā pozīcijā pieguļ zemei.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām savāziet platformas salokāmo daļu no ekspluatācijas pozīcijas uz platformas nesalokāmo daļu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Paceliet platformu līdz veltnim pie statīva caurules.
 Vienlaicīgi grieziet uz augšu pagriežamos slēdžus (27)
un (29) un turiet tos šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir novietota zem transportlīdzekļa.
Platforma tiek pacelta un novietojas zem transportlīdzekļa.
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BLM

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci
26 (optional):

27

39

32

26 izvēles iespēja: atslēgas slēdzis, pagriežamais slēdzis,
avārijas slēdzis, E30 atslēga
27 Pagriežamais slēdzis: pacelt/nolaist
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

94

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
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Platformas atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek novietota uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas pacelšana
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to tik ilgi,
līdz platforma ir sasniegusi kraušanas pozīciju.
Platforma tiek novietota horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā un pēc tam tiek pacelta.
Platformas nolaišana
 Grieziet uz leju pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas salocīšana
 Pārliecinieties, vai platforma horizontālā pozīcijā pieguļ zemei.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām savāziet platformas salokāmo daļu no ekspluatācijas pozīcijas uz platformas nesalokāmo daļu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Paceliet platformu līdz veltnim pie statīva caurules.
 Grieziet uz augšu pagriežamo slēdzi (27) un turiet to šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir novietota zem transportlīdzekļa.
Platforma tiek pacelta un novietojas zem transportlīdzekļa.
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M

F 600 L apkalpošana

27 Spiedslēdzis: nolaist
28 Spiedslēdzis: pacelt
32 Aizslēgšanas cilpa
39 Apkalpošanas plāksnīte

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.
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Platformas atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Spiediet spiedslēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi,
līdz platforma ir novietojusies uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas pacelšana
 Nospiediet spiedslēdzi (28) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma ir sasniegusi kraušanas pozīciju.
Platforma tiek novietota horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā un pēc tam tiek pacelta.
Platformas nolaišana
 Nospiediet spiedslēdzi (27) un turiet to šajā pozīcijā tik ilgi,
līdz platforma ir novietojusies uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas salocīšana
 Pārliecinieties, vai platforma horizontālā pozīcijā pieguļ zemei.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām savāziet platformas salokāmo daļu no ekspluatācijas pozīcijas uz platformas nesalokāmo daļu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Paceliet platformu līdz veltnim pie statīva caurules.
 Nospiediet spiedslēdzi (28) turiet to šajā pozīcijā tik ilgi, līdz
platforma ir novietota zem transportlīdzekļa.
Platforma tiek pacelta un novietojas zem transportlīdzekļa.
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BM

Apkalpošana ar vienas rokas vadības ierīci

54

54 Svirslēdzis

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.
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Platformas atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Nospiediet svirslēdzi (54) uz leju un turiet to tik ilgi, līdz vērpes rāmis saskaras ar zemi.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet platformas rokturi, lai novietotu platformu horizontālā pozīcijā.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas nolaišana
 Nospiediet svirslēdzi (54) uz leju un turiet to tik ilgi, līdz platforma, samazinoties augstumam, ir sasniegusi zemes slīpumu.
Platformas pacelšana
 Nospiediet uz augšu svirslēdzi (54) un turiet to tik ilgi, līdz
platforma, palielinoties augstumam, ir sasniegusi kraušanas pozīciju.
Platformas salocīšana






Pārliecinieties, vai platforma horizontālā pozīcijā pieguļ zemei.
Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
Pielociet platformas gala plāksni pie platformas.
Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
Paceliet platformu līdz veltnim pie statīva caurules.
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V

Apkalpošana ar diviem rokas
kabeļslēdžiem un trim spiedslēdžiem
Rokas kabeļslēdzis 1
42

42

Spiedslēdzis: platformas
pacelšana

44

43+42 Spiedslēdzis: platformas
aizvēršana

43

44

Spiedslēdzis: platformas
nolaišana

43+44 Spiedslēdzis: platformas
atvēršana

Rokas kabeļslēdzis 2
45

45

Norāde:

100

Spiedslēdzis: platformas
pacelšana

47

46+45 Spiedslēdzis: iekraušanas
rampas salocīšana

46

47

Spiedslēdzis: platformas
nolaišana

No 2019. gada maija turpmāk tiks izmantots attēlā redzamais rokas kabeļslēdzis. Ievērojiet: Vecākiem rokas kabeļslēdža modeļiem ir citāda taustiņu konfigurācija.
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Rokas kabeļslēdzis 1
(modelis līdz 2019. gada maijam)

Rokas kabeļslēdzis 2
(modelis līdz 2019. gada maijam)

42

45

43

46

44
42

47

Spiedslēdzis: platformas pacelšana 45

Spiedslēdzis: platformas pacelšana

43+42 Spiedslēdzis: platformas aizvēršana 46+45 Spiedslēdzis: iekraušanas rampas
salocīšana
44
Spiedslēdzis: platformas nolaišana
47
Spiedslēdzis: platformas nolaišana
43+44 Spiedslēdzis: platformas atvēršana
46+47 Spiedslēdzis: iekraušanas rampas
atlocīšana

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Vertikālā lifta apkalpošanas laikā var rasties miesas bojājumi
un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā apkalpošana” sniegtie norādījumi.
 Pirms vertikālā lifta apkalpošanas izlasiet nodaļu „Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.
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APDRAUDĒJUMS!

Saspiedumu gūšanas risks, izvēloties nepareizu
apkalpošanas pozīciju!
Veicot apkalpošanu ar rokas kabeļslēdzi un operatoram atrodoties nepareizā vietā, var tikt gūti miesas bojājumi un tikt nodarīts materiāls kaitējums, ja netiek ievēroti turpmāk dotie norādījumi.
 Platformu ar rokas kabeļslēdzi apkalpojiet tikai, atrodoties
marķētajā apkalpošanas pozīcijā (skatiet attēlu zemāk).
 Ja apkalpojat platformu ar rokas kabeļslēdzi, atrodoties
transportlīdzekļa iekšpusē, ievērojiet vismaz 250 mm attālumu līdz kraušanas malai.
 Apkalpošanas laikā raugieties, lai jūs nevienā brīdī neatrastos piespiedmalas zonā starp platformu un transportlīdzekļa virsbūvi.
 Apkalpojot platformu, stāviet vienīgi ar pēdas simboliem
marķētajā vietā.
 Apkalpojot platformu, stāvot uz zemes, ievērojiet vismaz 1
m attālumu līdz visām platformas malām.
 Pārliecinieties, ka varat labi pārredzēt visu darba zonu un
platformas tuvumā neatrodas neviens cilvēks.

Rokas kabeļslēdžu
apkalpošanas
pozīcijas
250 mm

1m

1m
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APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Apkalpojot vertikālo liftu, var tikt gūti miesas bojājumi un tikt
nodarīts materiāls kaitējums, nogāžoties platformai vai nokrītot priekšmetiem, ja netiek ievēroti turpmāk dotie norādījumi.
 Pirms platformas pārvietošanas vienmēr uzstādiet abus
nodrošinājumus pret nogāšanos (margas).
 Pārkraujot konteinerus uz ritenīšiem, kas nav aprīkoti ar
bremzi, iekraušanas rampu vienmēr novietojiet vertikāli, lai
tā kalpotu kā nodrošinājums pret noripošanu.
 Platformas transportlīdzekļa pusē izmantojiet nodrošinājumu pret noripošanu, lai novērstu nekontrolētu konteineru
ieripošanu transportlīdzeklī.
 Piekraujiet platformu tā, lai paliktu pietiekami daudz brīvas
vietas operatoram (vismaz 50 x 60 cm).
 Apkalpojot vertikālo liftu, atrodoties uz platformas, izmantojiet vienīgi rokas kabeļslēdzi 2. Šis rokas kabeļslēdzis ir
aprīkots tikai ar platformas pacelšanas un nolaišanas
funkcijām, kā arī iekraušanas rampas salocīšanas un atlocīšanas funkcijām, tāpēc tā izmantošana novērsīs nejaušu
platformas atvēršanu vai aizvēršanu un ar to saistīto platformas sasvēršanu.

UZMANĪBU!

Savainošanās risks vai bojājumu rašanās risks
transportlīdzeklī!
Nepietiekama pamatnes nestspēja var kļūt par iemeslu transportlīdzekļa vai kravas sabojāšanai.
 Pārliecinieties, ka pamatnei ir pietiekama nestspēja, lai
uzņemtu transportlīdzekļa aizmugures un kravas svaru.
 Kraujot preces uz rampas, raugieties, lai iekraušanas
rampa pietiekami piegultu rampai.
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Platformas atvēršana
 Rokas kabeļslēdzī 1 nospiediet spiedslēdzi (43) un turiet to
šajā pozīcijā. Uzreiz pēc tam tajā pašā rokas kabeļslēdzī
nospiediet spiedslēdzi (44). Turiet abus spiedslēdžus šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir novietojusies horizontālā
pozīcijā.
Norāde:

Piekraujot platformu, iespējamo augstuma starpību var izlīdzināt ar funkciju "Atvērt” vai "Aizvērt".
Nodrošinājuma pret nokrišanu (margu) uzstādīšana
 Satveriet uz platformas esošās margas un novietojiet tās
vertikāli.
 Nofiksējiet margas. Šai nolūkā iekabiniet sprūdu balsta
gultnī (āķī).
 Atkārtojiet šīs darbības arī pārējām margām.
Platformas pacelšana
 Vajadzības gadījumā atveriet portāla aizvaru. Tas nepieciešams, ja vēlaties platformu pacelt līdz kravas grīdai.
 Nospiediet spiedslēdzi (42) rokas kabeļslēdzī 1 t vai arī
spiedslēdzi (45) rokas kabeļslēdzī 2 un turiet to šajā pozīcijā, līdz platforma ir sasniegusi vēlamo augstumu.
Platformas nolaišana
 Nospiediet spiedslēdzi (44) rokas kabeļslēdzī 1 t vai arī
spiedslēdzi (47) rokas kabeļslēdzī 2 un turiet to šajā pozīcijā, līdz platforma ir sasniegusi vēlamo augstumu.
Iekraušanas rampas atlocīšana
 Rokas kabeļslēdzī 2 nospiediet spiedslēdzi (46) un turiet to
šajā pozīcijā. Uzreiz pēc tam tajā pašā rokas kabeļslēdzī
nospiediet spiedslēdzi (47). Turiet abus spiedslēdžus šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz iekraušanas rampa ir sasniegusi vēlamo
pozīciju.
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Iekraušanas rampas salocīšana
 Rokas kabeļslēdzī 2 nospiediet spiedslēdzi (46) un turiet to
šajā pozīcijā. Uzreiz pēc tam tajā pašā rokas kabeļslēdzī
nospiediet spiedslēdzi (45). Turiet abus spiedslēdžus šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz iekraušanas rampa ir sasniegusi vēlamo
pozīciju.
Nodrošinājuma pret nokrišanu pieliekšana
 Atveriet pirmās margas sprūdu un nolaidiet margu uz platformas.
 Atkārtojiet šo darbību arī otrajai margai.
Platformas aizvēršana
 Rokas kabeļslēdzī 1 nospiediet spiedslēdzi (43) un turiet to
šajā pozīcijā. Uzreiz pēc tam tajā pašā rokas kabeļslēdzī
nospiediet spiedslēdzi (42). Turiet abus spiedslēdžus šajā
pozīcijā tik ilgi, līdz platforma ir līdz galam aizvērusies.
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ABCEFGKLM

Pēc izvēles pieejama apkalpošanas
iespēja: kājslēdzis
Platforma ar 2 kājslēdžiem
(Standarta variants)

Platforma ar 3 kājslēdžiem
(vadības sistēma ar Basic plati)
40
42

43
41

44

40 Kājslēdzis
(pie platformas malas)

42 Papildu kājslēdzis
(pie platformas malas)

41 Kājslēdzis

43 Pacelšanas kājslēdzis
44 Nolaišanas kājslēdzis

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Platformas nolaišana
Platforma ar 2 kājslēdžiem
 Uzminiet uz kājslēdža (40) un turiet to šajā pozīcijā.
 Uzminiet ne ātrāk kā pēc vienas sekundes, bet ne vēlāk kā
pēc trim sekundēm uz kājslēdža (41) un turiet to šajā pozīcijā.
Platforma tiek nolaista un automātiski novietota uz zemes.
Norāde:
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Ja jūs trīs sekunžu laikā nenospiežat abus kājslēdžus, tie
uz īsu brīdi tiek nobloķēti. Pirms darbības atkārtošanas pagaidiet dažas sekundes.
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Platforma ar 3 kājslēdžiem
 Uzminiet uz kājslēdža (44) un papildu kājslēdža (42).
Platforma tiek nolaista un automātiski novietota uz zemes.

Platformas pacelšana
Platforma ar 2 kājslēdžiem
 Uzminiet uz kājslēdža (41) un turiet to šajā pozīcijā.
 Uzminiet ne ātrāk kā pēc vienas sekundes, bet ne vēlāk kā
pēc trim sekundēm uz kājslēdža (40) un turiet to šajā pozīcijā.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā pozīcijā.
Norāde:

Ja jūs trīs sekunžu laikā nenospiežat abus kājslēdžus, tie
uz īsu brīdi tiek nobloķēti. Pirms darbības atkārtošanas pagaidiet dažas sekundes.
Platforma ar 3 kājslēdžiem
 Uzminiet uz kājslēdža (43) un papildu kājslēdža (42).
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā pozīcijā.
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ABCEFGKLM

Pēc izvēles pieejama apkalpošanas
iespēja: rokas kabeļslēdzis ar diviem
spiedslēdžiem
42 Spiedslēdzis: pacelt
43 Spiedslēdzis: nolaist

42
43

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.
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APDRAUDĒJUMS!

Saspiedumu gūšanas risks, izvēloties nepareizu
apkalpošanas pozīciju!
Veicot apkalpošanu ar rokas kabeļslēdzi un operatoram atrodoties nepareizā vietā, var tikt gūti miesas bojājumi un tikt nodarīts materiāls kaitējums, ja netiek ievēroti turpmāk dotie norādījumi.
 Platformu ar rokas kabeļslēdzi apkalpojiet tikai, atrodoties
marķētajā apkalpošanas pozīcijā (skatiet attēlu zemāk).
 Ja apkalpojat platformu ar rokas kabeļslēdzi, atrodoties
transportlīdzekļa iekšpusē, ievērojiet vismaz 250 mm attālumu līdz kraušanas malai.
 Apkalpošanas laikā raugieties, lai jūs nevienā brīdī neatrastos piespiedmalas zonā starp platformu un transportlīdzekļa virsbūvi.
 Apkalpojot platformu, stāviet vienīgi ar pēdas simboliem
marķētajā vietā.
 Apkalpojot platformu, stāvot uz zemes, ievērojiet vismaz 1
m attālumu līdz visām platformas malām.
 Pārliecinieties, ka varat labi pārredzēt visu darba zonu un
platformas tuvumā neatrodas neviens cilvēks.

