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CSA (Manada) ach CE (Europa) 
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UTBILDNING. FELAKTIG ANVÄNDNING AV DENNA UTRUSTNING KAN 
LEDA TILL DÖDSFALL ELLE?! ALLVAHLlGA SKADOR. 

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR MASKINISTEN 
Nationella (U.S.) Säkerhetsrädet pâminner css att de "esta oiyckor 
förorsakas av at: en del individer underiäter an följa de enkla grundregîeme 
für sâkerhet och fôrsiktighetsâtgärder. Suntförnuft föreskriver användning 
av säkerhetsutrustning och skyddsbekiädnad, “för an skydda dina 'ógon, 
händer, fatter och kropp,

' 

Som försiktig användare är du den bästa‘försäkringen mot olyckor, Därfôr 
krävs riktig användning av derma grbetsplattform. De fóljande sidorna i 

denna handbok máste ¡ésas och förstäs heitooh hánetinnan du använder 
arbetsplattformen. Alia ändringar av det ursprungliga utförandet är strängt 
förbjudet utan skrifflfg tilláteíse fràn SKYJACK AB. 

SERVICEAVTAL OGH GARANTI 
SKYJACK AB garamerar au varje ny arbetsplatîform i SKJB-senen är utan 
felakiiga delar ooh utförande under de fr‘jrsta 12 mánadema. Fe£aktiga delar 
eræättes eher repareras av din närmaste SKYJACK-fôrsäëjare utan koslnad 
för delar aller arbete. Se garantiförklaringen angäende förlängningar aller 
undantag. 

OBSERVERA 
SKYJACK AB fortätter siändigt an förbätlra och ulvidga pmduktegenskapema 
pá sma maskiner, Vi törbehäuer css därför rätten au é‘mdra specifikationer 
och dîmesioner man Iöregände meddelande. 

Denna säkefhètssymbol 
betyder Obs! Se upp! 

Det gäller din säkerhet. 

Säkerhetssymbolen markarar viktiga säkershetsmeddelanden pá maskiner, 
sákerhetsskyltar, i handbc‘icker, alter pá amat :stálle. Nár du ser derma syrw 
bot behäver du vara medveten om risk för personskada eher dôdsîan. Fan 
anvisningarna ¡ säkerhetsmedclelandet. 

OMFATTNINGEN AV DENNA HANDBOK 
Denna handbok gäller ANSVSIA, CSA och CE» tiHverkningstyperna av SJKB 
modeliema av arbetspla‘ttformen som visas pá sidan 5. Utrustníngen som 
kännetecknas med "ANSI/SM” uppfyfler Maven i ANSI/SiA»A92;5-1QQO~ 

normerna. Utrustningen kännetecknad med “CSA” uppfyller Maven iCANB- 
8354.4-M82-normema. Utrustning känneteckad med ”CE” uppfyfler kraven 
i de europeiska länderna, dvs, maskîndirekîiv 89/392/EEC och EMC—direktiv 

89/336/EEC och motsvarande EN~normer.



Util... l 

INLEDNING 

UTRUSTNINGENS ÄNDAMÄL , 
. 

. 
.. 

SKYJACK SJKB—kranarmed arbetsplauform är tillverkade for at: trans—aportara— 

och hoja personal och verktyg un ôverliggande arbetsomrâde—n. 

ANVÄNDNING AV UTRUSTNSNGEN 
Arbeispiattformarnaæehg1—2A/B) arytterstmanovrerbaraarbetss’Iationer 
Modellerna SJKB-BSN, 33i och 40i är konstruerade för industziarbele som 
utförs pá byggnads— stäuningar och däck Modenema SJKB—3BC och SJKB- 

400 tillverkas för konstruktiohsarbete fràn báde byggnqustänning och ojämn 
mark. Hôinîng och kômîng av dessa modeller MÄSTE göras pá slät, 
iämn och härdpackad via. 

VAHNINGAR 
Maskinisien MÀSTE läsa och heit och hâllet förstä etikettema pá framsidan 
(Fig. HA och MB) och ALLA andra varningar & donna handbok och pá 
arbeismahiormen, Jámfór etikeflerna pá arbetspiamormen med etikettema 
spridda genom del 1 och de! 2 av derma handbok, Gm nàgon etikett är 
förstörd eller farias, sätt pá…en ny etikett omedelbart. 

BESKRIVNING 
Arbetsplamormen bestär av fyra huvuddeîar: plaîtform, kranmontering; tom 
och driftchassi. Maskinîstens konurolêbord är plaocrad pá plaîtformeh, En . 

fotströmstältare pá piattformen sátter pá och stänger plaîtformskontrollæma. 
Reservgrundkomrofler finns i det hydraulîska/elektrîska skâpet i det vridbara . 

tomet. 

PLATTFQRMEN „ Plattformen är ‚tillverkad av en halksäker gcnomsynfig 
metallyta och ett 42-tum (106,7 cm) högt stàîrôrsräcke med mellanskenor 
och en G—îums foîlfist. Ingâng till plattformen är genOm en skjutbar skena ¡ 

mitten av räcket aller en vafhi grind pá gángiám. Plattformen kan vridas runt 
90 grader irán miîtpunkten àt bäda hâîlen. Ett 110 VAC GF! eluttag firms 
ocksä pá piamormen. 

KHANMDNTERING « Kranen är monterad pá tornet och bestâr av en 4 fot 

(1,2 m) láng hydraulîsk kranbjälke, îärlängnîngsbom, och hój— och sänkhar 
arm. Delta l‘a‘hkverk fungerar med dubbelverkande hydrauliska cylindrar med 
rörhänare för an kontronera Iodrät rörelse. Manuel] sänkanordnmg vid fotoo 
av höjaren, kranen och kranbjäfkens cylindrar gör au kranal men han sänkas 
I nödfall eller md funktionsavbrott I elsyslemoî 

, 
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Ná skäp. Det ena skäpet innehâller den hydrauliska tanken och kraftenheten. 
Dena skäp innehàller även bromsanordningen med nödbromsens 
utlösningsvenm (senare modeller). Det andra skäpet innehâller hydrauliska 
och elektriska detaijer, sävä! som huvudkontmuen och elektriska pane-len. 

__Pá SJKB—Sai, 330, 403, och AOC: Tome! kan vridas runt 365 grader 
diskontinuerligt. Inne i ¡arnet finns ¡vá skáp. Eltskäp innehäller det hydrauliska 
samlingsröret. Det andra skâpet innehàller den hydrauiiskapumpen och 
motom, samt det grenade röret för bromsama med nôdufläsnîngsvenfii, och 
grundkontroflbordet. Ett 48 volt 25 amp baiteriladdningsdon befinner sig ¡ 

den bakre delen av tomet. I luokan ovanför batteriladdaren ’finns de 
elektroníska kentrollenheterna.‚Tankén med hydraulisk olja har ptacerats i 

framdelen av tomet. 

DmFTCHASSI — Detta svetsade länkverk bär upp ¡vá ballerifackládor smn 
vardera ihnehâlier fyra sex-volt djupkretsbatlerier. En nlukh‘lsk motor 
hopkopplad med differentiaidrev med sjátvlásande don används für au ki)… 
arbeîsplaüformen. Dynamisk bromsning säväl som en hydrauliskt uflöst 
parkeringsbroms med fjäderkraft har instalïerats pá drivaxeln. Framaxeln har 
tvâ ¡cke—drívande hjul som styres' med dubbelverkande stymingscylindrar. 
SKJB»33N: ! drama modell är den 48 volt 25 ampere«batieriladdaren belägen 
% framdeîen av chat—38591.Gremóretíórbromsama finns ovanför drivaxeln och 
kan kommas ät‘genom en üppning í bromsluckan (íidigare mode-Her). 

