
TM12MANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANVÄNDARINSTRUKTION och  

  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR 

 

  TM 12 

 
   Serienummer 1141 till 6426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LM 981028 

OBSERVERA 



TM12MANU 

 

All personal, som skall använda eller reparera en självgående arbetsplattform, 

måste läsa och förstå denna instruktionsmanual. 

 
______________________________________________________________________ 

 

Använd inte maskinen närmare än 3,5m av en elluftledning. Den är inte isolerad. 

Höj eller kör inte maskinen i upphöjt läge om underlaget ej är plant. 

Sitt, stå eller klättra ej på säkerhetsräckena. 
 

Innan maskinen körs måste arbetsområdet samt underlaget kontrolleras för hål,        

avsatser, ojämnheter samt bärighet. 

 

Använd aldrig maskinen om säkerhetsräckena inte är på plats eller inte 

monterat med samtliga bultar och muttrar. 

 

Stäng grinden och se till att den är låst efter ombordstigning. 

Använd aldrig stegar eller ställning ombord på plattformen. 

Häng aldrig på överskjutande last samt öka aldrig längd eller bredd på 

plattformen. 

Innan maskinen körs, kontrollera uppåt, nedåt samt omkring arbetsområdet att 

inga hinder finns. 

 

Fördela lasten jämt över plattformen. Se specifikation i den engelska manualen 

för tillåten max-last. (se sid 8) 

 

Använd aldrig maskinen om den är skadad eller har andra brister. 

Ändra aldrig på styr- eller säkerhetsfunktionerna. 

Kontrollera om maskinen har spruckna svetsar, lösa detaljer, oljeläckor, skador 

på kontrollkabeln samt lösa hjulbultar. 

 

Klättra aldrig  ner från plattformen när maskinen är upphöjd. 

Utför aldrig service och reparationer innan mastpaketet är säkrat , se fig 6 

sid 5 i den engelska manualen. 

Ladda aldrig batterierna i närheten av öppen eld eller gnistor. Under laddning 

avger batterierna högexplosiv vätgas. 

 

Säkra maskinen efter varje skift genom att stänga av den och ta bort nyckeln. 

Byt aldrig ut delar om de inte ersätts med Upright orginaldelar 

 

Maskinen får endast användas utomhus vid vindhastighet av 0 m/sek. 
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INTRODUKTION 

Denna bruksanvisning gäller alla modeller av TM 12 .Den måste alltid förvaras i 

maskinen. 
 

FÖR-OCH SÄKERHETSKONTROLL 

Läs, förstå samt följ alla säkerhetsföreskrifter samt köranvisningar. Följ sedan nedanstående 

punkter dagligen, innan maskinen används. 

 

1. Öppna sidoluckorna och titta efter skador, oljeläckage samt om det fattas delar. 

2. Kontrollera vätskenivån i hydraultanken med plattformen i nedsänkt läge. Vätskan skall 

    vara synlig på oljestickan. Fyll vid behov med hydraulolja motsvarande ISO 46 normen.  

    I norra Sverige kan ISO 22 eller lägre vara lämplig vintertid. 

3. Kontrollera vätskenivån i batterierna. (se batteriunderhåll). 

4. Kontrollera att batterierna är ordentligt laddade. 

5. Se till att sladden till batteriladdaren är urkopplad. 

6. Kolla att samtliga skyddsräcken är på plats och fast monterade. 

7. Undersök hela maskinen noggrant. Titta efter skador, spruckna svetsfogar eller lyftarmar, 

    lösa eller felande delar, oljeläckor, skadade slangar eller kablar samt skador på hjulen. 

8. Om det behövs, flytta maskinen till en plats där det går att lyfta plattformen till full höjd. 

9. Vrid nyckelströmbrytaren på högra luckan till CHASSIE läget och drag ut nödstoppet, 

    samt kontrollera att nödstoppet vid joysticken är utdragen = maskinen går att använda. 

10. Tryck chassievippströmbrytaren uppåt och höj plattformen till full höjd. 

11. Titta efter skador samt ojämn lyftfunktion på masten.Titta efter lösa eller felande 

      delar. 

12. Sänk plattformen delvis med chassievippbrytaren och kontrollera funktionen samt att 

      sänkalarmet hörs tydligt. 

13. Sänk plattformen den resterande biten med hjälp av nödsänkningsventilen. Se fig.3.   

      Öppna nödsänkningsventilen genom att vrida den ett ¼ varv moturs, när plattformen 

      är nedsänkt, stäng ventilen genom tryck och vridning ett ¼ varv medurs. 

14. Slå om chassie nyckelbrytaren till DECK (plattform). 

15. Stäng och säkra sidoluckorna. 

16. Kontrollera att arbetsområdet är fritt från folk, hinder, hål, avsatser samt att det är plant 

      och fast underlag. 