Rokas kabeļslēdžu
apkalpošanas
pozīcijas
250 mm

1m

1m

1m
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Platformas nolaišana
 Nospiediet spiedslēdzi (43) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Nospiediet spiedslēdzi (42) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma sasniedz kraušanas pozīciju.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā pozīcijā.

ACEFGKLM

Pēc izvēles pieejama apkalpošanas
iespēja: rokas kabeļslēdzis ar trim
spiedslēdžiem
42 Spiedslēdzis: pacelt
43 Spiedslēdzis: sasvērt

42

44 Spiedslēdzis: nolaist

44
43

Norāde:
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No 2019. gada maija turpmāk tiks izmantots attēlā redzamais rokas kabeļslēdzis. Ievērojiet: Vecākiem rokas kabeļslēdža modeļiem ir citāda taustiņu konfigurācija.
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Rokas kabeļslēdzis ar trim spiedslēdžiem
(modelis līdz 2019. gada maijam)
42 Spiedslēdzis: pacelt
43 Spiedslēdzis: sasvērt
44 Spiedslēdzis: nolaist

42
43
44

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

APDRAUDĒJUMS!

Saspiedumu gūšanas risks, izvēloties nepareizu
apkalpošanas pozīciju!
Veicot apkalpošanu ar rokas kabeļslēdzi un operatoram atrodoties nepareizā vietā, var tikt gūti miesas bojājumi un tikt nodarīts materiāls kaitējums, ja netiek ievēroti turpmāk dotie norādījumi.
 Platformu ar rokas kabeļslēdzi apkalpojiet tikai, atrodoties
marķētajā apkalpošanas pozīcijā (skatiet attēlu zemāk).
 Ja apkalpojat platformu ar rokas kabeļslēdzi, atrodoties
transportlīdzekļa iekšpusē, ievērojiet vismaz 250 mm attālumu līdz kraušanas malai.
 Apkalpošanas laikā raugieties, lai jūs nevienā brīdī neatrastos piespiedmalas zonā starp platformu un transportlīdzekļa virsbūvi.
 Apkalpojot platformu, stāviet vienīgi ar pēdas simboliem
marķētajā vietā.
 Apkalpojot platformu, stāvot uz zemes, ievērojiet vismaz 1
m attālumu līdz visām platformas malām.
 Pārliecinieties, ka varat labi pārredzēt visu darba zonu un
platformas tuvumā neatrodas neviens cilvēks.
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Rokas kabeļslēdžu
apkalpošanas
pozīcijas
250 mm

1m

1m

1m

Platformas nolaišana
 Nospiediet spiedslēdzi (44) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Nospiediet spiedslēdzi (42) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma sasniedz kraušanas pozīciju.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā pozīcijā.
Platformas novietošana horizontālā stāvoklī
 Lai iestatītu stāvāku platformas slīpumu, vienlaicīgi spiediet
spiedslēdžus (42) un (43).
 Lai iestatītu lēzenāku platformas slīpumu vai arī platformu
novietotu uz zemes, vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (43)
un (44).
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A

Pēc izvēles pieejama apkalpošanas
iespēja: rokas kabeļslēdzis ar četriem
spiedslēdžiem MBB C 750 SX
42 Spiedslēdzis: pacelt
43 Spiedslēdzis: nolaist

42
43

44 Spiedslēdzis: pacelt
šķērmehānismu
45 Spiedslēdzis: nolaist
šķērmehānismu

44
45

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.
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APDRAUDĒJUMS!

Saspiedumu gūšanas risks, izvēloties nepareizu
apkalpošanas pozīciju!
Veicot apkalpošanu ar rokas kabeļslēdzi un operatoram atrodoties nepareizā vietā, var tikt gūti miesas bojājumi un tikt nodarīts materiāls kaitējums, ja netiek ievēroti turpmāk dotie norādījumi.
 Platformu ar rokas kabeļslēdzi apkalpojiet tikai, atrodoties
marķētajā apkalpošanas pozīcijā (skatiet attēlu zemāk).
 Ja apkalpojat platformu ar rokas kabeļslēdzi, atrodoties
transportlīdzekļa iekšpusē, ievērojiet vismaz 250 mm attālumu līdz kraušanas malai.
 Apkalpošanas laikā raugieties, lai jūs nevienā brīdī neatrastos piespiedmalas zonā starp platformu un transportlīdzekļa virsbūvi.
 Apkalpojot platformu, stāviet vienīgi ar pēdas simboliem
marķētajā vietā.
 Apkalpojot platformu, stāvot uz zemes, ievērojiet vismaz 1
m attālumu līdz visām platformas malām.
 Pārliecinieties, ka varat labi pārredzēt visu darba zonu un
platformas tuvumā neatrodas neviens cilvēks.

Rokas kabeļslēdžu
apkalpošanas
pozīcijas
250 mm

1m

1m
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Platformas nolaišana
 Nospiediet spiedslēdzi (43) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Nospiediet spiedslēdzi (42) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma sasniedz kraušanas pozīciju.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā pozīcijā.
Šķērmehānisma pacelšana
 Nospiediet spiedslēdzi (44) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma sasniedz kraušanas pozīciju.
Šķērmehānisma nolaišana
 Nospiediet spiedslēdzi (45) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma sasniedz kraušanas pozīciju.
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ACFGKL

40 Bīdslēdzis: ieslēgt/izslēgt

40
45
B

A

MBB REMOTE CONTROL

BATTERY

Pēc izvēles pieejama apkalpošanas
iespēja: tālvadības ierīce (standarta versija)
41 Spiedslēdzis: atvērt
42 Spiedslēdzis: nolaist
43 Spiedslēdzis: pacelt

POWER

41

44 Spiedslēdzis: aizvērt

42

45 Spiedslēdzis: speciālā funkcija

43
44

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

Detalizētu tālvadības ierīces aprakstu atradīsit rokasgrāmatā tālvadības ierīces aprakstu atradīsit rokasgrāmatā
tālvadības ierīces iepakojumā.

Norāde:

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
Tālvadības ierīce ieslēgšana/izslēgšana
 Lai ierīci ieslēgtu, bīdiet slēdzi (40)uz augšu. Raidītājs paliek ieslēgts līdz brīdim, kad slēdzi (40) pārbīda uz leju.
Platformas nolaišana
 Nospiediet spiedslēdzi (42) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma tiek novietota uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
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Platformas pacelšana
 Nospiediet spiedslēdzi (43) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma sasniedz kraušanas pozīciju.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā pozīcijā.
Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Nospiediet spiedslēdzi (41) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma ir pilnībā atvērusies.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms tiek nedaudz nolaista
un pēc tam tiek novietota horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Nospiediet spiedslēdzi (44) un turiet to šajā pozīcijā, līdz
platforma ir pilnībā aizvērusies.
Ja ir pieejams pēc izvēles uzstādāmais iekraušanas drošības aprīkojums, platforma vispirms aizveras tikai līdz apm.
80° un nedaudz tiek nolaista. Pēc tam tā tiek pārvietota vertikālā transportēšanas pozīcijā un pacelta iekraušanas drošības aprīkojumā.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
Platformas novietošana horizontālā stāvoklī
 Lai iestatītu stāvāku platformas slīpumu, nospiediet
spiedslēdzi (44) .
 Lai iestatītu lēzenāku platformas slīpumu vai arī platformu
novietotu uz zemes, spiediet spiedslēdzi un (41).
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ACEKL

Speciālie vadības elementi
27 Spiedslēdzis: pacelt/aizvērt
28 Spiedslēdzis: nolaist/aizvērt
29 Spiedslēdzis: papildslēdzis
32 Spiedslēdzis: aizvērt/atvērt

27
32

29
Papildslēdzis
(izvēles iespēja)

28

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp

Norāde:

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (28), (32) un pēc izvēles
(29), līdz platforma ir novietojusies horizontālā pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (28) un pēc izvēles (29),
līdz platforma novietojas uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (27) un pēc izvēles (29), līdz
platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
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Platformas aizvēršana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (27), (32) un pēc izvēles
(29), līdz platforma ir aizvērusies.

FG

Speciālie vadības elementi

27 Spiedslēdzis: pacelt/aizvērt
28 Spiedslēdzis: nolaist/aizvērt

29 Spiedslēdzis:
papildslēdzis

32 Spiedslēdzis: aizvērt/atvērt

30 Spiedslēdzis: izbīdīt

30

31

27
32

29
Papildslēdzis
(izvēles iespēja)

28

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (28) un pēc izvēles (29),
līdz platforma novietojas uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
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Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (27) un pēc izvēles (29),
līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas novietošana horizontālā stāvoklī
 Lai palielinātu platformas slīpumu, vienlaicīgi spiediet
spiedslēdžus (27), (32) un pēc izvēles (29), līdz platforma ir
sasniegusi vēlamo slīpumu.
 Lai samazinātu platformas slīpumu, vienlaicīgi spiediet
spiedslēdžus (28), (32) un pēc izvēles (29), līdz platforma ir
sasniegusi vēlamo slīpumu.
Platformas izbīdīšana un atlocīšana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (28) un pēc izvēles (29)
tik ilgi, līdz platforma ir nolaidusies.
Platforma tiek nolaista, lai varētu izbīdīties bez traucējumiem.
 Spiediet spiedslēdzi (30) tik ilgi, līdz platforma ir pilnībā izbīdījusies.
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus(28) un pēc izvēles (29) tik
ilgi, līdz salocītā platforma novietojas uz zemes.
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai atvāztu platformas
salokāmo daļu.
Platformas salocīšana un iebīdīšana
 Aizsargājiet rokas, valkājot cimdus.
 Ar abām rokām velciet aiz roktura, lai pieliektu platformas
salokāmo daļu.
 Aizveriet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (27) un pēc izvēles (29)
līdz platforma ir sasniegusi iebīdīšanās augstumu.
 Spiediet spiedslēdzi (31) tik ilgi, līdz platforma ir pilnībā iebīdījusies. Pievērsiet uzmanību tam, lai platforma varētu iebīdīties bez traucējumiem.
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (27) un pēc izvēles (29)
līdz platforma ir sasniegusi aizsargierīci pret vibrēšanu.
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ACEKL

Speciālie vadības elementi
27
32

27 Spiedslēdzis: pacelt/aizvērt
28 Spiedslēdzis: nolaist/aizvērt
29 Spiedslēdzis: papildslēdzis
32 Spiedslēdzis: aizvērt/atvērt

28

29

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Norāde:

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts standarta programmas apraksts. Speciālās programmas atšķiras no šī apraksta un
tām ir paplašinātas funkcijas. Detalizētu jūsu modeļa aprakstu varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā.
Platformas atvēršana
 Atbrīvojiet platformas bloķēšanas ierīci (ja pieejama).
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (28), (32) un (29), līdz platforma ir novietojusies horizontālā ekspluatācijas pozīcijā.
Platformas nolaišana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (28) un (29), līdz platforma ir novietojusies uz zemes.
Pēc tam, kad platforma ir novietojusies uz zemes, tā sasveras un pielāgojas zemei.
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Platformas pacelšana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (27) un (29), līdz platforma ir sasniegusi transportlīdzekļa grīdu.
Platforma pirms pacelšanās vispirms tiek atgāzta horizontālā vai iepriekš iestatītā pozīcijā.
Platformas aizvēršana
 Vienlaicīgi spiediet spiedslēdžus (27), (32) un (29), līdz
platforma ir aizvērusies.
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Visi modeļia

Hidraulisko balstu speciālais elements

54

54 Svirslēdzis

APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas apkalpošanas laikā var tikt gūti miesas un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā „Vispārējā
apkalpošana” dotie norādījumi.
 Pirms apkalpojat pacelšanas platformu, izlasiet nodaļu
„Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp
Hidraulisko balstu izbīdīšana
 Spiediet svirslēdzi (54) uz leju, līdz balsti ir izbīdījušies gandrīz vienā līmenī ar zemi.
Hidraulisko balstu iebīdīšana
 Spiediet svirslēdzi (54) uz augšu, līdz balsti pilnībā ir iebīdījušies.
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A
Norāde:

Taustiņu koda programmēšana
Šī funkcija standarta programmā nav iekļauta un ir jāpasūta atsevišķi.
 Pacelšanas platformu varat ieslēgt, izmantojot taustiņu
kodu. Rūpnīcas iestatījums ir šāds:
Nospiežamie taustiņi (taustiņu kombinācija)
Pacelšana
Aizvēršana
Pacelšana
3 reizes

3 reizes

3 reizes

Lai mainītu taustiņu kodu:
 Atveriet platformu.
 Nolaidiet platformu, līdz tā novietojas uz zemes.
 Atveriet statīva caurules hermētisko vāciņu (braukšanas
virzienā pa labi) vai hidrauliskā agregāta vāciņu.
 Izvelciet kontaktdakšu J 30.
 Izslēdziet elektrisko iekārtu.
 Savienojiet kontaktus J 30/5, 6, 14, 3 ar kontaktu 4 (apkopes kontaktdakša).
 Ieslēdziet elektrisko iekārtu.
Pacelšanas platforma pašlaik atrodas programmēšanas režīmā.
 Izvelciet apkopes kontaktdakšu un pievienojiet atpakaļ
sānā izvietotā vadības elementa kontaktdakšu J 30.
 Sānā izvietotajā vadības elementā ievadiet vajadzīgo kodu:
Nospiežamie taustiņi (taustiņu kombinācija)
Pacelšana
Aizvēršana
Pacelšana
x reizes

x reizes

x reizes

Katras nospiešanas laikā paturiet taustiņus nospiestus vismaz vienu sekundi.
Katru reizi ievadot taustiņus, ieslēdzas brīdinājuma lampiņas.
Ja ievade notikusi pareizi, programmēšanas režīms tiek
aizvērts. Pēc tam jūs varat sākt lietot pacelšanas platformu.
Ja ievade notikusi nepareizi, brīdinājuma lampiņas īsi,
viena aiz otras iemirgojas 5 reizes. Ievade jāveic no jauna.
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Apkopes skaitītāja dzēšana (apkopes skaitītājs)
Pēc 5000 pacelšanas cikliem ieteicams veikt apkopi. Par to, ka
ir sasniegta šī robežvērtība, signalizē kontrolierīce, kas pēc ieslēgšanas 2 sekundes ātri mirgo. Lai apkopes skaitītāju pēc
tam dzēstu, rīkojieties šādi:
 Aizveriet platformu, bet atstājiet kontrolierīci ieslēgtu.
 Izvelciet kontaktdakšu J 11.
 Izvelciet kontaktdakšu J 30.
 Pievienojiet apkopes kontaktdakšu.
 Pievienojiet kontaktdakšu J 11.
Apkopes skaitītājs ir nodzēsts.
 Vēlreiz izvelciet apkopes kontaktdakšu.
 Pievienojiet atpakaļ kontaktdakšu J 30.
 Izvelciet kontaktdakšu J 11 un pēc tam to atkal pievienojiet.
Tādējādi pacelšanas platforma tiek pārslēgta atpakaļ lietošanas režīmā.
Norāde:

Apkopes skaitītāju var atiestatīt arī ar diagnostikas programmatūras palīdzību.