PLATTFORMENS _KONTROLLBDRD - Denna flyttbara kentmllstation, 
belägen pá plaîtformen, innehäuer konlmuer för pkamormens rörelse och 
nödstopp. 

VALBARA TlLLBEHÓH « 'SKYJACK SJKB Rv:—anar med arbetsplaflfbrmar är 
tmverkade för användning med en urval- av îiîîbehôr. Dessa firms medtagnai 
förteckningen ¡'Tabell 1 ~1A/B, teknîska data och egenskaper, som firms med 
¡ danna del, Driftfóreskrífter för dessa tillvalsdelar hittar du_(vid behov) ¡ De! 2. 

av derma handbok. 

…… 
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SPÄNN PÄ DIG SAKERHETSBALTET 
ANVÄNDNING'AV (JENNA MASK… UTAN DEN FÖRESKHWNA FASTSÄTTNlNGEN 

RNING 
FOR SÀKERHETSBÂU'ET Km LEDA‘HLL 

ALLVARLIG SKADA ELLER DODSFALL. 

SÄTT 

. 
FAST 

SÀKEHHETS» 
UNANHÂR 

snumüm 

RISK Fön VÄLTNING 

SÂTT 
FAST 

SÄKEHHETS- 
UNANHÂH 

safrumoM 

mg mm mm aww. HAL. mama 
¡(RSSGHAKT ocn LAsmmeon. 

NÖ.) ¡NTE UPP VLM'TFOFMËN PÁ SLUTTNING OGH KO“ 
¡NTE DPP PÀ EN SLUTÎNING NAN FLÀTÎFDHHEN KR UPPHÖJD. 

“Q.: ¡me uw mmm…… 
PA mm… ¿uan mu KA UNDEHLAG. 
Km ¡me ml mm… mum mum 

¡muaa/xp um vmnmnmem 
um ¡NTE UP? min-women { 

UNDER GLAM/x FGHHALLANDEN. 

An ummm. 

max FÖRDÖDSFALL 
smmmesomkns un:—¡sm sum »:erch 

ms m A Fm Maren 
[JENNA mam An mwa momma. 55 m MT Du 

( 
onu ;”? 

( 
¿Nº… “un; } 

BEFINNEH ma PA amame? msm… mm ELEKTmSKA 
momma/m (:ch ”maman. uw… m mms Fön …” "V m “'“ 
PLA‘I‘I‘FOHMEN Arr SVM/5. SKAKA ELLEH SVIKTA; nem… „WV 15 4.60 

mamsvm‘nmnm umm wem aman mv DIREKT ova zoom m. 350 xv zu 5,10 
ELLEH woman: Kºi—¡"MKT MED ELEKTRISKY (WEN .;ng TILL ¿og KV 25 7‘52 
mamma Laume. ¡even soo xv mL 750 xv as mm… „_ 

Oven 150XVELL mm xv 45 sa 72 

UNÜERLÀTENHËT ATT FÖLJA DESSA FéRSiKTIGHETsATGAapEB älhcvÿmaâlïâ 
¿(aman m ¡ummm ALLVARLIGA pensowsmnon ELLER DODSFALL 

, … , , _ , 

\. 

„„ _,» 

Figur 1 JA, Eff/(after pá frampanelen



&VARNING 
ANDRA RISKER 

1. DEN MW.—¿ADE BELASXNNGEN FAB EJ Óv ¿ammm/ss 
a umusl H‘NGEN FM EJ Amin—DAS uw; NT ¡um SKVDUSÍ'ÁCKUL Munt—¡mum ocn :mAx-asunam «Em/\ mé" mu sn IEN NA mx: :. 
a… Mzsmsmnrowm rm EJ ».“:Moæs OM can NTE FUNGEnAn Imrrceossmwmfi zum cw “am ua ‚m ‚\n SWDE. msn um m " um… 
4. MVM!) En: XRUSTMHGEN | nimmer; Au ¡”Damm En fin mmm | ROPEiSE. 
& ssu mm SM mn; PA sxvmsmcmm 
& ummnmmsmuc m‘ EJ Awîmuns AV maman son ‚in PM.-www AV svmrúmcxen meu once-fin 
7. mm sxxsrmstsmonmmmn FMAsmosM IAS. 

a. urmsmwuen ! Au l—‘J time/«5 uw: IR ¡ sm vllt) mmm; I mm:—amstßsrsv. 
& Aflmiismm ”mm.—¡rm EJ ¡¡Pmnms umm msuwenmmumsm M summum emmm… mm umm meg man ramon 

¡a. Steam. nvccmuss mn.—«mm ocn ¡L'—¡wm mamma… m» EJ Anv/“mms fÓnArfUÍÓM stammen sum Ana: ¡sv—amare PA vw n um: n 
: 1. urnusmmcsu rm EJ MVM—¡ms wm rswmer FYLLDA'DACKEHER ou IUUHZN man ungen An …;)ch 
|}. … nu- men namen FMH—sus ¡ smosnßcnsm msn mviums sou mun»; 
m, uumsmncgu FAN EJ mv… MEU (JACK mm ¡Mmmm sou ME UPPHI u-jn mmwwcns svemnmmn—m 

(se unuxsnuwsmuemm; ' 

UNDEH__LÄTENHET ATT FÖLJA DESEA SÄKERHETSANVISNINGAR KAN LEDA \ TILL DOD$FALL ELLEB ALLVARLIGA VPEHSONSKADORI SK‘YIACK
_ 

PLATTFORMSK-APACITET 
(JÄMT FÖHDELAD - OBEGRÄNSAD) 

MAXIMALTANTAL PERSONER: 2 » EJ ÖVEHSTIGANDE 500 PUNUI226 KG 
MAXIMAL VIKT,'PERSONER OCH MATERIEL: EGO PUNDI226 KG 

500 FUND/226 KG 

Figur 7—18. Eiiketter pá frampanelen 

um:): A



ICRNIDßH ¡JI-HH uun CUEI‘IDAHI‘CH 

Tekníska data 

VIKT (51103-33111) ........................... , ............................ 14,500155 (6577 kg) 
(sam—001, 350) .................................................... 95001115 (3945 kg) 

(33313401, 400) .................................................. 12,300 lbs (5505 kg) 
ARBETSHÖJD (nominell) (sms-3511, 331, 330) ............. 30 101 (11,139 m) 

(33103401, 400) .......................................................... 45 fat (14,02 m) 
HÖJD PA PLATTFORMEN 1 HÖGLÄGE (nominell) 

(sJKBaaN, 331, 330) ................ 
_ 

.............................. 30101 (10,05 m) 
(sms—401,400) .......................................................... 40101 (12,113 m) 

HÖJD vm FöRVAmNG ........................................ 511117111111 (2,0 m) 
STÖRSTA BREDD (SJKB—BSN) ........................................ 43 tum (1,22 m) 

151115-351, 401) ....... .............. 510191… (1,75 m) 
(5.11113 5313, 400) ................................. 5151; 10111m (1,75 m) 

LÄNGD vm FÖRVARING (511115 33111) ..................... 14101 4111111 (4 35 111) 

(51103 331, 330) .................................................. 151512 10m (4 02 m) 
(3.11113 401, 400) .................................................. 15 1013 tum (5 55 m) 

PLATTFORMENS aAnrünmÀaA (abegränsad/aktion)… 5001115 (227 kg) 
PLATTFÚRMENS VTA 

(SMB-3311], 331. 401) ........................... 30 x 48 tum (0,76 m x 1,22 m) 
(SMB—33€), 40€) ................................. 30 x 56 tum-(0,76 m x 1,68 m) 