Traucējummeklēšana
Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktām programmas versijām.
Detalizētu informāciju par to jūs varat saņemt mūsu klientu apkalpošanas centrā. Lai veiktu traucējummeklēšanu:
 Ieslēdziet kontrolierīci.
 Atveriet platformu tā, lai tā atrastos horizontālā pozīcijā.
 Izvelciet kontaktdakšu J 11.
 Izvelciet kontaktdakšu J 30.
 Pievienojiet apkopes kontaktdakšu.
 Pievienojiet kontaktdakšu J 11.
 Izvelciet apkopes kontaktdakšu.
 Pievienojiet kontaktdakšu J 30.
Tagad katra ieslēgtā ieeja tiek parādīta ar Warnfix nepārtraukti degošām lampiņām.
Ja jūsu pacelšanas platformai nav Warnfix, tad jums pie
PIN 7 kontaktdakšas J3 jāpievieno pārbaudes lampa.
 Izvelciet kontaktdakšu J 11 un pēc tam to atkal pievienojiet.
Pacelšanas platforma tiek pārslēgta atpakaļ lietošanas režīmā.
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Norāde:

Traucējummeklēšanu var veikt arī ar diagnostikas programmatūras palīdzību.

Kļūdu identificēšana 7 segmentu displejā
Šī funkcija ir pieejama tikai MBB Control versijai.

Statusa paziņojumi (7 segmenti, statiski, sistēmas LED mirgo zaļā krāsā (2 Hz)
Statuss
Statuss

Apraksts

Iekārta ieslēgta, sistēma darbojas, kontrolierīce izslēgta

Statuss
Iekārta ieslēgta, sistēma darbojas, kontrolierīce ieslēgta

Kļūdu paziņojumi (7 segmenti, mirgojoši (0,5 Hz), sistēmas LED mirgo sarkanā krāsā (2 Hz)
Statuss
Kļūda

126

Apraksts

Kļūdu atiestata

Pazemināts spriegums

Kontrolierīces izslēgšana/ieslēgšana
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Kļūdu paziņojumi (7 segmenti, mirgojoši (0,5 Hz), sistēmas LED mirgo sarkanā krāsā (2 Hz)
Statuss
Kļūda

Apraksts

Kļūdu atiestata

Pie vadības komponenta slīpuma slēdža (B13):
Signāls, lai gan platforma ir aizvērta
-> īssavienojums pie B13
Izmantojot MBB Control Eco
-> bojāts B16 slīpuma slēdzis

Kļūda
Vadības komponenta slīpuma slēdzis
(B15):
Kļūdains sensora signāls

Kļūdu atiestatīšana notiek automātiski, tiklīdz ir atkal sasniegtas pareizās vērtības

Kļūda
Galvas slīpuma sensors (B15):
Kļūdains sensora signāls

Kļūda
Warnfix: Konstatēts īssavienojums
Kontrolierīces izslēgšana/ieslēgšana vai pacelšanas platformas aizvēršana

Kļūda
Kofera apgaismojums/kontrolierīces
LED: Konstatēts īssavienojums

Kļūda
Kontrolierīces izslēgšana/ieslēgVispārēja īssavienojuma kļūda ārējā iešana vai sprieguma atslēgšana plakārtā
tei
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Vārstu spoles uzraudzības ierīce (nav pieejama visiem modeļiem)
Statuss
Kļūda

Apraksts

Kļūdu atiestata

Pacelšanas laikā konstatēta kļūda "Motora releja spoles pretestība"

Kļūda
Nav konfigurēta vai rezervēta

Kļūdu atiestatīšana notiek automātiski, tiklīdz ir atkal sasniegtas pareizās vērtības

Kļūda
Atvēršanas laikā konstatēta kļūda "Vārstu sp. pretestība Atvēršana S3_S4" vai
"Motora releja pretestība"

Kļūda
Aizvēršanas laikā konstatēta kļūda
"Motora releja pretestība” vai "S5"
Kļūdu atiestatīšana notiek automātiski, tiklīdz ir atkal sasniegtas pareizās vērtības

Kļūda
Nolaišanas laikā konstatēta kļūda "Vārstu sp. pretestība Nolaišana_S1_S2“
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Servisa funkcijas (nav pieejamas visiem modeļiem)
Statuss
Kļūda

Apraksts

Deaktivizē

Pie J1/2 nav sprieguma -> pārbaudīt
drošinātāju.

Kļūdu atiestatīšana notiek automātiski, tiklīdz ir atjaunojusies sprieguma padeve pie J1/2.

Kļūda
Avārijas programma, notiek sensoru
sistēmas uzraudzība. Aktivizācija, spie- Kontrolierīces izslēgšana/ieslēgžot slēdžus "Atvērt” un "Nolaist” ilgāk šana
par 10 sekundēm.
Kļūda

Kļūda

Ir aktīva ieeju kļūdu diagnostika. Nospiežot jebkuru slēdzi, tiek aktivizēts
Warnfix.

Apkopes kontaktdakšas izņemšana

Ir aktivizēta funkcija "Selflock". Pacelšanas platformu ir bloķējis
radiosignālu uztvērējs (piem. ICP).
Selflock = automātiska vadības pults
nobloķēšana, pametot transportlīdzekli

Funkcijas "Selflock” atiestatīšana:
Kontrolierīces izslēgšana/ieslēgšana vai
Radiosignālu raidītāja novietošana
atpakaļ uztvērēja tuvumā

Saskarne pēc īssavienojuma pie kontaktdakšas "JP” (CAN) ir deaktivizēta.

Uz dažām sekundēm pārtrauciet
sprieguma padevi platei

Kļūda

Kļūda
Speciālās funkcijas kļūda (piem Bojāta Pārslēdziet pacelšanas platformu
avārijas režīmā/nomainiet gaismas
gaismas barjera vertikālā lifta prgr. Vbarjeru
SYCL)
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Visi modeļi

Apkope pirms palaišanas
Drošības un brīdināšanas aprīkojuma pārbaude
Pacelšanas platformu drošības aprīkojums atbilst spēkā esošo
noteikumu aktuālajai redakcijai.
 Pirms braukšanas atkārtoti pārbaudiet, vai viss drošības un
brīdināšanas aprīkojums darbojas.
 Nomainiet vai attiecīgi salabojiet bojāto vai nedarbojošos
drošības un brīdināšanas aprīkojumu.
Atkarībā no modeļa pie drošības un brīdināšanas aprīkojuma
pieder:
• pret slīdēšanu izturīga platformas virsma;
• pretripošanas nodrošinājums uz platformas (izvēles iespēja);
• pieturēšanās iespēja uz platformas līdzi braucošajai apkalpojošajai personai (neietilpst pacelšanas platformas piegādes komplektā);
• mirgojošas brīdināšanas lampiņas uz platformas;
• brīdinājuma karodziņi platformas aizmugurē;
• platformas bloķēšanas ierīce pie platformas (izvēles iespēja);
• abu kāju vadība uz platformas darbībām „pacelt” un „nolaist”;
• atslēgas slēdzis pie sānu vadības elementa piekabei vai
puspiekabei;
• vadības iekārta ar ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi slēdzamā vadītāja kabīnē;
• optiskais signāls pie vadības iekārtas vadītāja kabīnē, kad
pacelšanas platforma ir „IESLĒGTA” un/vai platforma atvērta;
• noslēdzējvārsti pie pacēlājcilindriem un sasvēršanas cilindriem pret pārvadu pārrāvumiem (izņemot E variantu);
• plūsmas vārsti nolaišanas un atvēršanas ātruma ierobežošanai (izņemot E variantu).
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Apkope atkarībā no lietošanas biežuma
Visi modeļi
UZMANĪBU!

Pacelšanas platformas tīrīšana
Krāsojuma sabojāšanas risks!
Tīrot pacelšanas platformu ar augstspiediena tīrītāju līdz sestajai nedēļai pēc krāsošanas, varat sabojāt krāsojumu.
 Pacelšanas platformu ar augstspiediena tīrītāju tīriet agrākais sešas nedēļas pēc krāsošanas.
Šādas pacelšanas platformas sastāvdaļas nedrīkst tīrīt ar
augstspiediena tīrītāju:
• virzuļkātus un cilindru blīvējumus;
• sānā izvietoto vadības elementu;
• elektromagnētiskos vārstus (izņemot E variantu);
• kājas vadību;
• brīdinājuma lampiņas un karodziņus;
• gofrēto aizsargapvalku.

Visi modeļi

Akumulatora pārbaude
 Akumulatora apkopi veiciet kā parasti.

ABCFGKLMV
UZMANĪBU!

Elektromotora ogles suku pārbaude
Apdegumu gūšanas risks, ko rada pārkarsis
elektromotors!
Nolietotas un netīras ogles sukas var izraisīt paaugstinātu
strāvas patēriņu. Tādējādi elektromotors var pārkarst.
 Laiku pa laikam notīriet ogles sukas.
 Ļaujiet nolietotās vai netīrās ogles sukas nomainīt remontdarbnīcas apkopes tehniķim.
 Laiku pa laikam atkārtoti pārbaudiet hidrauliskā agregāta elektromotora ogles sukas un notīriet no tām ogles putekļus.
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Visi modeļi

Plates apsmidzināšana ar vasku saturoša aerosolu
Lai aizsargātu kontaktus pret koroziju:
 Atkarībā no laika apstākļiem un saskares ar sālsūdeni apsmidziniet plati un kontaktspraudņus ar vasku saturošu aerosolu.

Ieziešana ar smērvielu un eļļošana
 Konisko ieziešanas nipeli un vajadzības gadījumā pārvirzes sliedes ieziediet pēc vajadzības un katru reizi pēc tīrīšanas ar augstspiediena tīrītāju.
Plastmasas slīdgultņiem smēreļļa (skatīt nodaļu „Smērvielas
un ekspluatācijas materiāli“, sākot ar 187. lpp.) gultņos jāsmidzina no sāna.
Lai ieziestu un eļļotu:
 Pārvietojiet platformu sākuma pozīcijā.
 Notīriet plastmasas slīdgultņus.
 No abām pusēm apsmidziniet visus 8 slīdgultņus ar smēreļļu.
 Uz katru plastmasas slīdgultni veiciet 1-2 izsmidzinājumus.
 Ļaujiet smēreļļai 1-2 minūtes iedarboties.
 Vismaz 3 reizes līdz galam izpildiet visas platformas funkcijas (atvēršana, nolaišana, pacelšana, aizvēršana).
Smērviela izkliedējas pa slīdgultni.
 Pēc vajadzības ieziešanu atkārtojiet.
 Notīriet vietas, kuras ir nosmērētas ar smērvielu.

Platformas marķējumu pārbaude/atjaunošana
Marķējumiem uz platformas vienmēr jābūt labi saredzamiem.
Tajos ir norādīts lietderīgās slodzes smaguma centrs un operatora stāvēšanas pozīcija pacelšanas platformas apkalpošanai, izmantojot rokas kabeļslēdzi.
 Pārbaudiet, vai marķējumi ir labi saredzami, un vajadzības
gadījumā atjaunojiet to ar krāsu, kas ir izturīga pret noberšanos.
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ABCE

Stāvošas platformas

44

44

45
44 Koniskais ieziešanas nipelis
45 Pretripošanas nodrošinājuma gultņi
Lai ieziestu un eļļotu:
 Notīriet konisko ieziešanas nipeli.
 Izmantojot smērvielu spiedni, iespiediet ziežvielu koniskajā
ieziešanas nipelī (44), līdz ir uzpildīta gultņa vieta (skatiet
nodaļu „Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot
ar 187. lpp.).
 Ieeļļojiet pretripošanas nodrošinājuma gultņus (45) (skatiet
nodaļu „Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot
ar 187. lpp.).
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FG

Apakšā pavelkamie modeļi

46

44

44

45
44 Koniskais ieziešanas nipelis
45 Pretripošanas nodrošinājuma gultņi un salokāmās
platformas šarnīrs
46 Slīdbalsteņi šķērssliedēs (smidzinošā ieziešana)
Lai ieziestu un eļļotu:
 Notīriet konisko ieziešanas nipeli.
 Izmantojot smērvielu spiedni, iespiediet ziežvielu koniskajā
ieziešanas nipelī (44), līdz ir uzpildīta gultņa vieta (skatiet
nodaļu „Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot
ar 187. lpp.).
 Ieeļļojiet pretripošanas nodrošinājuma gultņus un platformas šarnīru (45).
 Ieeļļojiet slīdbalsteņus šķērssliedēs (46) (skatiet nodaļu
„Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot ar 187. lpp.).
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KLM

Salokāmie modeļi

46

44

44

45
44 Koniskais ieziešanas nipelis
45 Pretripošanas nodrošinājuma gultņi un salokāmās
platformas šarnīrs
46 Gultnis pie šķērssliedēm
Lai ieziestu un eļļotu:
 Notīriet konisko ieziešanas nipeli (44).
 Izmantojot smērvielu spiedni, iespiediet ziežvielu koniskajā
ieziešanas nipelī (44), līdz ir uzpildīta gultņa vieta (skatiet
nodaļu „Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot
ar 187. lpp.).
 Ieeļļojiet pretripošanas nodrošinājuma gultņus un platformas šarnīru (45).
 Ieeļļojiet slīdbalsteņus šķērssliedēs (46) (skatiet nodaļu „Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot ar 187. lpp.).
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Vertikālie lifti

V

47

44
47

44

44

45
44

44 Koniskais ieziešanas nipelis
45 Pretripošanas nodrošinājuma gultņi
47 Skrejveltņa slīdvirsma
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Lai ieziestu un eļļotu:
 Notīriet konisko ieziešanas nipeli (44).
 Izmantojot smērvielu spiedni, iespiediet ziežvielu koniskajā
ieziešanas nipelī (44), līdz ir uzpildīta gultņa vieta (skatiet
nodaļu „Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot
ar 187. lpp.).
 Ieeļļojiet pretripošanas nodrošinājuma gultņus (45) (skatiet
nodaļu „Smērvielas un ekspluatācijas materiāli“, sākot
ar 187. lpp.).
 Notīriet visas skrejveltņa slīdvirsmas (47) vadības rāmī un
vienmērīgi ieziediet to ar intensīvai slodzei paredzētu smērvielu.
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Apkope un kopšana
APDRAUDĒJUMS!

Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Pacelšanas platformas vai vertikālā lifta apkopes laikā var
rasties personu un mantas bojājumi, ja netiek ievēroti nodaļā
„Vispārējā apkalpošana” ietvertie norādījumi.
 Pirms pacelšanas platformas vai vertikālā lifta apkalpošanas
izlasiet nodaļu „Vispārēja apkalpošana“, sākot ar 26. lpp.

Apkopes intervāli

Darbības

Katru dienu
Pēc lietošanas
Reizi mēnesī
Reizi ceturksnī
Reizi pusgadā
Reizi gadā

ABCFGKLM

Drošības un brīdināšanas aprīkojuma darX
bību un esamības pārbaude
Pacelšanas platformas tīrīšana
X
Akumulatora pārbaude
X
Elektromotora ogles suku pārbaude
X
Eļļas līmeņa pārbaude un attiecīga uzpilde
X
Skrūvju un uzgriežņu sēžas pārbaude
X
Hidrauliskās iekārtas skrūvsavienojumu
un pārvadu stāvokļa atbilstības pārbaude
Būtisku apkopi neprasošo gultņu eļļošana
X
Šķērssliežu eļļošana
Eļļas maiņa
Plates apsmidzināšana ar vasku saturoša
aerosolu
Lietderīgās slodzes smaguma centra un
operatora stāvēšanas pozīcijas (apkalpošanai ar rokas kabeļslēdzi) marķējumu saredzamības pārbaude un vajadzības gadījumā atjaunošana ar krāsu, kas ir izturīga
pret noberšanos

X
X
X

X

X
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Darbības

Katru dienu
Pēc lietošanas
Reizi mēnesī
Reizi ceturksnī
Reizi pusgadā
Reizi gadā
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Apakšā pavelkamo pacelšanas platformu
gadījumā: Šķērssliežu tīrīšana un ieziešana ar smērvielu
Ja dīkstāves laiks ir > 3 mēneši: Pacelšanas platformu darbināt vairākas reizes (atvērt, nolaist, pacelt, aizvērt)

X

Apkopes intervāli

Darbības

Drošības un brīdināšanas aprīkojuma darbību un esamības pārbaude
Pacelšanas platformas tīrīšana
Akumulatora pārbaude

Katru dienu
Pēc lietošanas
Reizi mēnesī
Reizi ceturksnī
Reizi pusgadā
Reizi gadā

E

X

X
X
X
X

Skrūvju un uzgriežņu sēžas pārbaude
Būtisku apkopi neprasošo gultņu eļļošana
Gofrēto aizsargapvalku pārbaude
Plates apsmidzināšana ar vasku saturoša
aerosolu
Lietderīgās slodzes smaguma centra un
operatora stāvēšanas pozīcijas (apkalpošanai ar rokas kabeļslēdzi) marķējumu saredzamības pārbaude un vajadzības gadījumā atjaunošana ar krāsu, kas ir izturīga
pret noberšanos
Ja dīkstāves laiks ir > 3 mēneši: Pacelšanas platformu darbināt vairākas reizes (atvērt, nolaist, pacelt, aizvērt)

X
X
X

X

X

Atkarībā no lietošanas biežuma un ārējiem apstākļiem apkopes intervāli var saīsināties.
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APDRAUDĒJUMS!

Apkopes intervāli
Nelaimes gadījuma un savainošanās risks!
Veicot apkopes darbus zem vertikālā lifta platformas, var rasties personu un mantas bojājumi, ja platforma netiek nostiprināta.
 Nodrošiniet rotoru un platformu pret nolaišanos.

Darbības

Drošības un brīdināšanas aprīkojuma darbību un esamības pārbaude
Vertikālā lifta tīrīšana
Skrejveltņa vadvirsmu tīrīšana un ieziešana ar smērvielu vadības rāmī
Akumulatora pārbaude
Elektromotora ogles suku pārbaude

Katru dienu
Pēc lietošanas
Reizi mēnesī
Reizi ceturksnī
Reizi pusgadā
Reizi gadā

V

X
X
X
X
X
X
X

Eļļas līmeņa pārbaude un attiecīga uzpilde
Skrūvju un uzgriežņu sēžas pārbaude
Hidrauliskās iekārtas skrūvsavienojumu
un pārvadu stāvokļa atbilstības pārbaude
Būtisku apkopi neprasošo gultņu eļļošana

X
X
X

Šķērssliežu eļļošana
Eļļas maiņa
Plates apsmidzināšana ar vasku saturoša
aerosolu
Lietderīgās slodzes smaguma centra marķējuma saredzamības pārbaude un vajadzības gadījumā atjaunošana ar krāsu, kas
ir izturīga pret noberšanos
Ja dīkstāves laiks ir > 3 mēneši: Pacelšanas platformu darbināt vairākas reizes (atvērt, nolaist, pacelt, aizvērt)

X
X
X

X
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Ikmēneša apkope
Eļļas līmeņa pārbaude

ABC

Standarta pacelšanas platformas

2

FG

Apakšā pavelkamie modeļi

2
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KLM

Salokāmie modeļi

2

2
Iebīdāmais
agregāts:

Hidrauliskais agregāts pie statīva caurules

Lai pārbaudītu eļļas līmeni:
 Nolaidiet pacelšanas platformu tā, lai tā atrastos uz zemes.
 Attiecīgi izbīdiet visas atbalsta pēdas.
 Atveriet statīva caurules labās puses pārsegu.
 Pie statīva caurules atskrūvējiet hidrauliskā agregāta piestiprināšanas skrūvi (2).
 Velciet uz āru hidraulisko agregātu, līdz kļūst redzama eļļas
tvertnes pārbaudes atzīme.
 Izmantojot rādītāju pie eļļas tvertnes vai mērtausta, pārbaudiet, vai rādītājs atrodas noteiktajā zonā.
 Vajadzības gadījumā uzpildiet eļļu līdz atzīmētajai zonai.
 Hidraulisko agregātu iebīdiet atpakaļ statīva caurulē un piestipriniet to ar piestiprināšanas skrūvi (2).
 Aizveriet statīva caurules pārsegu.
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Kārbas, universālais
vai iebīdāmais
agregāts:

Visi modeļi

Lai pārbaudītu eļļas līmeni:
 Nolaidiet pacelšanas platformu tā, lai tā atrastos uz zemes.
 Attiecīgi izbīdiet visas atbalsta pēdas.
 Nomontējiet agregāta vāku.
 Izmantojot rādītāju pie eļļas tvertnes vai mērtausta, pārbaudiet, vai rādītājs atrodas noteiktajā zonā.
 Vajadzības gadījumā uzpildiet eļļu līdz atzīmētajai zonai.
 Uzmontējiet atpakaļ agregāta vāku.

Skrūvju un uzgriežņu sēžas pārbaude
 Pārbaudiet, vai visas skrūves un uzgriežņi ir stingri pievilkti.
 Īpašu uzmanību pievērsiet gultņu tapām un to skrūvēm, kā
arī visiem palīgrāmja un pacelšanas platformas stiprinājumu elementiem!
 Vaļīgās skrūves un uzgriežņus stingri pievelciet.

ABCFGKLMV

Hidrauliskās iekārtas skrūvsavienojumu un pārvadu
stāvokļa atbilstības pārbaude
 Pārbaudiet visus hidrauliskās iekārtas skrūvsavienojumus
un pārvadus. Nodrošiniet, lai skrūves būtu stingri pievilktas
un nebūtu bojātas hidrauliskās šļūtenes.
 Vaļīgās skrūves stingri pievelciet.
 Nekavējoties nomainiet bojātās hidrauliskās šļūtenes.
 Nomainiet hidrauliskās šļūtenes ne vēlāk kā pēc trim gadiem. Izgatavošanas datums ir iespiests uz armatūras.

Visi modeļi

Gofrētā aizsargapvalka pārbaude
 Pārbaidiet, vai neviens no abiem gofrētajiem aizsargapvalkiem
nav bojāts un tie stingri turas uz virzuļa kāta un cilindra.
 Nekavējoties nomainiet bojātos gofrētos aizsargapvalkus.
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Reizi ceturksnī vai pusgadā veicamā
apkope
Visi modeļi

Norāde:

Būtisku apkopi neprasošo gultņu eļļošana
 Iztīriet būtisku apkopi neprasošos gultņus un vajadzības
gadījumā arī šķērssliedes.
 Ieziediet ar smērvielu būtisku apkopi neprasošos gultņus
un vajadzības gadījumā arī šķērssliedes.
Ja pacelšanas platformu izmantojat īpaši bieži, būtisku apkopi neprasošos gultņus un vajadzības gadījumā arī
šķērssliedes ir jāieziež biežāk nekā reizi gadā.

Pacelšanas platformas darbināšana
Ja dīkstāves laiks pārsniedz 3 mēnešus, pacelšanas platforma
ir vairākas reizes jāiedarbina.
 Atveriet, paceliet, nolaidiet un aizveriet pacelšanas platformu ar atbilstīgo vadības elementu.
 Atkārtojiet šo procesu apm. 5 reizes.

Ikgadējā apkope
ABCFGKLM
UZMANĪBU!

Hidrauliskās eļļas nomaiņa
Izlietotās eļļas izraisīti savainojumi vai mantas bojājumi!
Ja hidrauliskā agregāta eļļu nenomaināt reizi gadā, tajā, it
īpaši temperatūrās zem nulles atzīmes, var uzkrāties kondensāts. Tādējādi tiek traucēta pacelšanas platformas darbība. Var tikt savainoti cilvēki vai radīti mantas bojājumi.
 Nomainiet hidraulisko eļļu reizi gadā.
 Eļļas maiņu vislabāk veikt īsi pirms ziemas iestāšanās.
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Iebīdāmais agregāts:

51

50

48

47

Kārbas agregāts:

51

50
49
48

47
47 Eļļas notecināšanas skrūve
48
49
50
51

144

Hidrauliskās eļļas tvertne
Eļļas tvertnes iesūkšanas filtrs
Ventilācijas filtrs
Vārstu bloks

49
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Universālais agregāts:
48

50

47

51

49

Apgriešanas agregāts:

51
50
49

48
47

47 Eļļas notecināšanas skrūve
48
49
50
51

Hidrauliskās eļļas tvertne
Eļļas tvertnes iesūkšanas filtrs
Ventilācijas filtrs
Vārstu bloks
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Lai nomainītu hidraulisko eļļu:
 Nolaidiet pacelšanas platformu tā, lai tā atrastos uz zemes
(skatiet nodaļu „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.).
 Iebīdāmā agregāta gadījumā:
Velciet hidraulisko agregātu uz āru tiktāl, līdz ir brīvi sasniedzams vārstu bloks (51) (skatiet nodaļu „Eļļas līmeņa pārbaude“, sākot ar 140. lpp.).
Kārbas, universālā vai iebīdāmā agregāta gadījumā:
Nomontējiet agregāta vāku.
 Zem eļļas notecināšanas skrūves novietojiet pietiekami
lielu trauku (47).
 Atskrūvējiet eļļas notecināšanas skrūvi (47), izmantojot 6
mm iekšēja sešstūra atslēgu un ļaujiet eļļai iztecēt traukā.

47

Ja hidrauliskā eļļa ir ļoti piesārņota, jāiztīra hidrauliskās eļļas
tvertne (48):
 Atskrūvējiet apskavu starp hidrauliskās eļļas tvertni (48) un
vārstu bloku (51).
 Noteciniet eļļu.
 No agregāta nobīdiet hidrauliskās eļļas tvertni (48) un iztīriet to ārpus hidrauliskā agregāta.
 Pēc tam nomainiet arī eļļas tvertnes (49) iesūkšanas filtru
un ventilācijas filtru (50).
 Ievietojiet atpakaļ agregātā iztīrīto hidraulisko tvertni un ievietojiet atpakaļ eļļas notecināšanas skrūvi (47).
 Uzpildiet eļļu atbilstoši eļļas tvertnes atzīmei vai mērtausta
atzīmei.
Norāde:

Izmantojiet tikai eļļas, kas uzskaitītas nodaļā „Smērvielas
un ekspluatācijas materiāli“, sākot ar 187. lpp..
 Pēc eļļas tvertnes uzpildīšanas divas reizes izmēģiniet iekārtu.
 Uzraugiet eļļas līmeni (skatiet nodaļu „Eļļas līmeņa pārbaude“, sākot ar 140. lpp.) un attiecīgi uzpildiet vai arī noteciniet eļļu.
 Iebīdāmā agregāta gadījumā:
Hidraulisko agregātu ievietojiet atpakaļ statīva caurulē un
piestipriniet.
Kārbas, universālā vai iebīdāmā agregāta gadījumā:
Uzmontējiet atpakaļ agregāta vāku.
 Izlietotās eļļas utilizāciju veiciet saskaņā ar noteikumiem.
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V
UZMANĪBU!

Hidrauliskās eļļas nomaiņa
Izlietotās eļļas izraisīti savainojumi vai mantas bojājumi!
Ja hidrauliskā agregāta eļļu nenomaināt reizi gadā, tajā, it
īpaši temperatūrās zem nulles atzīmes, var uzkrāties kondensāts. Tādējādi tiek traucēta vertikālā lifta darbība. Var tikt
savainoti cilvēki vai radīti mantas bojājumi.
 Nomainiet hidraulisko eļļu reizi gadā.
 Eļļas maiņu vislabāk veikt īsi pirms ziemas iestāšanās.