ELEKTRISKT SYSTEM… ...................................... „ ..... 48 volt likström 
STJGNiNGSFÔRMÀGA/LUTNINGSGRAD ................... 30 % 
TORNETS VRIDBAHHET (MRE—21301) ........ 355" (diskontinueriigt) 

(SMB-331,330, 401, 400) .................................. 365" (diskontinuerligt) 
DÄCKSTORLEKAR (SJKB-BSN) ........... 28 x 7 x 15 tum skumpiastfylming 

(SMB—SSG, 40G) ....................................... 30 x 10 11 15,5 tum 1u111y11c1 

(SME-331, 401) .......................................................... 11 L—16.5 \uftfyud 

1 (
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STANDAHDUTRUSTNING 
4 (ct, lâng hydrauliskt kontmuerad kranbjâlke 
Drift med hastighetsväljare och funktionskontrofi 
Direkt höjningsmontering 
Kontinuerlig drift- och stymingsriktad avkänningsfunküon 
Elektriskt generatorbromsningssystem 
Tvâ hydraunskt. ullösta parkeringsbromsar med º 

fjädrande verkan 
Uppfyller ANSi och CSA fordringar för standard 

VALFRI UTRUSTNING 
Signakhom för maskinisten 
Larmsignal för alla arbetsrömlsor 
Rörelselarm/signal (signukn'ar när maäkhmn à… ……) 
Blinkande gun ¡jus 
Fjéiderbelastad grind 
1 10VAC generator installerad ombord 
Märknîngsfria däckŒJKB—BBN) 
S’nabbgâende drift (Utom SJKB-ZSN) 
Höggrundade ‚däck (Utom SME—BSN) 

30 x GES—mms plattform (Valín för SJKB—Bai, 400 
Vamingsfunktion för övérbeiastning (Frankríke) 
8 meter driftstopp (Europa) 
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AflmanLm Arumvmm: lunmn—mrimu …! 
HUVUDDELARNA 

MASKINISTENS TELESKOPKRANMONTERING 

KONTNROLLBORD I 

PLAH‘FQHM
_ 

— {' HÔJNWGS— 

ARM 

GRUNDKONTROLLPANEL 

BAWEHILADDNKNGSDON DFHFTC MASS! 

Figur 1-2A.SKYJACK 3.1/03kranaz'belspla(Norm 
{Model} SJKB—BSN visas pá) bilden) 
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HUVUDDELARNA 

MASKINISTENS 
KONTROLLBORD 

KRANBJÄLKE 

TELESKOPKRANMONTERWG 

PLATTFORM 

l--{OJN!NGE§ARM 

TURN 
BATTERILADDNINCJSDON 

DRIFTCHASSI 

GRUNDKQNTROLLPANEL 

Figur 1—213. SKYJACK SJK B albetskransplanform 
(Modell SJKB—SSC visas här)



Uth 
DRIFT 

MASKINISTENS KVALiFIKATlONER 
Denna arbelspiattform bör användas endast av utbildade och auktoriserade 
personer. Säker användning av denna arbetsplattform kräver att maskinisten 
fôrstâr bcgränsningar och varningar, driftförfaringssätt och maskinistens 
ansvar för underháll. Maskinisten MÁSTE sáledes fórs'tá och vara bekant 
med dermarhandbok. dass varningar och iöreskrifter, och ALLA varningar 
och föreskrifter pá arbetspiattformen. Maskinisten màsîe ocksà känna tilt 
arbetsgivarens bestémmetser för arbetsplatsen, sàvä! som motsvarande 
statliga regier, och kunna bevisa sin fôrmäga att fôrstâ och använda en 
arbetsplattform av DETTA märke och derma model! ¡ närvaro av en 
kvalificerad person. 

|DENTIFIERENG AV DRIFTKONTHOLLERNA 
Följande beskrivningar är endast avsedda för identifiering, fôrklaring, och 
(ör au hiîtzl kontmllema. En kvaüficerad maskinist MÄSTE läsa och helt och 
halle! fôrmà dessu bcskrivningar innan han euer hon använder danna 
arbetsplahform. Fömskrmor ‚för driften av derma arbetsplanform beskrivs 
ingäendß PDHIFTFÖREQKRIFTEH", pá sidan 21 Lom. 24 i danna handbok.



Grund knntrollpanei 

97919393!“ 

@@?" 

Figur 2» 1 . Grundkontmllpanel och „el/“keit 

AV/PLATTFORM/GRUNDSTATION VAL MED 
NYCKELSTHGMBHYTAHE 
HÖJARE UPP/NER: VIPPSTRÖMBHYTAHE 
KHAN UPP/NER:vrPPSTRôMBHYTAHE 
vmowmæ AV TOBNET: VIPPSTRÖMBRYTARE 
WPPSTRÖMBRYTARE FÖR ATT STÄLLA PLATTFORMEN VAGHATT 
VIPPSTRÓMBRYTARE FÜR UTSTHÂCKNING/INDRAGNING AV 

KRANARMEN 
VIPPSTRÔMBRYTAHE FÖH VRIDNING AV PLAWFOHMEN 
KRANBJÄLKEN UPP/NER - ViPPSTfiÖMBHYTAHE 
NÖDSTOPPSKNAPP 

16. BTRÖMBRYTARE/ÖVERSPÄNNINGSSKYDD 
11. PIPLARMSIGNAL (unvarsden

10
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vridbara {nmel i (let hydraulisk/elektriska skäpeî. Det innehâner följande 
kontrolier: 

1. AV/PLATTFORM/GRUNDSTATION VAL MED NYCKELSTRÔM- 
BRYTARE _ Vridning uv nyckeln t…"aÿ—x—Ïfz-“(av)-sîänningen stänger av strém'men 
irán konlrollkreisen. Vid val av “%5 $” (piattform)—stäflningen blir strömmen 
siyrd un konîransmtêcnen pá plauformen. När strômbrytaren häfls i “a…" 

(grundstaiionHágot ¡ads strömmcn tm kontrollernapä grundstationen. 

2. HÖJARE UPPINER: WPPSTRÔMBRYTARE - Denna strômbrytare 
kontronerar upp/ner—rörelsama pá höjararmen. För an Mia hójararmen, iryck 
pá och hän danna vippströmbrytar’e i "fi" (upp)—Iäget. Släpp strômbryîaren 
för att stanna. För an sänka höjararmen, tryck pá och häll vippströmbrytaren 
¡ 
"U" (ner)—läget. Släpp sfirômbrytaren för alt stanna, 

3. KHAN UPPINER: VIPPSTRÖMBRYTARE - Denna strömbrytare 
kontroflerar kranarmens rdrelser upp/ner. Fór att höja kranarmen, {ryck pá 
och há“ fast derma vippströmbrytare i “fl" (uppHäget. Släpp strömbryatren 
för att stanna. Für att Sanka krana‘rmen, îryok pá och háll fast denna 
vâppstrômbrylare i "U" ‚(nm)—lägen Släpp strômbryiaren för att stanna. 

4. VHIDNING AV TOHNET: WPPSTRÖMBRYTARE ~ Denna strömbrytare 
komrollorur ¡mamis—= och ¡wisoisvndning av tomcat. Fôr att vrida tomet 
mudscflsa !ryck pá och mu danna vimmtrömbrylam ¡ “<>—:" (medsoís)—láget. 
Släpp strômbrytilmn W mt smmm Fm an vrida mmm motsols, tryck pá och 
há" danna vippströmbxytam {W ("misma)-limar. Stäpp strömbrytaren för 
att stanna. 