48
50
49
52

47
51
47 Eļļas notecināšanas skrūve
48 Hidrauliskās eļļas tvertne
49 Eļļas tvertnes iesūkšanas filtrs
50 Ventilācijas filtrs
51 Vārstu bloks
52 Spriegotājskava
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Lai nomainītu hidraulisko eļļu:
 Aizveriet platformu ar ielocītu iekraušanas rampu, lai visa
hidrauliskā eļļa ieplūstu atpakaļ hidrauliskās eļļas tvertnē
(skatiet nodaļu „Vadības elementi“, sākot ar 42. lpp.).
 Izņemiet ventilācijas filtru (50).
 Caur iepildes atveri izsūknējiet hidraulisko eļļu.

Norāde:

Ja hidrauliskā eļļa ir ļoti piesārņota, jāiztīra hidrauliskās eļļas
tvertne (48):
 No tvertnes aizmugurējās daļas noņemiet tvertnes atduru.
 Atbrīvojiet spriegotājskavu (52).
 Nobīdiet hidrauliskās eļļas tvertni (48) no vārstu bloka (51).
Pievērsiet uzmanību iesūkšanas un atplūdes vadiem un iesūkšanas filtram (49) hidrauliskās eļļas tvertnē (48).
 Izceliet hidrauliskās eļļas tvertni (48) virzienā uz augšu no
vadotnes un iztīriet to ārpus transportlīdzekļa.
 Ievietojiet hidrauliskās eļļas tvertni (48) atkal atpakaļ un pievienojiet to no jauna. Šai nolūkā veiciet iepriekš minētās
darbības apgrieztā secībā.
 Uzpildiet eļļu atbilstoši eļļas tvertnes atzīmei uz mērtausta.
Līmenim vajadzētu sniegties līdz 2/3 no mērstieņa augstuma.
Izmantojiet tikai eļļas, kas uzskaitītas nodaļā „Smērvielas
un ekspluatācijas materiāli“, sākot ar 187. lpp..
 Pēc eļļas tvertnes uzpildīšanas divas reizes izmēģiniet iekārtu.
 Uzraugiet eļļas līmeni (skatiet nodaļu „Eļļas līmeņa pārbaude“, sākot ar 140. lpp.) un attiecīgi uzpildiet vai arī noteciniet eļļu.
 Hidraulisko agregātu ievietojiet atpakaļ statīva caurulē un
piestipriniet.
 Izlietotās eļļas utilizāciju veiciet saskaņā ar noteikumiem.

Visi modeļi

Galvenā slēdža aizsardzība pret koroziju
Lai aizsargātu pret koroziju galveno slēdzi ar plāksnīšdrošinātāju:
 ieziediet galveno slēdzi ar sintētisko smērvielu.
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Pārbaudes
Katrai pacelšanas platformai tiek dots līdzi pārbaužu žurnāls.
Saskaņā ar šo pārbaužu grāmatu jums lietpratējam savā pilnvarotajā remontdarbnīcā ir jāļauj veikt šādas pārbaudes:
• Pārbaude pēc montāžas ar rakstisku apstiprinājumu pārbaužu grāmatā par ekspluatācijas sākšanu bez iebildumiem.
• Regulāras atkārtotas pārbaudes, kas jāveic vismaz reizi
gadā. Svarīgākais pārbaužu apjoms ir aprakstīts pārbaužu
žurnālā. Pārbaude ir rakstiski jāapstiprina pārbaužu žurnālā.
• Ārkārtas pārbaude pēc būtiskiem remontdarbiem vai konstrukcijas izmaiņām. Pārbaude ir rakstiski jāapstiprina pārbaužu žurnālā.
Ar konstrukciju saistītas izmaiņas ir pieļaujamas tikai ar ražotāja atļauju. Ja pacelšanas platformai tiek veiktas izmaiņas bez
mūsu piekrišanas, tiek anulētas visas garantijas prasības. Ražotājās neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, nelaimes
gadījumiem utt. Tas pats attiecas arī uz citu ražotāju rezerves
daļām, ja to izmantošanu nav atļāvis ražotājs.
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Visi modeļi

Traucējumu novēršana
Arī labi koptai un apkoptai pacelšanas platformai var rasties
traucējumi.
Šis apraksts sniegs jums iespēju ātri atpazīt radušos traucējumus un novērst tos ātri un bez lielāk izmaksām.
Traucējumu meklēšana un novēršana principā ir jāveic pilnvarotajās remontdarbnīcās. Pilnvaroto remontdarbnīcu sarakstā
ir pieejamas uzziņas, kur atrodas mūsu pilnvarotās remontdarbnīcas. Vajadzības gadījumā to var pieprasīt bez maksas
mūsu pārdošanas birojos vai rūpnīcā.
Traucējumu meklēšanai galvenokārt var izmantot pārbaudes
lampu. Izmantojiet uz traucējumu meklēšanas plāksnes norādīto zemējuma savienojumu.

Norāde:

Ja bojāta sensora dēļ pacelšanas platformu vairs nav iespējams darbināt, to iespējams pārslēgt avārijas režīmā.
Avārijas režīmā sensori netiek aktivizēti. Lai platformu pārslēgtu avārijas režīmā, rīkojieties šādi:
 Vismaz 10 sekundes spiediet taustiņus "Atvērt", "Nolaist”
un arī "Papildtaustiņš", ja tāds ir pieejams.
7 segmentu displejā parādās indikācija „E“. Katra pacelšanas platformas kustība tagad jāaktivizē manuāli. Visi automātiskie procesi ir deaktivizēti.
Pirms traucējumu meklēšanas jāveic šādas pārbaudes:
 Pārliecinieties, vai vadītāja kabīnē ir ieslēgta pacelšanas
platforma.
 Pārbaudiet, vai ir ieslēgts akumulatora galvenais slēdzis.
 Pārliecinieties, vai darbojas elektroapgādes galvenais drošinātājs.
 Pārbaudiet, vai darbojas abi hidrauliskā agregāta un energobloka kūstošie drošinātāji.
 Pie transportlīdzekļa 12 V akumulatora pārbaudiet akumulatora ierosmes sprieguma drošinātāja darbību.
 Pārliecinieties, vai darbojas un ir uzlādēti transportlīdzekļa
akumulatori.
 Pārbaudiet, vai agregāta vai energobloka zemējuma kabelis nodrošina nevainojamu zemējuma savienojumu starp
pacelšanas platformu un transportlīdzekli.
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 Pārliecinieties, vai eļļas tvertnē ir pietiekams eļļas līmenis
(izņemot E variantu).
 Pārliecinieties, vai nav bojātas mehāniskās vai elektriskās
detaļas, piem., kabeļi.

BRĪDINĀJUMS!

Īssavienojuma izraisīts apdegumu gūšanas risks!
Jaudīgu akumulatoru gadījumā, ja rodas īssavienojums, var
tikt izraisīti bīstami apdegumi.
 Pirms visu darbu veikšanas pie elektroiekārtām izslēdziet
galveno akumulatoru slēdzi vai arī atvienojiet akumulatora mīnus pola pieslēgumu.

Ja pacelšanas platforma joprojām uzrāda traucējumus, tad tos nedrīkstat novērst pašrocīgi, bet gan jāvēršas pilnvarotā remontdarbnīcā, kur tos novērsīs saskaņā ar šīm tabulām. Remontdarbnīcu sarakstā jūs uzzināsit, kur atrodas jums tuvākā remontdarbnīca, kā
arī saņemsit citu saziņas informāciju.

ACFGKLM
Pirms ieslēgšanas
Traucējums

Traucējumu novēršanas tabulas
Iespējamie cēloņi

Vadītāja kabīnē ātri mirgo opBojāts slīpuma sensors b15
tiskais indikators

Novēršana
Nomainiet slīpuma sensoru
b15

Ieslēgšana
(platē pagrieziena rādītāja taktī mirgo LED)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Vadītāja kabīnē drudžaini
mirgo optiskais indikators

Platē nemirgo LED

Bojāts slīpuma slēdzis b13
(īssavienojums)
Bojāts gultņa slīpuma sensors b15
Bojāts vadītāja kabīnes slēdzis
Nostrādājuši agregāta e1 vai
e2 drošinātāji
Bojāta hermētiskā vāciņa
plate

Novēršana
Nomainiet slīpuma slēdzi b13
Nomainiet slīpuma sensoru
b15
Izmantojot pārbaudes lampu,
pārbaudiet pieslēgumu 2 un 4
Nomainiet drošinātājus
Nomainiet plati
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Atvēršana
(Platforma atveras līdz horizontālai ekspluatācijas pozīcijai — šī pozīcija tiek
saglabāta un atkal ieņemta pēc pielāgošanās zemei)
Traucējums
Platforma neatveras ar motoru

Iespējamie cēloņi
Izeja J 1/3 nepiešķir izeju
Bojāts motora kontaktors

Bojāts pagriežamais slēdzis,
spiedslēdzis vai svirslēdzis
Platforma neatveras

Vārsta kontaktdakšai pie S 3
vai S 4 nav sprieguma, bojāts
kabelis
Sprūst vadības vārsts S 5 vai
spiediena pārmija
Izregulējies vai bojāts platformas slīpuma sensors b15
Bojāta plate
Platformai esot atvērtai,
Bojāta kontaktdakša
mirgo platformas brīdinājuma
Bojātas brīdinājuma lampilampiņas
ņas
Pārstatīts vai bojāts ierosinātājs b25

Novēršana
Izmantojot pārbaudes lampu,
pārbaudiet slēgumu shēmu
Pārbaudiet motora kontaktoru
Saskaņā ar slēgumu shēmu,
izmantojot pārbaudes lampu,
pārbaudiet kontaktus vadības elementā, izmantojiet
plates zemējuma slēgumu JK
Pārbaudiet, izmantojot pārbaudes lampu
Iztīriet vai nomainiet
Noregulējiet vai nomainiet
Nomainiet
Nomainiet
Nomainiet
Noregulējiet vai nomainiet

Izbīdīšana
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Hermētiski nenoslēgti elektromagnētiskie vārsti S 7 un
S8
Neatveras elektromagnētisPlatforma neizbīdās, bet mokais vārsts S 8
tors darbojas
Neatveras nolaišanas bremzēšanas vārsts S 11
Bojāta pārvietošanas cilindra virzuļa blīve
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Novēršana
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Nomainiet
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Atlocīšana
(modelis MBB R 1500 SH – R 2000 LH)
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Hermētiski nenoslēgti elektromagnētiskie vārsti S 7 un
S8
Platforma netiek atlocīta, bet Neatveras elektromagnētiskais vārsts S 12
motors darbojas
Neatveras vārsts S 10
Bojāta salocīšanas cilindra
virzuļa blīve

Novēršana
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Nomainiet
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Nolaišana
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Novēršana

Sprūst vai ir bojāts pacēlājcilindra plūsmas vārsts R 1 vai Iztīriet vai nomainiet
Platforma netiek nolaista vai
R2
arī nolaižas pārāk lēni, bet atGultnis ir pārāk ciets
Ieziediet gultņu vietas
vēršanas funkcija darbojas
Nomainiet eļļu, izmantojot iePārāk bieza hidrauliskā eļļa
teikto eļļas marku
Atlaidiet abus kājslēdžus, daAbus kājslēdžus vienu aiz
otra esat nospiedis pārāk ātri žas sekundes uzgaidiet un
pēc tam atkārtojiet darbību
(< 1 s) vai pārāk lēni (> 3 s)
Platformā izjauciet spraudsaBojāts kājslēdzis
vienojumu un pārbaudiet kājDarbinot kājslēdzi, platforma
slēdzi, izmantojot indikatoru
netiek nolaista
Nospiediet abus kājslēdžus
un, izmantojot pārbaudes
Bojāts kabelis Nr. 2, kas salampu, platē pārbaudiet
vienots ar platformu
spriegumu pie kontaktdakšām J 3/6 un J 3/5
Saskaņā ar slēgumu shēmu,
izmantojot pārbaudes lampu,
Bojāts pagriežamais slēdzis,
pārbaudiet kontaktus vadīspiedslēdzis vai svirslēdzis
bas elementā, izmantojiet
plates zemējuma slēgumu JK
Atvienojiet kontaktdakšu J 4
Plate pie J 4/15 nepiešķir izun pārbaudiet spaili 15, izDarbinot sānā izvietoto vadī- eju
mantojot pārbaudes lampu
bas elementu, platforma neAtvienojiet kontaktdakšu J 1
Plate pie J 1/12 nepiešķir iztiek nolaista
un pārbaudiet spaili 12, izeju
mantojot pārbaudes lampu
Vārsta kontaktdakšai pie S 1
Pārbaudiet, izmantojot pārvai S 2 nepienāk spriegums
baudes lampu
(bojāts kabelis)
Neieslēdzas agregāta vārsts Pārbaudiet, izmantojot pārS5
baudes lampu
Nolaišanas laikā platforma at- Izregulējies slīpuma slēdzis
Iestatiet
gāžas
b13
Netīri vai bojāti sasvēršanas
cilindra elektromagnētiskie
Iztīriet vai nomainiet
Platforma atgāžas patstāvīgi vārsti S 3 un S 4
Bojāta sasvēršanas cilindra
Nomainiet
virzuļa blīve
Netīri vai bojāti pacēlājcilinPlatforma netiek automātiski
dra elektromagnētiskie vārsti Iztīriet vai nomainiet
nolaista
S 1 un S 2
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Pielāgošanās zemei
(Platforma atgāžas)
Traucējums
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Darbināšana avārijas režīmā:
Sānā izvietotajā vadības elementā spiediet taustiņu „Atvērt” (28) un papildslēdzi (29), līdz
platforma atgāžas
Iestatiet slīpuma slēdzi b13 tā,
Pārstatīts vai bojāts slīpuma
lai platforma pēc novietošanās
slēdzis b13
uz zemes atgāztos
Pie kontaktdakšas J 41 (slīpuma
slēdzis) pieslēguma bl (signāls)
Plate pie J 4/14 nepiešķir izeju
veiciet pārbaudi ar pārbaudes
lampu
Vārsta kontaktdakšai pie S 3 vai Atvienojiet kontaktdakšu J 4 un
S 4 nepienāk spriegums (bojāts pārbaudiet spaili 14, izmantojot
pārbaudes lampu
kabelis)
Platforma neatgāžas
Netīri vai bojāti sasvēršanas cilindra elektromagnētiskie vārsti Iztīriet vai nomainiet
S 3 un S 4
Atvienojiet spriegumu un pārPlate ir saglabājusi kļūdu
baudiet, izmantojot pārbaudes
lampu
Sprūst vai ir bojāts plūsmas
Iztīriet vai nomainiet
vārsts R 5 vai spiediena pārmija
Bojāta plate
Nomainiet
Platforma neatgāžas un
Bojāts gultņa slīpuma sensors
vadītāja kabīnē ātri
Nomainiet slīpuma sensoru b15
mirgo optiskais indika- b15
tors
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Platformas pacelšana no zemes
(Platforma sasveras horizontālā ekspluatācijas pozīcijā, kas saglabātā
atvēršanas laikā)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Novēršana
Abus kājslēdžus vienu aiz otra Atlaidiet abus kājslēdžus, dažas
esat nospiedis pārāk ātri (pirms sekundes uzgaidiet un pēc tam
atkārtojiet darbību
1 s) vai pārāk lēni (pēc 3 s)
Platformā izjauciet spraudsavieDarbinot kājslēdzi, platnojumu un pārbaudiet kājslēdzi,
forma nesasveras hori- Bojāts kājslēdzis
izmantojot indikatoru
zontālā ekspluatācijas
pozīcijā
Nospiediet abus kājslēdžus un,
Bojāts kabelis Nr. 2, kas savie- izmantojot pārbaudes lampu,
platē pārbaudiet spriegumu pie
nots ar platformu
kontaktdakšām J 3/6 un J 3/5
Sprūst vai ir bojāts virziena
Pacelšanas laikā platIztīriet vai nomainiet
forma nesasveras hori- vārsts S 5
zontāli
Bojāts slīpuma sensors b15
Nomainiet
Bojāts slīpuma sensors b15
Nomainiet
Pacelšanas laikā platforma sasveras slīpāk
Sprūst vai ir bojāts virziena
Iztīriet vai nomainiet
nekā ir iestatīts
vārsts S 5
Izmantojot pārbaudes lampu,
pie kontaktdakšas J 1 pārbauPlatforma nesasveras
Plate pie J 1/12 nepiešķir izeju
diet spaili 12; izmantojiet plates
horizontālā ekspluatācizemējuma pieslēgumu JK
jas pozīcijā, bet gan tiek
pacelta
Pārbaudiet, izmantojot pārbauNeieslēdzas agregāta vārsts S 5
des lampu
Platforma nesasveras
horizontālā ekspluatācijas pozīcijā, bet gan tiek Bojāts platformas slīpuma senNomainiet slīpuma sensoru b15
pacelta, un vadītāja ka- sors b15
bīnē ātri mirgo optiskais indikators
Nomainiet
Paceļot platformu, tā sa- Bojāts slīpuma sensors b15
sveras vairāk nekā iesta- Sprūst vai ir bojāts virziena
Iztīriet vai nomainiet
tīts
vārsts
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Pacelšana
(Platforma tiek pacelta līdz iekraušanas malai)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Novēršana