5. VIRPSTRÓMBRYTARE Fön ATT BTÁLLA PLATTFORMEN 
VÂGRATT - Denna strümbrytare knntmuarm dan vàgrz‘ita utjämningen av 
plattformen om derma justering behôvs. Om píaumrman lutar i vag frân 
kranbjälken, tryck och há“ fast derma vippslrömbrytare ¡ “fi“ (upp)—!äget. Sïäpp 
strömbrytaren när plattformen är vägrät. Om plauformen lunar in mm 
kranbj'a'lken, tryck ‚och há" kvar danna vippströmbrytare i"U»".(ner)-Säget. Släpp 
sîrômbrytaren när piattformen är vâgrät. 

s, VIPPSTRÔMBRYTARE Fôn UT$THÀCKNINGIINDRAGNING AV 
KRANARMEN —- Denna strômbrytare komronerar u‘tsträckning och indragnmg 
av teieskopkranarmen. Für an dra inltillbaka kranarmen, tryck pá och há" 
denne vippströmbrytare i ff (dra in)—láget. Släpp strömbrytarenzför att stanna. 
För att sîräcka ut kranarmen, Wok pá och hâîl danna vippströmbrytare ¡“U” 

(sträck ut)-iäget. Släpp strömbrytaren för att stanna. 

7. wppstMBRv'rARE FÖR v aNmG AV PLATTFORMEN TiLL 
VÂNSTERIHOGEB - Denna strömbrytare kontrollerar vé'msmr- och 
högervridning av plattformen. För at! vrida plaîtformen à! vänsmr, tryck pá 
och nan fast derma víppstrómhrytare ¡ W (vänsterHügm. Sîäpp 
strômbrytaren för an marina… Für att vrida plauformen gm högßr, !ryck pá och 
há“ fast denna vippströmbryiare i > (högar)—lé‘xgot. Siäpp strömbryiaren 
för att stanna.

11



strömbrytare komroHerar Kranbjälkens upp/ner—rórelser. Fôr au my: 
kranbjälken, tryck pá och hät! denna vippströmbryiara ¡ 

“fi" (upp)—läget‚ Sfápp 
strômbrytaren för att stanna. För att Sanka kranbjälken, tryck pá och há" fas! 
derma víppstrómbrytare ¡"U" (mer)-läget. Släpp strömbrytaren för att Stamm. 

9. NÖDSTOPPKNAPP - Tryckning pá denna röda knapp avbryîer 
eiektriciteten tm manöverströmkretsen. I nödfau euer vid driftstäming pá 
arbetsplatttormen. tryck in knappen. För att âterställa sîrëmüîlfôrsein, dra 
hen enkelt ut knappen. 

10. ÓVERSPÁNMNGSSKYDD ~ { händeîse av överbelasming alter positiv 
strömkretsjordning kommer strëmbrytaren att hoppa ut. Utför de nödvändiga 
iusteringarna Och tryck sedan ner ‚denne tryckknapp för att äterställa. 

11… PIPLARMSIGNAL (iiflvaisdel) - Denna hörbara pulsanordnmg kan 
stänas in som rôrelselarm, eher som en aHmé‘ml lammysmm. 

350 ampere patterianslmnîngar 
(SJKB—BSLSSC; 4m, 400) 
(SJKB—SSN mad tillverkningsnummer 90307 & _hôgre)

% 

SJKB-BS, ~40 SJKB—33N 

Figur 2—2. 350 ampere batterianslulning 

1. 350 AMPEHE BATTEHIANSLUTNINGAR 

1. 350 Ali/¡PERE BATTERIANSLUTNING - Dessau batteriansiutningar, som 
bea-¡inner sig bredvid batteriladdaren, kopplar av batterierna och an eîkrafl till 
bàda kontmllstafionema î händelse av nödfal! eher vid drifisiörning pá 
arbetspl‘attformen. Denna ansiutn'mg MÁSTE âterställas för drift av alla 
kontrofler pá báda arbeîssîaflonema. Batteriiaddaren fungerar oberoende 
av danna anslutning och batteriema kan fortfarancle laddas medan dessa 
anslutningar—är avbruma.

12



n—-\—,lv'....-;g-—._u.v...—”,un… ‚..... „„v....„_..„ 
(SJKB—ËEÎKN mm:! liHvmk‘nlngfilmmmcr 90306 och lägre) 

Figur 2—3, Avkopp/ingssfrömbrytare. för Stfömkrets 

1. ‚wm;wmamrxömsmwmmß FÓR STHÓMKRETS 

î. AVKÜPPLINGSTRÜM—ËBHYTARE FÖR STRÖMKRETS - Denna 
siri‘vmbryim‘e, 15(anbciyflru‘uynig pi: dan haku—> da:-len av grundstalionen bakom 
batteriiwdarem äîämgümv atrönm‘mn tm Mda kon¡.:'Gltstationema vid nódfall 
och vid driflsiörning m’] arbútsphzmícjrrnan, Donna strómb'rytare MÁSTE— vara 
siáhd $ “PÀ"-1äget för mt möfliggöra mm nv ando… konlronen pá en eller 
bàda kontmflstationema, 

(Jl-353 

För at: koppla av batteriemn, :wbryt de (vá ESSO—ampare 
batterianslutningama som firms vid mitten av hornet. 

Grundkuntroher - mekaniska 
Nödiänkverk för vrîdning av turner

13
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Figur 2—48. Nöd/änkverk för vridning av tome: (8JKB—33N) 

1. NÓDLÁNKVERK FÜR VRiDNING AV TORNET 

1. NÖDLÄNKVERK FÖR VRIDNING AV TORNET « Dam mmwm-k firms 
pa vridningsdrevverkel under mmm. Vríd tilibaka wma; lil! rrmuäggt mud 
användning av en 7j8—tums ô-tandad spärmyckgt. OBS; Pa (mmpÜigka 
modeuer flnns en 7/B—rmmsfi-1andad spärrnyckei {SKYJACK WO‘ISW) mun 
det hydraulisk/œlektriska skâpet. 

Grundkgntmller ~ hydraunska 
HastighetsœguäartorIKuntrdllvenîîi för vridning av tomet 

SMB—saw sms—33, am 

Figur 2—5. Havstighetsreguialor/Konrrol/venti.‘ för vridning av tome: 

1. HASTIGHETSREGULATOR/KONTROLLVENTIL FÔR'VHIDNÏNG AV 
TOHNET 

HASTSGHETSHEBULATOR/KONTHOLLVENTIL FÖR VRIDNING AV 
TORNET — Placerat pá nedre vänstersîdan ‚av huvudgrenrörei i det hydraulisk/ 
eiektriska skäpet (SJKB-BSN), aller vid botten av huvudgrenröret î det 
hydraulisldalektriska skäpet (SMB—836, 733C, 40L 400), danna roterande vent“, 
när den vríds (medsoisml! en heltstängt läge, tilläter högsta vridningshastigheî 

'av ¡"amet, Genom an öppna ventilen (morsels) kan tornets vridningshasfighet 
saktas ned,

14



h‘ëtgæâî 

”¿asma? mmmm 
mucmum 

Figur Robi Nädsiix)kningsvanlilw och proceduretikett 

m. PA HÔJAHÊN 
'L ¡iA KHANARMEN 

Tu… PA mANBJALKEN 

:: Nîäüsâmwmavë 
2. NÔEÏSÂNKNINŒ. 
3. NÖD‘SÄNKN!NG$V„ 

1. NÖD‘äÄNKNINGSVENTiL PA HÖJAHEN « [Jenna vomit, som sitter vid 
foten av hôjarcyfindem, “¡salar sfinkning flv hëmmn ! Mandalas av nö’dfall 
aller strömavbrott. Genom att vrid'a' vëmîlknfippen mamis kan hôjaren gradvís 
sänkas, Venmen MÁSTE vara halt avstängd (madsms) för au älerställa norm 

ma! drift. 

2. NÖDSÄNKNINGSVENTiL PÀ KRANARMEN — Denna vent“, som sitter 
vid fatten av krancyfindern, fiiläterrsänkning av kranarmen i nödfan euer vid 
strömavbmtt. Genom vridnmg av venfilknappen matsols kan kranarmen 
gradvís sénkaawmiien MASTE vara helt avstängd (medsols) för att éterstáila 
normaidrift. 

3. NÖDSÄNKNINGSVENTIL PA KHANBJÄLKEN — Denna vendu som sit— 

tar vid foten av kranbiälqufindern, tifläter sänknin‘g avkranbjälken î nódfau 
eígquidísfrómavbmu. Genüm att vrida ventilknappen motsols kan kmnbjäîken 

-‚ firädvis sänkas.Venti)en MÄSTE vara heu avstängd (madsdls) für au àtearatäua 

.normaldrifl. 
. OBS 

, 
lindas! för europelska medauer: vantilknappama (¿Sr mamen sänknlng 
b iññer sig inuäî det olaktriska skäpet pá tomen. 

(”'”—.:



H vnnunv nun uuvqnuu uv Mluuvln— own—‚un; ‚ N J 
(SJKB-33N maskiner med tillverkningsnummer 90307 och högre) …… ' 

, 

‘ ° 

Figur 2—7. Tryckkolv für „1/5311an ¿w mrkaringsbin/m.; 

1. TRYCKKOLV FÜR UTLÖSNING AV PARKEWNGSBROMS 

@ PARA
] 

Utlös ¡NTE bmmsama pá ensluñning man an först säîîa kilar für himen. 

1. Tnvcxmw FÖR UTLÖSNING AV PARKERmGSBnoms _ När dema 
röda iryckkolv; som sitter pá“ bromsgrenröret ? det hydraulisk/elektriska skäpet, 
trycks ner sá öppnas. bmmsventüen ach fiHäter därmed ,ackumulatortrycket 
att'omedeibart utk'jsa parkeringsbromsarna. 

Steg 1. Koppla ifrän batterie—ma genom an avbrym do 350-ampere 
batteriansluiningama. 

Steg 2. Tryek Stadigt ner den röda tryckkolvgknappen pá bmmsgmnrómt. 
‘Bmmsama är nu utlösta. 

OBS 

Bromsen àtervänder automatiskt till ursprungsläget vid val av en 
driftfunktion. 
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‘ , 

(3JKILBQN“making? mad liuvmknlngamuumm 903m: och fügte) 

Figur 2—8. Bromsupphâvningsvehtil och handpump för 
parkeringsbromsuflö’sning 

¡. 'Í'HYCKKCJLV FÜR l…OMESUPPHÂVNWGSVENÏÎL 
?. HANDE’UM!" rim PAHKHi!NQGBROMSUTLÓSNING 

¡MARA 
Utlós [NTE bromaamfi pá fm shinning un… au mt sâtta kitar för hjulen. 

LTRYCKKQLV FÜR BRDMÈZUPPHÂVNINGQVENTIL » Dtm sitter pá 
bromsgrenröret: När danna ¿warm ‚lryckkolv avanpä bromsvsnmen trkas 
ner, sá siängs bromsvenlilen och tillàter dünnen! användning av handpumpen 
för parkeringsbromsen. 

2. HANDPUMP FÖR PARKEmNG$BBOMSUTLÖSNlNG - smer pà 
bromsgrenröret. Handpumpen MÀSTE användas för an utlösa 
parkeringsbromsama. Für att Iösgöra parkeringsbromsama MÄSTE 
nedanstâende procedur föiias: 

Steg 1: Vn‘d manöverströmkretsmns avkoppîingsstrômbrytare tit! “AW—!äget. 

Stag 2. Tryck ner den svarta tryckkolven pá bromsventiten tins knappen 
stannar ¡ det láget. 

3th 3. Grip handpumpens tryckkolv och pumpa an…)… (…s m! slarkt 
motsiánd ké'mns, Bromsmnu har nu mix/it utlöaieL 

DES 

¡formaran Men/finder nummuuakt un nmmalläget vid vm av en 
ir‘lmunktion, 

(., ¡, 17
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Fig…“ ;} w Maäkmizalmm ¡(entrañan/'(! ach mike" 

mín 3 ¡¡YcíímíNAPPSVALJAHE 

¡y êKNAÆîPâä/ÀLJAHE 

_ 
‘ 

fr;mmAifimsvz‘xmfxnß 

. vmmmms Av f îwcîtäïx _AïipävÀœAnE 

5. VÁGRÁTTWSTÁLWN MN Ájv PLÄT'FFÖHMEN 

TRYQKKNAPPSVALJARE . ~ 

e. Km:—¡ARM¡NDHAGMNGIUTSTRACKMNQTWGKKNAPPSVALJARE 

7. KRANFUNKTiON STYHSPAKKONTRÚLL 

a. KÖRA/STYRA STYRSPAKKONTROLL 

9. NÓDSTOPPSKNAPF 
…. LÀGSPÂNNÏNG VARNINGSLAMPA wann) 

11. LUTMNGSAVKANNAHE: \{ARNINGSLAMPA 

12. KQNTROLLAMPA: ELSTRÓM PA 

… SiGNALHORNzTRYCKKNAPP euer HORNAVTRYGKAHE (Valfri)

î 
?… 

3. KRANAFIM
4 

MAfiKlNŒTENä KQNTRQLLBOHD * Dumm kontmlistaüon av metal! firms 

vid framdelen av ptattformen. Den kan kapplas ur och mgdtagas som akydd 

amat übahôrig användning. Den innehmmr [financie mmm…… 

wma ANMÄBKNING 

ägggtrörnställarcfw MÀSTE mämryckflfi iiéh manna nera für muggnçlnîng av 

gàggn kontrºl! pû maak‘inigîuns,kçnxmfläprdAlm god au'brlflföi’eskflfler 

{jg'îflgëande mwianinga: amunyändulngan av dºs… konlmller.
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1. KRANHJALN: uni/m:“ mrunmmrraunwmm — …… W…… 
strömbrytare kan maskinisten höja eher sänka kranbjälken. 

2. HÖJARE UPP/NEH TRYCKKNAPPSVÄLJARE — Denna strémbrytare 
lâter maSkinisten hôja eller sânka höjaren. 

3. KRANARM UPPINERTRYCKKNAPPSVÄLJAHE - Denna strömbryiare 
¡éter maskinísten höja elfer sänka kranarmen. 

4. VRIDNING AVTORNETTRYOKKNAPPSVÄLJAHE «Denna strömbrytare 
¡éter maskinisten vrida 'tornet. Tomet kan vddas 1865 graderdiskontinuerligt. 

5. VAGHATTINSTALLNINGNRIDNING Av PLATTFORMEN THYCK— 

KNAPPSVÄLJARE - Med dema strômbrytare kan maskinisfen vägrätslälia 
plattformen (omjustering beh'ôvs) och vrida pá pmmarmon upp uu 8? grader 
tm vänster euer til! hóger, Vàgrättställnîng av. plattformen ¡irán kuntrollhordat 
pá platfio’rmen är ej \iligängligt för europeiska modeller. 

6. KRANAHM INDHAGNINGIUTSTRÄQKNING TRYCKKNAPPS— 
VÄLJABE - Med danna tryckknapp kan maskinisten dra in och sträcka ut 
kranarmen.. 

7. KHANFUNKTIQN STYRESPAKKDNTHOLL, » Med denná kontrol! av 
styrspakss’xyp kan maskinisten väija rikmingen och—variera hastigheten pá 

varíe vald funktion. 

8. KÖRAISTYHA — .STYRSPAKKONTROLL — Med danna kontrol! av 
styrspakstyp kan maskinislen kära‘îramâî aller bakàt, ooh med anvándning 
av vipparmen ovanpà stryrspakkontroilen styra till vänstar and ml höger. 