Platforma nepaceļas

Platforma netiek pacelta, lai gan hidrauliskais agregāts darbojas

Saskaņā ar slēgumu shēmu, izmantojot pārbaudes lampu, pārBojāts pagriežamais slēdzis,
baudiet kontaktus vadības elespiedslēdzis vai svirslēdzis
mentā, izmantojiet plates
zemējuma slēgumu JK
Izmantojot pārbaudes lampu,
Plate pie J 1/3 nepiešķir izeju
saskaņā ar slēgumu shēmu pārbaudiet kontaktdakšu J 1/3
Neieslēdzas vai bojāts agregāta Pārbaudiet motora kontaktoru,
motora kontaktors
izmantojot pārbaudes lampu
Sprūst vai ir bojāts virziena
Iztīriet vai nomainiet
vārsts S 5
Netīri vai bojāti pacēlājcilindra
elektromagnētiskie vārsti S 1 un Iztīriet vai nomainiet
S2
Netīrs sūkņa iesūkšanas filtrs
Iztīriet vai nomainiet
Samaziniet slodzi saskaņā ar
Platforma ir pārslogota
slodzes tabulu
Bojāts hidrauliskais sūknis
Nomainiet
Bojāts elektromotors
Nomainiet
Netīra vai bojāta spiediena pārIztīriet vai nomainiet
mija
Pārstatīts vai bojāts spiediena Vispirms pārstatiet, pēc tam aizierobežošanas vārsts
plombējiet vai nomainiet

Aizvēršana
(Platforma aizveras)
Traucējums
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Izmantojot pārbaudes lampu, saBojāts pagriežamais slēdzis,
skaņā ar slēgumu shēmu pārbauspiedslēdzis vai svirslēdzis
diet kontaktus vadības elementā
Izmantojot pārbaudes lampu, saPlate pie J 1/3 vai J 1/12 nepie- skaņā ar slēgumu shēmu pārbauPlatforma neaizveras
diet plati pie kontaktdakšas J 1/3
šķir izeju
un J 1/12
Neieslēdzas agregāta motora Pārbaudiet, izmantojot pārbaudes
kontaktors vai vārsts S 5
lampu
Montāžas laikā pārāk maz pie- Pastipriniet montāžu atbilstoši
Platforma stāv aizmontāžas zīmējuma norādījumiem.
vērtā gala stāvoklī, ne- vilkts virsbūves gals
vis atrodas transportlīGultnis ir izdeformējies (ilgākā
dzekļa iekraušanas
Nomainiet gultņa tapas un bukses
ekspluatācijas laikā)
grīdas augstumā
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Iebīdīšana
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Platforma neiebīdās,
bet motors darbojas

Hermētiski nenoslēgti elektromagnētiskie vārsti S 7 un S 8
Neatveras elektromagnētiskais vārsts S 7
Neatveras elektromagnētiskais vārsts S 11
Bojāta pārvietošanas cilindra
virzuļa blīve

Novēršana
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Nomainiet

Salocīšana
(modelim MBB R 1500 SH – R 2000 LH)
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Hermētiski nenoslēgti elektromagnētiskie vārsti S 7 un S 8
Neatveras elektromagnētisPlatforma netiek atlokais vārsts S 12
cīta, bet motors darboNeatveras elektromagnētisjas
kais vārsts S 9
Bojāts salocīšanas cilindra
kāta blīvējums

Novēršana
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Nomainiet

Warnfix ieslēgšana
(Warnfix tiek ieslēgts automātiski, kad tiek atvērta vai izbīdīta platforma; kreisās un
labās puses gaismas tiek ieslēgtas paralēli)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Novēršana
Nemirgo brīdinājuma
lampiņas
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Lampas vai kabeļu savienojuma īssavienojums
Bojāta lampiņa
Bojāts ierosinātājs b25

Novērsiet īssavienojumu
Nomainiet
Nomainiet
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E
Pirms ieslēgšanas
Traucējums

Traucējumu novēršanas tabulas
Iespējamie cēloņi

Vadītāja kabīnē ātri
mirgo optiskais indika- Bojāts slīpuma sensors b15
tors

Novēršana
Nomainiet slīpuma sensoru b15

Ieslēgšana
(platē pagrieziena rādītāja taktī mirgo LED)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Vadītāja kabīnē drudžaini mirgo optiskais
indikators

Platē nemirgo LED

Novēršana

Bojāts slīpuma slēdzis b13 (īssaNomainiet slīpuma sensoru b15
vienojums)
Bojāts gultņa slīpuma sensors
Nomainiet slīpuma sensoru b15
b15
Izmantojot pārbaudes lampu,
Bojāts vadītāja kabīnes slēdzis
pārbaudiet pieslēgumu 2 un 4
Nostrādājuši energobloka e1 vai
Nomainiet drošinātājus
e2 drošinātāji
Bojāta hermētiskā vāciņa plate Nomainiet plati

Atvēršana
(Platforma atveras līdz horizontālai ekspluatācijas pozīcijai — šī pozīcija tiek
saglabāta un atkal ieņemta pēc pielāgošanās zemei)
Traucējums

Platforma neatveras

Platformai esot atvērtai, mirgo platformas
brīdinājuma lampiņas

Iespējamie cēloņi

Novēršana

Saskaņā ar slēgumu shēmu, izmantojot pārbaudes lampu, pārBojāts pagriežamais slēdzis,
baudiet kontaktus vadības elespiedslēdzis vai svirslēdzis
mentā, izmantojiet plates
zemējuma slēgumu JK
Bojāts motora kontaktors -K4
Pārbaudiet motora kontaktoru
vai relejs -K5
un releju
Izeja J4/14, JK vai J43/90 nepie- Izmantojot pārbaudes lampu,
šķir izeju
pārbaudiet slēgumu shēmu
Izregulējies vai bojāts platforNoregulējiet vai nomainiet
mas slīpuma sensors b15
Bojāta plate
Nomainiet
Bojāta kontaktdakša
Nomainiet
Bojātas brīdinājuma lampiņas
Nomainiet
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Nolaišana
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Novēršana

Īsi aktivizējiet pacelšanu, pēc
Sprūst pacēlājcilindrs
tam atkārtojiet nolaišanu
Ieziediet gultņu vietas
Platforma nenolaižas, Gultnis ir pārāk ciets
bet atvēršanas funkIzeja J4/15 vai J42/81 nepiešķir Izmantojot pārbaudes lampu,
cija darbojas
izeju
pārbaudiet slēgumu shēmu
Bojāts motora kontaktors -K2
Pārbaudiet motora kontaktoru
vai relejs -K7
un releju
Atlaidiet abus kājslēdžus, dažas
Abus kājslēdžus vienu aiz otra
esat nospiedis pārāk ātri (pirms sekundes uzgaidiet un pēc tam
atkārtojiet darbību
1 s) vai pārāk lēni (pēc 3 s)
Platformā izjauciet spraudsavienojumu un pārbaudiet kājslēdzi,
Darbinot kājslēdzi, plat- Bojāts kājslēdzis
forma netiek nolaista
izmantojot indikatoru
Nospiediet abus kājslēdžus un,
Bojāts kabelis Nr. 2, kas savie- izmantojot pārbaudes lampu,
platē pārbaudiet spriegumu pie
nots ar platformu
kontaktdakšām J 3/6 un J 3/5
Saskaņā ar slēgumu shēmu, izmantojot pārbaudes lampu, pārBojāts pagriežamais slēdzis,
baudiet kontaktus vadības elespiedslēdzis vai svirslēdzis
mentā, izmantojiet plates
zemējuma slēgumu JK
Darbinot sānā izvietoto
vadības elementu, platVienu aiz otra aktivizējiet pagrieforma netiek nolaista
žamos taustiņus un, izmantojot
Bojāts kabelis Nr. 3, kas savie- pārbaudes lampu, saskaņā ar
slēgumu shēmu pārbaudiet
nots ar vadības elementu
spriegumu pie kontaktdakšas
J30
Ieziediet ar smērvielu gultņu vieNolaišanas laikā platPacēlājcilindrs nolaiž platformu
tas, īsi aktivizējiet pacelšanu un
forma atgāžas
pārāk lēni vai nenolaiž to vispār
pēc tam atkārtojiet nolaišanu
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Pielāgošanās zemei
(Platforma atgāžas)
Traucējums
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Darbināšana avārijas režīmā:
Sānā izvietotajā vadības elementā spiediet taustiņu „Atvērt” (28) un papildslēdzi (29), līdz
platforma atgāžas
Izeja J4/15, J4/14, JK vai J42/81 Izmantojot pārbaudes lampu,
nepiešķir izeju
pārbaudiet slēgumu shēmu
Platforma neatgāžas
Gultnis ir pārāk ciets
Ieziediet gultņu vietas
Platforma neatgāžas un
Bojāts gultņa slīpuma sensors
vadītāja kabīnē ātri
Nomainiet slīpuma sensoru b15
mirgo optiskais indika- b15
tors

Platformas pacelšana no zemes
(Platforma sasveras horizontālā ekspluatācijas pozīcijā, kas saglabātā
atvēršanas laikā)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Novēršana
Abus kājslēdžus vienu aiz
Atlaidiet abus kājslēdžus, daotra esat nospiedis pārāk ātri
žas sekundes uzgaidiet un
(pirms 1 s) vai pārāk lēni (pēc
pēc tam atkārtojiet darbību
3 s)
Platformā izjauciet spraudsaDarbinot kājslēdzi, platforma
Bojāts kājslēdzis
vienojumu un pārbaudiet kājnesasveras horizontālā eksslēdzi, izmantojot indikatoru
pluatācijas pozīcijā
Nospiediet abus kājslēdžus
un, izmantojot pārbaudes
Bojāts kabelis Nr. 2, kas salampu, platē pārbaudiet
vienots ar platformu
spriegumu pie kontaktdakšām J 3/6 un J 3/5
Pacelšanas laikā platforma
nesasveras horizontālā pozīBojāts slīpuma sensors b15 Nomainiet
cijā vai sasveras slīpāk nekā
ir iestatīts
Izeja J43/90, J1/12, JK vai JK Izmantojot pārbaudes lampu,
Platforma nesasveras horinepiešķir izeju
pārbaudiet slēgumu shēmu
zontālā ekspluatācijas pozīPārbaudiet motora kontakcijā, bet gan tiek pacelta
Bojāts motora kontaktors -K3
toru
Platforma nesasveras horizontālā ekspluatācijas pozīBojāts platformas slīpuma
Nomainiet
cijā, bet gan tiek pacelta, un
sensors b15
vadītāja kabīnē ātri mirgo optiskais indikators
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Pacelšana
(Platforma tiek pacelta līdz iekraušanas malai)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Novēršana

Platforma nepaceļas

Saskaņā ar slēgumu shēmu,
izmantojot pārbaudes lampu,
Bojāts pagriežamais slēdzis,
pārbaudiet kontaktus vadīspiedslēdzis vai svirslēdzis
bas elementā, izmantojiet
plates zemējuma slēgumu JK
Izmantojot pārbaudes lampu,
Plate pie J 1/3 vai J 42/81 nesaskaņā ar slēgumu shēmu
piešķir izeju
pārbaudiet plati
Pārbaudiet motora kontakBojāts motora kontaktors -K1
toru

Aizvēršana
(Platforma aizveras)
Traucējums
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Saskaņā ar slēgumu shēmu,
izmantojot pārbaudes lampu,
Bojāts pagriežamais slēdzis,
pārbaudiet kontaktus vadīspiedslēdzis vai svirslēdzis
bas elementā, izmantojiet
plates zemējuma slēgumu JK
Platforma neaizveras
Izmantojot pārbaudes lampu,
Plate pie J 1/12 vai J43/90, vai
saskaņā ar slēgumu shēmu
JK nepiešķir izeju
pārbaudiet plati
Pārbaudiet motora kontakBojāts motora kontaktors -K1
toru
Pastipriniet montāžu atPlatforma stāv aizvērtā gala Montāžas laikā pārāk maz
bilstoši montāžas zīmējuma
stāvoklī, nevis atrodas trans- pievilkts virsbūves gals
norādījumiem
portlīdzekļa iekraušanas grīGultnis ir izdeformējies (ilNomainiet gultņa tapas un
das augstumā
gākā ekspluatācijas laikā)
bukses