9. NÓDSTOPPSKNAPP - Denna röda svampformiga knapp ¿ir kùnstruerad 
för an slä av strömmen (¡H plauformskontrollema när man trycker pá den i 

händelse av nödfafl aller 'drmstöming‘ pá plaltformen. Für att âterställa 
eïsîrômmen, dra hell enkelt ut knappen ¡gen. 

10. LÀGSPÂNNING VABNINGSLAMPA (Valfri) - Delta röda ljus visar att 
batterispäningen har fanit under en viss nîvà och att de! är nôdvändigt att 
ladda batteriema für att undvika skador i det elektriska systemet. 

11. LUTNRNGSAVKÄNNARE » Dena 'röda Ijus visar art arbetsplatfiormen 
Iu’tari en grad. som översfiger gränser för säker drift. Ett horn kommer ocksâ 
att höras. 

12. KONTHOLLAMPA: ELSTHÖM PA ~ Delta röda ¡jus viSar att 
fotstrëmställaren har tryckts ner och elström är îîllgänglig für att drîva 
kontroflema pá maskinîsîens konîmubord.
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HÜHNAVHIŸCKÀÜU (“…ng muda…“ ) (Vai…) MIIIIMIIIEIIIIIIII :… IIIIIIIIIIIIIII 
mm? IIIIIIII’II ga…]… nn 1111123111111111111111111111111111 ¡ja¡un¡hnllhmulmgm 

Hmm ¿más
’ 

15m anvéndning aww Ínág III; III! mmmnemu Jäa ach VIII sákar pá au 
du ¡»él; {um hängt {&er ALI. A farm; vamlngaf ach Iörslk— 
tighetanumitygár pá arbalaplnufommn och i datum handbok för 
anviindarw/maaklnisten. 

MASKINISTENS KONTROLLISTA 
INSPEKTERA OCHIELLER PRÖVA _DE FÖLJANDE 
PUNKTERNA DAGLIGEN ELLEH VID BOB-JAN AVVARJE 
SKIFT 

I. usufr- OCH NGDFALLSKONTROLLEH 
2. SAKERHETSANORDNINGAR 
:x m RI? ¿mua/x SKYDDSATGAHDEH 
I. mmmmnuux 

9. PLAKAI; mamma… mmm) immmmmm 
OCH DRIFTSHANBBéC‘KLH 

111. SKYDDSHÂCKEN *" » 

11. MOTOROLJESŒTEMET (DM DENNA UTHUSTNING 
AR INSTALLERAD)

_ 

I2. NIVAN PA BATTERNATSKA 
13. NIVÂ I HYDRAULISK- OCH BHOMSVÂTSKB 

BEHÀLLAHE. 
14. KYLMEDELSNWÂ (OM DENNA UTRUSTNING ÀH 

WSTALLEHAD). 

Kontroiiera fôre starten 

1. 

2.. 

Var Baker pa an nadaa… Wimax/Dim 

Kontronera att inga hinder firms I omgivningm kring arbelsplatttormen, 
som1.ex.hâ1, branler, skräp, dikan och mjuk mark. 

Kontmllera fri höjd. 

Var säker pá an baîteriama {Ir full ft laddadn KIIIIIIIII IIII mm I’Irfiaddamn 
111111 det utvändiga mark: IIIISIIIIIIIIII m am IIIIIIIIIIIIIIII al…" !!ytlas. 

I via mmm ¿w mim… kranarms— 

IIIIII 111311th 1111: yIInIIIIIIIIa III II 
DD 

alängüaÏ
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Start och drift 

1. Var .säker pá att de SEED—ampere batterianslutningama ¡nte är avbruma. 

2. Vrid slrómkretsavkapplingens strömbrytare {ill “PÀ”—Iäget. (Om derma 
valfria utrusming är installerad.) 

3. Dra ut nödstoppsknappen pá grundkontronpanelen. 

Välj “%…“ (plattform) med AV/plattform nyckelsjrémbrytaren. 

5. lngàng tm plattformen är genom att'skjuta ingängsskenan vid mitte av 
ptattformen uppät. Var säker pá att skenan àtergër tin sm miîtenläge ¡ 

räcket. Sîäng grinden (om den firms instanerad). 

} 
¿Ammim? 

Använd WGA ¡controller pá ¡mwkinístnns kmnlroimmd man al! ha dit! 
säkerhetsbälte fastspännl och med säkerhetsrapat Ordonmgt man vid 
reprmgarna pá plattformen. Underlátenhet i an följa dessa 
säk‘erhetsanvîsnîngar kan leda ¡… dödäfall eller alivarfig skada! 

6. Sätt fast ett rep i repringama för säkerhetsbäuet för varjeperson som 
befinner sig pá plattformen. 

7" Dra utnódstoppsknappen. 

8. Tryck ner och häu fotströmställaren nera. 

KOM IHÀG 

Kontmllema pá maskinistens komrollbord FUNGEHAR ¡NTE am inte 
fotströmsträflaren är nedtryck och haus ¡ dat wget. 

CBS 

När maskinistgan hefinner sig ¿'n/er en axel, är det den riktning mot vflken 
maskinistem är wand som är FHAMÄT! 

9. FÜR ATT KönA FHAMÀT: Skjut sakta Kör/Styr—kontrßnhandtaget tm 
“fi" (framàt)—läget. SIäpp kontrollhandîaget för att s'tanna. 

10. FÜR ATT KÖHA BAKÄT (BACKA): Skim sakta Kür/Styr— 
kontrollhandtaget titi "il” (bakät)—}äget. Släpp komronhandtaget föratt 
Gianna. 

DBS: Endast för europe-¡Ska modeller: körströmkretaen fránkopplas 
när plattformen höis tm 8 meter euer högre.
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:::-::: ”mm;… &n… III) y”… ::;ym 

fing 33A mung IIIIIIIIIIIIIII más-lat IIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIAIIIIII um “¿en 
&&… && “&& hmmm pâgà: ganara IIIIIIIIIIIIIII ¡(mimi &ndaai :… 

In:: ::::zmuatknëâpën :fgëkf; :::à {€}: && &&rja :::: IuklIIIII mah ;adan km: 
Jam; ;;äçîæm; (…; IIQIIIIIIIIIIIII ämratälis ;… neutral! _.iäg; 

¡a FÜR MT,};ÔJÀ KRÀNBJÂLKEN: Väij ganom au tryokù ne: och halla 

mmm Upp/Ner tryckknappen, skju; sedan b]ä;kfunktionskomronm: sakla 
un "II" (upp)—Iäget. Släpp kontroIIknappen för at: stanna. 

13. FÖR ATT sÄNKA KRANBJÄLKEN: Väligenom am Irycka ne: och häfla 
Bjäike Upp/Ner Iryckknappen. skjut sedan bjälkfunktionskontronen sakta 
till “;;“ (neo—1519915. Stäpp kontroliknappen för att Sienna. 

M. FÜR ATT FLWTA _HÔJAHEN UPPÄT: Tryck ner och há" Höjare Upp/ 
Mm IchIIIInIIpIIIIII, ;kjut sedan kranarmskontmnen III] “fl” (upp)-;äget. 
tiña… IIIfIIIIIIIIIIIIIIIppI‘an m: :… &tanna. 

¿€? PQI S&ÁNKA ;;ÔJMÎEN: My:-k ne: oc h hält l—‘löiasen Upp/Ner 
‘ 

&…! &&,th humm:::;kuntmflun sam; IIII “;;” (nor) läget. 