Warnfix ieslēgšana
(Warnfix tiek ieslēgts automātiski, kad tiek atvērta vai izbīdīta platforma; kreisās un
labās puses gaismas tiek ieslēgtas paralēli)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Novēršana
Lampas vai kabeļu savienoBrīdinājuma lampiņa nemirgo juma īssavienojums
Bojāta lampiņa
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Novērsiet īssavienojumu
Nomainiet
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Traucējumu novēršanas tabulas

V
Pirms ieslēgšanas
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Vadītāja kabīnē ātri
mirgo optiskais indika- Bojāts slīpuma sensors b15
tors

Novēršana
Nomainiet slīpuma sensoru b15

Ieslēgšana
(platē pagrieziena rādītāja taktī mirgo LED)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Platē nemirgo LED

Nostrādājuši agregāta e1 vai e2
drošinātāji
Bojāta hermētiskā vāciņa plate

Novēršana
Nomainiet drošinātājus
Nomainiet plati

Atvēršana
(Platforma atveras līdz ekspluatācijas pozīcijai)
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Platforma neatveras ar Izeja J1/3 nepiešķir izeju
motoru
Bojāts motora kontaktors

Bojāts spiediena slēdzis

Platforma neatveras

Platformai esot atvērtai, mirgo platformas
brīdinājuma lampiņas

Vārsta kontaktdakšai pie S4 vai
S5 nav sprieguma, bojāts kabelis
Sprūst vadības vārsts S6 vai
spiediena
pārmija
Izregulējies vai bojāts platformas slīpuma sensors b15
Bojāta plate
Bojāta kontaktdakša
Bojātas brīdinājuma lampiņas

Novēršana
Izmantojot pārbaudes lampu,
pārbaudiet slēgumu shēmu
Pārbaudiet motora kontaktoru
Saskaņā ar slēgumu shēmu, izmantojot pārbaudes lampu, pārbaudiet kontaktus vadības elementā, izmantojiet plates
zemējuma slēgumu JK
Pārbaudiet, izmantojot pārbaudes lampu
Iztīriet vai nomainiet
Noregulējiet vai nomainiet
Nomainiet
Nomainiet
Nomainiet
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Pacelšana
Traucējums

(platforma tiek pacelta līdz iekraušanas malai)
Iespējamie cēloņi
Novēršana

Platforma nepaceļas

Platforma netiek pacelta, lai gan hidrauliskais agregāts darbojas

Saskaņā ar slēgumu shēmu, izmantojot pārbaudes lampu, pārbaudiet kontaktus vadības eleBojāts spiediena slēdzis
mentā, izmantojiet plates
zemējuma slēgumu JK
Izmantojot pārbaudes lampu,
Plate pie J 1/3 nepiešķir izeju
saskaņā ar slēgumu shēmu pārbaudiet kontaktdakšu J 1/3
Neieslēdzas vai bojāts agregāta Pārbaudiet motora kontaktoru,
motora kontaktors
izmantojot pārbaudes lampu
Nostrādājis termoslēdzis
Ļaujiet motoram atdzist
Sprūst vai ir bojāts virziena
Iztīriet vai nomainiet
vārsts S 3
Netīri vai bojāti pacēlājcilindra
elektromagnētiskie vārsti S 1 un Iztīriet vai nomainiet
S2
Netīrs sūkņa iesūkšanas filtrs
Iztīriet vai nomainiet
Samaziniet slodzi saskaņā ar
Platforma ir pārslogota
slodzes tabulu
Bojāts hidrauliskais sūknis
Nomainiet
Bojāts elektromotors
Nomainiet
Netīra vai bojāta spiediena pārIztīriet vai nomainiet
mija
Pārstatīts vai bojāts spiediena Vispirms pārstatiet, pēc tam aizierobežošanas vārsts
plombējiet vai nomainiet

Nolaišana
Traucējums

(Platforma nolaižas līdz zemei)
Iespējamie cēloņi

Platforma nenolaižas

164

Novēršana

Sprūst vai ir bojāts pacēlājcilindra plūsmas vārsts R 1 vai
Iztīriet vai nomainiet
R2
Notīriet un ieziediet ar smērvielu
Smagnēja slīdgultņu kustība
slīdgultņus
Nomainiet eļļu, izmantojot iePārāk bieza hidrauliskā eļļa
teikto eļļas veidu
Bojāts elektromagnētiskais
vārsts S 1 vai
Iztīriet vai nomainiet
S2
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Nolaišana
Traucējums

(Platforma nolaižas līdz zemei)
Iespējamie cēloņi
Bojāts spiediena slēdzis

Platformas vadībai izmantojot rokas kabeļslēdzi, platforma netiek noPlate pie J 4/15 nepiešķir izeju
laista

Platforma netiek automātiski nolaista

Novēršana
Saskaņā ar slēgumu shēmu, izmantojot pārbaudes lampu, pārbaudiet kontaktus vadības elementā, izmantojiet plates
zemējuma slēgumu JK
Atvienojiet kontaktdakšu J 4 un
pārbaudiet spaili 15, izmantojot
pārbaudes lampu

Vārsta kontaktdakšai pie S 1 vai
Pārbaudiet, izmantojot pārbauS 2 nepienāk spriegums (bojāts
des lampu
kabelis)
Netīri vai bojāti pacēlājcilindra
elektromagnētiskie vārsti S 1 un Iztīriet vai nomainiet
S2

Atlocīšana
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Novēršana

Neatveras elektromagnētiskie
Iztīriet vai nomainiet
vārsti S 10 un S 11
Iekraušanas rampa neNeatveras elektromagnētiskais
Iztīriet vai nomainiet
tiek atlocīta, bet motors
vārsts S 7
darbojas
Bojāta sasvēršanas cilindra virNomainiet
zuļa blīve

Salocīšana
Traucējums

Iespējamie cēloņi

Neatveras elektromagnētiskais
vārsts S 7
Neatveras elektromagnētiskais
Iekraušanas rampa nevārsts S 12
tiek salocīta, bet motors
Neatveras elektromagnētiskais
darbojas
vārsts S 13
Bojāta sasvēršanas cilindra virzuļa blīve

Novēršana
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Nomainiet
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Warnfix ieslēgšana
(Warnfix tiek ieslēgts automātiski, kad tiek atvērta platforma; kreisās un labās puses
gaismas tiek ieslēgtas paralēli)
Traucējums
Iespējamie cēloņi
Novēršana
Lampas vai kabeļu savienojuma
Novērsiet īssavienojumu
Brīdinājuma lampiņa neīssavienojums
mirgo
Bojāta lampiņa
Nomainiet

Aizvēršana
Traucējums

(Platforma aizveras)
Iespējamie cēloņi

Aktivizēta viena vai abas saPlatforma neaizveras
vai aizveras tikai vienā svēršanas cilindra ārkārtas
manuālās vadības ierīces
pusē
Bojāts spiediena slēdzis

Platforma neaizveras

Plate pie J 1/3 vai J 43/93 nepiešķir izeju
Neieslēdzas agregāta motora
kontaktors vai vārsts S 7
Bojāts ierosinātājs B 25
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Novēršana
Izskrūvējiet elektromagnētisko vārstu rievoto galviņu skrūves
Izmantojot pārbaudes lampu, saskaņā ar slēgumu shēmu pārbaudiet kontaktus vadības elementā
Izmantojot pārbaudes lampu, saskaņā ar slēgumu shēmu pārbaudiet plati pie kontaktdakšas J 1/3
un J 43/93
Pārbaudiet, izmantojot pārbaudes
lampu
Izmantojot pārbaudes lampu, pārbaudiet slēgumu shēmu un vajadzības gadījumā nomainiet
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Tehniskie dati
Visi modeļi

Ieteicamā akumulatora kapacitāte
Kravas svars [kg]

Norāde:

Visi modeļi

līdz 1250

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

no 1250 līdz 1750

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

no 1750 līdz 4000

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

Ja ar transportlīdzekli braucat tikai īsus maršrutus, kā arī
pilsētas satiksmē ar intensīvu preču kraušanas slodzi, jāizvēlas akumulators ar nākamo lielāko kapacitāti. Papildus
mēs iesakām izmantot arī spēcīgāku ģeneratoru.

Maiņstrāvas ģeneratori atkārtotai akumulatoru
uzlādei
Kravas svars [kg]

Visi modeļi

Ieteicamā akumulatora
kapacitāte

Ieteicamais maiņstrāvas
ģenerators [vati]

līdz 1250

630

no 1250 līdz 1750

730

no 1750 līdz 4000

1000

Pacelšanas platformas ekspluatācijas temperatūras
diapazons
Standarta variants
no –20 °C līdz +60 °C

Speciālais aprīkojums
„Aukstums”
no –40 °C līdz +60 °C
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Slodzes diagrammas
Šajā tabulā parādīts, cik liela drīkst būt lietderīgā slodze (Q).
Pacelšanas platformai derīgās tabulas atradīsit arī uz sānā izvietotā vadības elementa.
Lietderīgo slodzi (Q) veido viss, kas atrodas uz platformas,
piem., pārvadājamā krava, apkalpojošā persona, kā arī, iespējams, autoiekrāvējs.
Maksimāli pieļaujamā lietderīgā slodze (Q) ir atkarīga no kravas pārvietošanas attāluma (a). Kravas pārvietošanas attālums
(a) ir attālums starp iekraušanas virsmas apakšējo malu un lietderīgās kravas smaguma centru(12).
Maksimāli pieļaujamā lietderīgā slodze (Q) attiecīgajam pieļaujamajam kravas pārvietošanas attālumam (a) ir pastāvīgi norādīta ar atzīmi uz platformas virsmas.

APDRAUDĒJUMS!

Personu un mantas bojājumu risks!
Ja pārsniedzat maksimāli atļauto lietderīgo slodzi (Q) vai
maksimāli pieļaujamo kravas pārvietošanas attālumu (a), pacelšanas platforma var nogāzties! Turklāt var savainot personas un smagi sabojāt pacelšanas platformu. Šādā gadījumā
tiek anulētas jebkādas garantijas prasības!
Ja lietderīgo slodzi (Q) novietojat pa vidu starp kreiso un labo
platformas malu:

Q a
12

 Piekraujiet pacelšanas platformu augstākais ar lietderīgo
slodzi (Q), kas tabulā norādīta attiecīgajam kravas pārvietošanas attālumam (a)!
Ja lietderīgo slodzi (Q) novietojat pie platformas kreisās vai
labās malas:

½Q

a
12

168

 Piekraujiet pacelšanas platformu ne vairāk kā ar pusi no
lietderīgās slodzes (½Q), kas tabulā norādīta attiecīgajam kravas pārvietošanas attālumam (a)!
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A

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

MBB
C 1000 S

MBB
C 1000 LD

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

600
700
820
1120
1800

750
650
550
400
250

600
750
950
1400
2400

1000
800
600
400
230

700
875
1150
1700
2400
720
900
1200
1800
2400
600
720
900
1200
2400
1000
1200
1500
1850
2400

1000
800
600
400
250
1250
1000
750
500
370
1500
1250
1000
750
370
1500
1250
1000
800
600

a [mm] Q [kg]

MBB
C 1750 LD
C 1750 SZD

MBB
C 2000 L
C 2000 LZ
C 2000 LK
C 2000 LX

MBB
C 2000 S
C 2000 SK

MBB
C 2500 L

MBB
C 2500 S
C 2500 SK
C 2500 SZ

MBB
C 3000 S

850
1000
1300
1650
2400

1750
1450
1150
900
600

750
900
1100
1600
2400

2000
1650
1300
950
600

1000
1200
1500
1800
2100
750
900
1100
1600
2400
1000
1400
1600
1800
2400
1000
1200
1500
1800
2400

2000
1650
1350
1100
950
2500
2050
1700
1150
750
2500
1785
1560
1385
1040
3000
2000
1600
1300
1000
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B

a [mm] Q [kg]
MBB
C 500 LG

C

600

500

700

430

820

360

1120

260

1800

160

a [mm] Q [kg]
MBB
C 350 VAN

350

600

500

1000

300

700

430

1200

250

1500

200

1800

160

a [mm] Q [kg]
MBB
C 600 VAN

E

170

600

600

700

430

820

360

1120

260

1600

160

a [mm] Q [kg]
MBB
C 1000 E

a [mm] Q [kg]

850

600

1000

750

800

950

600

1400

400

2400

230

MBB
C 500 VAN
C 500 VAN FLEX

820

360

1120

260

1800

160
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F

a
[mm]
MBB
R 750 L

MBB
R 1000 S
R 1000 S TRUCK

Q
[kg]

600

750

700

650

820

550

1120

400

1800

250

a
[mm]
MBB
R 1500 S
R 1500 SK
R 1500 S TRAIL
R 1500 S TRUCK

700 1000 MBB
875 800 R 2000 L
1150 600 R 2000 LK
1700 400 R 2000 L TRAIL
R 2000 L TRUCK
2400 250
800 1000

MBB
R 1000 S TRUCK
LGD / CCD

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

MBB
R 1500 L TRUCK
LGD / CCD

G

MBB
R 1000 LM

1000

1500

1200

1250

1500

1000

1850

800

2400

600

750

2000

900

1650

1100

1300

1600

950

2400

600

1000

2000

950

840

1100

725

1250

640

1400

570

2100

950

600 1500

750

2500

720 1250
900 1000

MBB
R 2000 S

MBB
R 2500 L
R 2000 L TRAIL

1200

1650

1500

1350

1800

1100

900

2050

1100

1700

1600

1150

1200

750

2400

370

2400

750

700 1500

1000

2500

850 1235
1000 1050
1150

900

1300

800

MBB
R 2500 S

a [mm] Q [kg]
MBB
R 750 SM

Q
[kg]

600

750

700

650

1400

1785

1600

1560

1800

1385

2400

1040

a [mm] Q [kg]
MBB
R 1500 SM
R 1500 SH

1000

1500

1200

1250

1500

1000

1850

800

820

550

1120

400

1800

250

2400

600

600

1000

750

2000

750

800

950

600

1400

400

2400

230

MBB
R 2000 LM
R 2000 LH

900

1650

1100

1300

1600

950

2400

600

171

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_LV.book Seite 172 Montag, 27. Januar 2020 11:59 11

K

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

MBB
F 1500 LH
F 1500 LX

L

1000

750

800

1000

600

1500

400

2400

250

600

1500

720

1250

900

1000

1200

750

2400

370

MBB
F 2000 LH
F 2000 LX

a [mm] Q [kg]
MBB
F 1000 L

MBB
F 1000 LD

M

C
B
V

2000
1650

1100

1300

1600

950

2400

600

a [mm] Q [kg]

750

550

1250

700

650

650

1000

820

550

1120

400

MBB
F 1250 S

900

750

1350

500

1800

250

2400

250

650

1000

600

1500

850

800

1150

600

1700

400

2400

250

600

500

700

430

820

360

1120

260

1800

160

a [mm] Q [kg]
MBB
V 4000 S

750
900

600

MBB
F 1500 L

a [mm] Q [kg]
MBB
F 500 L

172

600

a [mm] Q [kg]

1500

4000

1750

3400

2000

3000

2250

2600

2500

2400

720

1250

900

1000

1200

750

2400

370

a [mm] Q [kg]
MBB
F 600 L
C 600 L

600

600

700

430

820

360

1120

260

1600

160
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Hidraulikas shēmas
AK

Standarta pacelšanas platforma ar četriem
cilindriem 96-560.98-00.00-00

SASVĒRŠANAS CIL.