_ 

&&;mh ia: im &¡um 

‘IG. FÜR ATT HÖJA KE’IAHARMFN ::yck :::): ::::h him Kmnmm Upp/Ner- 
tryckknappm. “am && I &&nmmmm…“…. IIIIIIIII tm II" (Imp) láget 
Skäpp kontmIIknappIin {:}: :::; gut; , ‚ 

„... 

I 7. FÖR ATT SANKA KHANARMENiTI‘yIIII &&r IIIIII hau Kmnarm Upp/Ner- 
tryckknappen, skqu sedan kranarmskommlïefi ;;kta ¡El! 

“U” (nar)—iäget. 
Siäpp kantrollknappen för an stanna. 

18. FÜR ATT VRIDATORNET MEDSOLS: Tryck ne: och há" fmmvridnings- 
tryckknappon, skjut sedan kranarmskontroflen sakta III] “<=" (medsolsy 
lägül. Slâipp kanlmllknüppen för at; stanna. 

HL: FC… ATTVHIDATORNET MOTSOLS: Tryck ner och há" Tomvrídníngs- 
hyßkhimppßn, skju; sedan krammIIIIIIIIIIIIIIIIen salda un "=:>"(mo:so:s) 

;;;gm; Qiüpp konImIIknappeu :ärau anumex.
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21. 

väg irán kránbj'álken): Tryck ner och hàn tryckknäppén 1.6; 

Plaîtformsjämning/Vridning, skjut sedan kranarmskommflen sakta til! “TT” 

(upp)—Iäget. Släpp kontroflknappen för—au Shanna. 

FÖR ATT STALL}: PLATTFORMEN VÄGRÄTT (Plattformen ¡mar ”… 

mot kranbjälken): Tryck ner och hâu tryckknappen för Piaflformsjämnîng/ 
Vridning, skjut sedan kranarmsk‘ontronen Sakta till “U" (ner)-läget. Släpp 
kontrouknappen ‚för an stanna. 

OBS 

Plattformsiämnîng irán plattformens kontrolibord är ¡nte tillgängligt 
med europeiska modeuer. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

FÔR ATT VHIDA PLATTFOHMEN TILL VÄNSTER; "!‘iyck nm nah nan 
tryckknappen för Platlfmmsjämning/Vrôdnmg. aki… sedan 
kranarmskontrouen sakta nu "c:" (vänster)—!äget. Sîäpp kontmuknappen 
för att stanna. 

FÖH ATT VRIDA PLATTFORMEN TILL HÖGER: Tryck ner och nan 
tryckknappen för Plattformsjämnîng/Vridning, skiut sedan 

vkranarmskontroflen sakta ¡… “==>" (höger)—!äget. Släpp komrollknappen 
för att slanna. 

FÜR ATT DRA TILLBAKA KHANARMEN: Tryck ner och há“ 
valtryckknappen för indragning/‚Utstr’äckning av Kranarmen, skjut sedan 
kontrofien sakta tm “fi” (dra ‘tiübakayläget. Släpp för an ßlanna. 

Fan ATT STRÂCK—A UT KHANARMEN: Tryck ner och ban 
vaiiryckknappen för lndragning/Ulsträckning av Kranarmen. skjuî sedan 
kontronen Sama. im “il“ (stré‘mk ml)-lägot. äfäpp för au stanna. 

LJUDSlGNALtTryck ner den röda tryckknappen (sahara modefier) euer 
avtryckaren—(tidigare modeller) pá Kör/Styr—kontmilen. 

Avstängningsföreskrifter 

“l. 

2. 

3. 

24 

Sänk plattformen ända ned. 

Tryck in nödstoppsknappama. 

'Vrid Av/Plattform/Grundstation nyckelströmbrytaran un “¿tw—")" (av)—£áget. 

Dra ur nyckeln. 

Vríd avkoppfingsströmbrytaren für strömkretsen !… “AV".—läget (om den 
är insiallerad)



.… .. . ... ,…… "…:- uuu ¡...nuumwut)! UNE—. “fi…… lE’Z B 
Batteriservice 

¿13 vAAAAéANG ÏÏ 
m GSEQNSFARA 

iNCäÈîN ËÔKNING : Üärfléhm av batteriarna. Háil cid uch gnlgflufpé :wä} 

Karnak: mod elekîmlyzisk Sym kim fóforsaka hudîmmnonm oc. h ¿ivan skada 
kläder Bär skyddsförkläda, handskur ::::h skyddsgiasägw: nä: du arbata: 
med baüerier. 

FÔRSTA HJÂLPEN 

Skôl} omedelbart ur ¿ganen med kam vatten om elktroiytisk syra har stänkîs 
: dam \„lppsök Hikaru om obehag {Drtsätteÿz 

ßen; pia m imitadº…“ guna/m att avbryta de 350~ampere 
' 

íiéitm¡guafumiugmnm 

Expmmmsmm 

, 
mic); ¡NTE Rmx/14,9 ¡353 im! tarimas mamut! Efira: wlm/t:: do 350 ampere 

¿%qimoriansí utningarm fin:…— uggunggm (”â-Ü “Mºni—mi.! km: muändas av 
gm: gnista eue: sibàge » * ' 

2 Kontrollera nivân pá vätskan ? varia batiêñ Gm madame: ¡me är täckta, 
“ Mi pa, med destmerat elle: avminerafisera: valium; 

3. Kontroflera varie baüeriiâda för skador. 

4. Rengör batteriunag och kabelkontakter ordenttigt med :… 
:engôringsverktyg för uflag en:}: med on stàtbomte. 

5. Var säker pá an ana batteriansmmingm à: viu átdragna. 

& Ersan varie batteri som är skadm au… mm är' : : [find :::: umm ¿… vnmküg 
luddning. 

V. Köbpta in de ::::(mmpüm :…:m::m::mg::zwna ¡(mm:
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Batteriladdningsförfarande 

& VARNSNG 
EXPLOSIONSFARA 

Battemaddare kan antända läfiantändliga material och gaser. ANVÄND ¡NTE 
nära bränsîen, spannmàlsdamm, lösningsmede} ell—er" andra läflantändliga 
material. 

.. AVARNING 
RISK FOR ELEKTRISKA STÖTAR 

Für au förminska risken för eiektriska stötar, koppta andas: ¡imp 
batteríladdaren med ett ordentiigí jordat eníasuung. ANVÄND INTL—: nn 
skarvsladd som är !ängro iin 25 "rm… KÖR ¡NTE ¿:¡“Dammam¡ummm mad 
batterüaddarens slack! inlqopplad i on kmitkäim utanfómmgkmgni 

1 . Se till att de SBD—ampare batteriansmtningama ¡me är avbrútná. 

2. Välj “@ (av) enerWJ "(platform-155199 med Av/Planform/Grundstafion 
nyckelstrümbrytaren. 

DBS 

Batteriladdaren fungerar INTE om nyckeströmbrytaren är i 15.1
" 

(grundstàfion) lägen 

3. Koppla in raddarens likstrômsk'ontakt i den rätta spârmingskällan. Se 

batteriladdarens namnplâî för exakta spänningsbehov. 

4. Ladda batteriema‘ Lämna ¡NTE îaddamn utan tilfayn längro i'm tvâ dagar 

i rad. Det blir svâr ôverladdning och skadori batteriet am ‚batteriladdaren 

¡nie blîr avstängd. 

5. Kopp!a av batteriladdare‘n irán kfañkállan utanför maskinen. 

mm mm" 
Batteriladdaren blir frânkopplad när _fotstrômhrytaren trycks ner, 

{ 
' 

_ „„ .. …,… 

{ 
, 

$$$/„44va ¿new?-;P“
\



mum ...................................... LADDNING FARDIG 

_ 
. .BOWDLADDNING 

‘ ‘ ,„OFULLSTÄNDIG 

............................... LADDARE PA 
............ ONDRMAL CYKEL 

bmw ¡wnes HELALJTGMAWSKA»QATTERHEAQDAREN 
Denna iaddare ¿Xr utrustad med añ ai¿akírbñíákálfóínkrels som kan ¡mida om 
hatteri‘ema heit och ‚häilet och sedan kcäppiaääfiummatiskl nar faddnîngèn 

¿jr färdig. 

…ysdiodemas funktion âr det följande: 

\!är växelstrômmen koppiaa till iaddaren kammer }ysdiodan att bfinka fl era 

länger, och sedan bfinkar den oberoende för alt kontroilera strómkretswna 
br iysdiodema När biinkningssekvensen är íárdig iyses meddeíandet 
afunständig" upp Fem sekunder senare visas "laddaren pá" ¡jusm och 

amlidigt visar amperemäîaren hur mycket ström som gâr |||! baliarímnn



Medan laddningsfasen forts'atter, (vnket Kan carom mena… I 72, mm m ummm 
för en he! cykel, beroende pá hur pass uriaddade batteriema var Irán början), 
kommer “80% LADDAD”-l}uset att visas och "OFULLSTÁNDIG" !juset 
slocknar. När spännîngen i baiteriema uppnár ungefär 60 volt, slocknar "80% 
LADDAD” {juset och "LAUDNING FÄRDIG" !juset tänds. Betta ¡jus fortsátter 
även sedan iaddaren stängîs av genom den elektroniska kontrollen. När 
laddaren är avstängd talar‘lADDNiNG FARDIG‘LIjuset om för maskinisten 
att batterierna är friska och att de är funt faddade. 

Om "80% LADDAD"—ljuset tortsätter att ¡yaa sedan laddningscykem är färdig 
taiar dena om ‚för marskinisten an batteriema ¡nte îängre har förmägan at! 
ná fullständig laddning. 

Om "OFULLSTÀNDIG”—îjuset fer'îsätter an ¡y:—33 {Won mir {mitlning::_;;_:y1…1n m 
färdig taiar delta om mr nmskinislun mt imlmrims’m ¡nm ningu; mim nimmt; 

‘
' 

ens en “80% LADDNING". 

Om det ena euer det andra av "80% LADDNING” eller "OFULLâTÀNméN 
'

‘ 

ljuseî fortsätter an iysa även sedan îaddningscykeln är färdîg, bör batteriema 

inspekteras för 'skador aller andra problem. 

Din standard för bra vätskekon’iroli för batieriema hör alltid följas. 
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MASKINIQ‘ 
DIM ¡MU ¿wiii 

Aven om maskinislen ¡nta {ir …ka 

when 3 1. Tîdtabeli för underhâu och inspektion. 

OBS 

Quai… a…) 11mm 1111111 skadade delar euer etiketter som upptäcks vid 
sigma! ”3.3339“??? 

omrädenpâ pläilfüm 11" 1111111111191111111113 euerinspekteraaoch hurofta 
underhâflemnm1115131311!an 511m mms. 

f 
AGARENS ARLIGA IN$PEKTIONSANTECKNINGAR 
Det är ägarens ansvar at! ordna med umm—mm;; av arbatsplaflformen varje 
vecka, mänad och är, och även daglîgen. (Se tabou 4—2. Ägarens Ärliga 
Inspektionsprotokofl, som firms ¡ Drift, underhàfls— och dalahandboken för 
danna arbetspîattform.) 

ALLMÄNNA UNDERHALLSRAD 
v Fare varíe försök an repamra nágon del, koppla av batterierna genom 

att avbryta de ESQ-ampere batteriansiutningama. 
. Förebyggande under'hál! är den lättasîe och bi‘lfigaste typen av underháil. 

29 
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Dnglig Vecka Mànad 8 mñn. 6 mán. Áriigen 

'}EicAmsxr 

Kanszr. skador/svelsning (1) 

Parkeríngsbromsar (2)

_ 

um ach zum … (2) (a) 

Ledare och skjumjâlkar U) (2) 

name och grind (2) (3) J 

Guitar ochîästdon (3) ./ 

¡mi {t) ¡ 
Hjunager (2) Spsndemuu m (6) ¡ 
Tor ndn‘zv ()) (2) (3) (B) J 
Tom .växeflàda (1) (2) (3) ……__…_…,,…… „, J 

, 
Gângÿâmslapp @ „ ! 

‚329193932033!"mm?!!“») , ,. , ,, . , …. f … __ 

„&aswäfir; _ ,, __ 

Bairexiíymskmván) 

Konlrollsxsñmbryime (1) (2) (3) 

Staddat och !edningar (t) 

Banexíuuag m (13} 

um och stickkonlakler m (a) 

Gaharator och honuuag (2) 

Giänsslrömsläuare (2) 

Lulníngsavkáhúam (2) 

Riklningsaÿkânnaœ (2) 

HYDHAULISKT 

Hydraulisk quema… J 
,

¡ 
Bmmsoüenivàü) ¡f… „ _

¡ 
l
! 

-………………_…;…— 

»… 

xxx-s. 

“fajxxxxxxxxxxx

\ v > . 

\,«xxx‘xxfg‘; 

&\\\\\H\\l 

Hydraul. îädwr/sîangar ,… (3) l 
Hegagels'anxnwmm) 

,
_ 

Hyaçauziskucynnamrm 12m) „ «___ … _____ 

?!?}?äflk."_.‘,"9.(—°—…?_..__ __ , J . ,
J 

,………_ ,, , , 
f ¡ …º. , , 

Diverse "‘ 
( 

, l ! í l , ' 

Etikcuer … (9) Handbócker_(j_0)w 

ANMÁRKMiNGAR: (a) .39 haben M. Ailmanna teknîska data 

(I) Synbasiktning (2) Konlmltora drm (9) Ersàlt om dun saknes alter är—oâäsbai 

(3) Kant/. âtdzagnîqgsgmd (4) Konzmuera clienta!!! ( N))Den man hanubokun MÄSTE ¡lunas i 

(5) Kann, lägelavlaslnyenm. Se namnplàmn med lillvemnîngsnumml handboksmkak 

(6) Sméq'ning (7) ErsáuiByl ul ‘ Datum (cr ¿nspeknon
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Däck Fyllulngudum 
"' ' 

TT

’ 

Mode 
Stonek Värdering Typ Tryck 

saka-asu 28 x 7 no x ::: 141ager Wifi”
* 

OMÄRKANDE :! il…) : 

' 

Fa t Manga,: ff" " " ‘? 
; ‚. 

º
y 

¿“mas! sw] 
_ 

ITT T:; —‚ 
12131g0r Luft 64 psi 

33.13333 :: :::: " 
' 

, , Fast ,. 
111 

11-1 _ 1331335101 ure1han 

33:31: m ()() ;( 113 à. T] lagar Luft 55 psi 
' 

Fast * 
:: ÉTAT”): 16,23 ‚B Tager 

urethan 

¿$T :::: : T:: un: 

_, 
=3T:Â:::_::: :::àj Lun 

' 
TTârdTstnäTêm: 55 TîyTTTTTTTQ {33313111333311} mad ”TGS psi. 

Take" 3—3. Högsta plattformsbelastning 

Mode“ Plattformsbetastning (03333333331333) 

ALLA MODELLEF? 500 lbs (227 kg) 2 personer 

OBS: $e belasiningseiikefl pá ametspiamormen för mera ¡rxfm'rmmon 

WFKGMMLNDLRAQE’ HW…AULTSKA OLJQR 
:NVÂND ¡NTE 33333133311 ¡333 :::: :: :::: :::: ::: 
emparaturar unam 32“? (€)

' 

Tskosîtetsomfattning pá ¡35 iöädlfi @? 

::: T danna nümtaplzflHmm Für.