PACĒLĀJCIL.

S1

S3
R3

))

))
B

A

SASVĒRŠANAS CIL.

PACĒLĀJCIL.

S2

S4

))

R2

R1
A

A

A

S5

P

R5

))
A

R4

B

B
T

))

DBV1

M
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Standarta pacelšanas platforma ar laidenu
līmeņošanu

SASVĒRŠANAS CIL.

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS BLOĶĒTĀJS

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS CIL.

A
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AC

Standarta pacelšanas platforma ar diviem cilindriem
97-510.98-00.00-00
SASVĒRŠANAS CIL.

PACĒLĀJCIL.

S3

S2
R3

))

))

R2
A

B

A

A

S5

P

R5

B
T

))

DBV1

M
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Standarta pacelšanas platforma ar hidraulisko
balstiekārtu
96-524.98-01.00-00

A

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

B

A

S1

S3
R3

))

))
B

A

S2

))

R2

R1
A

A

B

AV

V

AH

AH

S7

S8

S9

AK

AK

B

B

K

A

S5

<
R5

M
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S4

A

B

P

T

))

DBV1

B

K

))
A

R4
B
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Spiediena slēdzis S8.1 iestatīts uz 20 bar

Pacelšanas platforma ar hidraulisko balstiekārtu
MBB C 750 L – C 1000 L

SASVĒRŠANAS CIL.

Atbalstīšanas cilindrs

PACĒLĀJCIL.

A
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A

SASVĒRŠANAS CIL.

178

PACĒLĀJCIL.

Standarta pacelšanas platforma ar hidraulisko
pakaļējo apakšsargu
99-514.98-01.00-00
PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS CIL.
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Spiediena slēdzis S8.1 iestatīts uz maks. 50 bar

Standarta pacelšanas platformas MBB C 750 SX
13-631.98-02.00-00/3

-SASVĒRŠANAS
CIL.

-PACĒLĀJCIL.

Platformas cilindrs

Atbalstīšanas cilindrs

-SASVĒRŠANAS
CIL.

-PACĒLĀJCIL.

A
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Apakšā pavelkamā pacelšanas platforma
95-585.98-01.00-00

FG

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

A
S1

S3

S2

S4

B
R3

))

))
B

A

A

B

AV

V

AH

AH

S7

S8

S9

AK

AK

B

B

K

A

S5

<
R5

M
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))

R2

R1
A

A

B

P

T

))

DBV1

B

K

))
A

R4
B
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Apakšā pavelkamā platforma MBB R 750 L,
R 750 SM, R 1000 LM, R 1500 SK un R 2000 LK
00-538.01-98.01-00/3

-SASVĒRŠANAS
CIL.

-PACĒLĀJCIL.

-PACĒLĀJCIL.

-SASVĒRŠANAS
CIL.

F
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F

Apakšā pavelkamā pacelšanas platforma
MBB R 1500 L FLAT
99-553.98-01.00-00/3

-PACĒLĀJCIL.

182

-PACĒLĀJCIL.
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Apakšā pavelkamā pacelšanas platforma MBB
R 1500 SH un R 2000 LH
00-514.98-00.00-00

G

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

A
S1

S3

S2

Av

S4
B

B
R3

))

))
B

A

))

R2

R1
A

A

B

))
A

R4

B

AV

V

S9
AH

S8

AH

B

AK

AK

A

B

B

S11

S7

K

A

S5

<
R5

M

v

A

B

P

T

K

S10

K

S12

B

))

DBV1
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L

Salokāmā pacelšanas platforma
93-505.60-08.00-00

PACĒLĀJCIL.

PACĒLĀJCIL.

S1

<

R1

<

S2

))

))

R2
A

A

A

<

M

184

DBV1
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Salokāmā pacelšanas platforma
02-528.60-08.00-00

PACĒLĀJCIL.

S1

<

BM

))

R1
A
A

<

M

DBV1
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PACĒLĀJCIL.

PACĒLĀJCIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

SASVĒRŠANAS
CIL.

186

S12 + S13
uz
J42/81

Vertikālie lifti
09-545.98-00.00-00
S10 + S11
uz
J42/80

PLATFORMA

V
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Smērvielas un ekspluatācijas
materiāli
Ieteikums attiecībā uz hidraulisko eļļu
• Shell Tellus S2 V 15
Izmantošanas temperatūra: no –20 °C līdz 60 °C
• Aero Shell Fluid 41
Izmantošanas temperatūra: no –54 °C līdz 90 °C
Speciālais aprīkojums „Aukstums”
• Aero Shell Fluid 41 un zemu temperatūru blīvējumi pret blīvējuma materiālu sasalšanu
Izmantošanas temperatūra: līdz –54 °C

Vidi saudzējošas eļļas
Līdz ar pieaugošo ekoloģisko apziņu hidrauliskajām iekārtām
arvien pieprasītākas kļūst vidi saudzējošās un bioloģiski noārdīties spējīgās eļļas. Mēs jums pēc vēlēšanās varam piegādāt
mūsu laboratorijās pārbaudītu eļļu. Šīs eļļas izmantošanas
temperatūra ir no –20 °C līdz 60 °C. Lūdzu, atsūtiet mums pieprasījumu.
Citu eļļu marku izmantošana zināmos apstākļos var izraisīt cilindru blīvējumu bojājumus vai traucējošus trokšņus.

Ieteikums attiecībā uz smēreļļu/smērvielu
Misiņa gultņiem un šķērssliedēm ar reti veicamu apkopi
• Shell Gadus S2 (intensīvai slodzei piemērota smērviela)
• Līdzīga smērviela
Plastmasas gultņiem:
• Interflon LUBE EP+
• Līdzīga smēreļļa

187
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Piegādājamie piederumi
Piegādājamos piederumus atradīsit savas pilnvarotās remontdarbnīcas rezerves daļu katalogā. Remontdarbnīcu sarakstā
jūs uzzināsit, kur atrodas jums tuvākā remontdarbnīca, kā arī
saņemsit citu saziņas informāciju.
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GD1


7DLO/LIWORDGFDSDFLW\NJWRNJVXSSRUWWXEH67DQGDOOSLWFKHV

3ODWIRUPKHLJKWVXSWRPP
3ODWIRUPKHLJKWVXSWRPP
3ODWIRUPKHLJKWVXSWRPP



NJ
NJ
NJ



7KLVFHUWLILFDWHLVRQO\YDOLGLQFRPSOHWH,WLVEDVHGRQWKHDVVRFLDWHGWHVWUHSRUWDQG
JHWVYRLGZLWKWHFKQLFDODQGROUOHJDOFKDQJHV


GD1
GD1
GD1

=
3DJHRI

189

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_LV.book Seite 190 Montag, 27. Januar 2020 11:59 11
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Atslēgvārdu rādītājs
A
Aizturēšanas sliede 16
Akumulatora galvenais slēdzis 28, 40
Akumulatora kapacitāte 167
Akumulatora pārbaude 131
Apkalpošanas pozīcija 132
Apkope 137
atkarībā no lietošanas biežuma 131
ikgadējā 143
ikmēneša 140
pirms palaišanas 130
Apkopes skaitītājs 125
Atbalsta pēdas
hidrauliskās 29, 48
mehāniskās 29
Atslēgas slēdzis 28, 39
B
Brīdinājuma lampiņas 16
Brīdinājums 8
Brīdināšanas aprīkojums 130
Būtisku apkopi neprasoši gultņi 143
D
Divi rokas kabeļslēdži 100
Divu roku vadības ierīce 42
easy move 64
hidrauliskie balsti 48, 50
spiedslēdži 58
spiedslēdži 56
Drošības aprīkojuma
pārbaude 130
Drošības aprīkojums 130
E
Easy move 64, 68
Ekspluatācijas materiāli 187

192

Eļļa 132, 140
Eļļas līmeņa pārbaude 140
Eļļas notecināšanas skrūve 145, 147
Eļļošana 132
G
Galvenais slēdzis 148
H
Hidraulikas shēmas 173
Hidrauliskā eļļa
ieteikumi 187
vidi saudzējošas eļļas 187
Hidrauliskais agregāts 16
Hidrauliskās atbalsta pēdas 29
Hidrauliskās eļļas
nomaiņa 143, 147
Hidrauliskās eļļas tvertne 144, 145, 147
Hidrauliskās iekārtas pārbaude 142
I
Iesūkšanas filtrs 144, 145, 147
Ieziešana ar smērvielu 132
Ikgadējā apkope 143
Ikmēneša apkope 140
K
Kājslēdzis 16, 106
Koniskais ieziešanas nipelis 133
Kopšana 137
L
Lietderīgā slodze 168
Lietderīgās slodzes smaguma centrs 16, 132
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M
Maiņstrāvas ģeneratori 167
Marķējumu krāsojuma atjaunošana 132
Mehāniskās atbalsta pēdas 29
Modeļu pārskats 13, 16
O
Ogles suku pārbaude 131
P
Pacēlājcilindrs 16
Pacelšanas platforma 34
platformas sasvēršana 34
Pacelšanas platformas
aizvēršana 34, 36, 42
atlocīšana 34, 35, 42
atvēršana 34, 35, 42
darbināšana 33
iebīdīšana 34, 36, 42
iepriekšēja noregulēšana 24
ieslēgšana 27
izbīdīšana 34, 35, 42
izkraušana 36
izslēgšana 39
nolaišana 34, 35, 42
novietošana horizontālā stāvoklī 34, 42
pacelšana 34, 36
piekraušana 36
pielāgošanās zemei 34
salocīšana 34, 36, 42
Pacelšanas platformas iepriekšēja
noregulēšana 24
Pacelšanas platformu modeļi 13, 16
Pagriežamais slēdzis 43
Pakaļējais apakšsargs 16
Pārbaudes 149
Pārskats
apakšā pavelkamās pacelšanas platformas 20
apakšā pavelkamās pacelšanas platformas 14

apakšā pavilkšanas tehnika 21
salokāmās pacelšanas platformas 22
salokāmās pacelšanas platformas 15
standarta pacelšanas platformas 16, 19
standarta pacelšanas platformas 13
vertikālie lifti 23
Pārvietošanas cilindrs 16
Personāla kvalifikācija 8
Piederumi 188
Piegādes komplekts 12
Pieturēšanās rokturis pie virsbūves 16
Platforma 16
platformas sasvēršanās 34
Platformas
aizvēršana 34, 36, 42
atlocīšana 34, 35, 42
atvēršana 34, 35, 42
darbināšana 33
iebīdīšana 34, 36, 42
izbīdīšana 34, 42
izkraušana 36
nolaišana 34, 35, 42
novietošana horizontālā stāvoklī 34, 42
pacelšana 34, 36
piekraušana 36
pielāgošanās zemei 34
salocīšana 34, 36, 42
Platformas aizvēršana 34
Platformas atbalsta stienis 16
Platformas atlocīšana 34
Platformas atvēršana 34
Platformas iebīdīšana 34
Platformas izbīdīšana 34, 35
Platformas nesalokāmā daļa 16
Platformas nolaišana 34
Platformas novietošana horizontālā stāvoklī 35
Platformas pacelšana 34
Platformas pakete 16
Platformas pielāgošanās zemei 24, 35, 46
Platformas salocīšana 34
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Platformas salokāmā daļa 16
Platformas slīpuma iestatīšana 35
Platformas slīpums 24, 35
Pretripošanas nodrošinājuma gultņi 133
R
Rezerves daļas 188
Rokas kabeļslēdzis 16, 108, 110, 113
S
Sānā izvietota vadības pults 16
Sānā izvietotais vadības elements 43
Sasvēršanas cilindrs 16
Šķērssliedes 16
Skrūvju pārbaude 142
Slēdzis vadītāja kabīnē 27, 39
Slīdbalsteņi šķērssliedēs 134
Slīpuma sensors 16
Slīpuma slēdzis 16
Smērvielas 187
Speciālie vadības elementi 118, 119, 121
Spiedslēdzis 43
Spriegotājskava 147
Standarta tālvadības ierīce 116
Statīva caurule 16
Svirslēdzis 43
T
Tālvadības ierīce 116
Taustiņu koda
programmēšana 124
Taustiņu kods 28, 40
Tehniskie dati 167
Temperatūras diapazons 167
Terminoloģija 34
Tīrīšana 131
Traucējumi 150
traucējumu novēršanas tabula 151,
159, 163
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Traucējummeklēšana 125
U
Uzgriežņu pārbaude 142
V
Vadības elements
divi rokas kabeļslēdži 100
kājslēdzis 106
rokas kabeļslēdzis 108, 110, 113
sānā izvietotais 42
speciālie vadības elementi 118, 119, 121
tālvadības ierīce (standarta versija) 116
Vadības pults 13
Vadītāja kabīnes aprīkojums 40
Vadveltnītis 16
Vārstu bloks 144, 145, 147
Ventilācijas filtrs 144, 145, 147
Vērpes rāmis 16
Vienas rokas vadības ierīce 42
easy move 68
hidrauliskie balsti 54
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PALFINGER Tail Lifts GmbH
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