17. Gå upp i plattformen, stäng och säkra grinden. 

18. Drag ut nödstoppet och välj KÖR läget på vippbrytaren. 

19. Tryck ner fotpedalen och för joysticken långsamt framåt, därefter bakåt och  

      kontrollera hastigheten samt att körriktningen stämmer med spakrörelsen. Vid ökat 

      spakutslag ökar farten. 

20. Tryck på styrströmbrytaren ovanpå joysticken och kontrollera höger/vänster styr- 

       funktion. 

21. Avsluta för-säkerhetskontrollen med att trycka in nödstoppet samt att vrida chassie- 

      nyckelströmbrytaren till neutralläge. Vid uppehåll, avlägsna nyckeln. 

22. Notera eventuella defekter och meddela detta. 
 

 

 

 

 

KÖRNING 

Innan maskinen körs måste för- och säkerhetskontrollen vara utförd, brister och fel åt- 

gärdade samt föraren väl utbildad och intruerad. 
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KÖRNING MED PLATTFORM I NEDSÄNKT LÄGE 

 

1. Kontrollera att arbetsområdet är fritt från folk, hinder, hål, avsatser samt att det är plant 

    och fast underlag. 

2. Kontrollera att chassienyckelbrytaren står i läge DECK (plattform) och att nödstoppet 

    är i läge på, (drag ut knoppen). 

3. Gå ombord på plattformen , stäng och säkra grinden. 

4. Kontrollera att det inte är några hinder ovanför, under, samt vid sidorna av maskinen. 

5. Drag ut nödstoppet på kontrollboxen till läge på. När nödstoppet trycks in stängs  

    samtliga funktioner av på maskinen. 

6. Slå om kör/lyftbrytaren till läge kör samt tryck ner fotpedalen. 

7. För joysticken långsamt framåt eller bakåt för att köra i önskad riktning. Ju större  

    spakutslag ju högre hastighet. 

 

STYRNING 

 

1. Tryck ner fotpedalen och fäll kör/lyft brytaren i läge kör. 

2. Tryck på den vänstra sidan av vippbrytaren ovanpå joysticken för att styra till vänster 

    samt på den högra sidan för att styra till höger. 

    OBS Styrningen är inte självcentrerande. För att centrera framhjulen måste vippbrytaren 

    användas. 

 

HÖJNING AV PLATTFORMEN 

 

1. Tryck ner fotpedalen och fäll kör/lyftbrytaren i läge lyft. 

2. För joysticken framåt för att höja plattformen. Ju större spakutslag, ju högre lyft- 

    hastighet. 

3. Om maskinen inte står på plant underlag kommer lutningsalarmet att aktiveras och  

    maskinen går då inte att varken köras eller höjas. Sänk då ner plattformen helt och 

    flytta maskinen till ett plant och fast underlag innan den höjs igen. 

 

KÖRNING MED PLATTFORMEN I UPPHÖJT LÄGE 

 

OBS Maskinen går endast med långsam hastighet då plattformen är upphöjd. 

 

1. Kontrollera att arbetsområdet är fritt från folk, hinder, hål, avsatser, samt att det är plant 

    och fast underlag. 

2. Kontrollera att det inte är några hinder ovanför, under, samt vid sidorna av maskinen. 

3. Slå om kör/lyftbrytaren till läge kör, samt tryck ner fotpedalen.     

4. För joysticken långsamt framåt eller bakåt för att köra i önskad riktning. 

5. Om maskinen inte står på plant underlag kommer lutningslarmet att aktiveras och maskinen 

    går då inte att varken köra eller höja. Sänk då ner plattformen helt och flytta sedan till ett 

     plant och fast underlag innan plattformen höjs igen. 

 

 

 

SÄNKNING AV PLATTFORMEN 

 

1. Slå om kör/lyftbrytaren till läge lyft samt tryck ner fotpedalen.    
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2. För joysticken bakåt för att sänka plattformen. Sänkhastigheten är konstant. 

 

 

NÖDSÄNKNING AV PLATTFORMEN 

 

OBS Om den normala sänkfunktionen inte skulle fungera, klättra aldrig ner från maskinen. 

Tillkalla hjälp på marken. 

 

Ventilen för nödsänkning sitter innanför höger lucka snett upp till vänster. Se figur 3 sid 3 

 i den engelska manualen.                           

 

1. Sänk plattformen genom att vrida den röda ventilknappen ett 1/4 varv moturs tills platt- 

    formen är helt nedsänkt. 

2. Genom att vrida ventilknappen ett ¼ varv medurs stängs nödsänkningsventilen. 

 

Kontrollera att nödsänkningsventilen har stängts genom att höja plattformen. 

 

EFTERKONTROLL, DAGLIGEN 

 

1. Se till att plattformen är helt nedsänkt. 

2. Parkera maskinen på plant, fast underlag , gärna under tak. Säkra maskinen mot otill- 

    låten körning. 

3. Vrid chassienyckelbrytaren till läge off och tag bort nyckeln samt tryck in båda nöd- 

    stoppen. 

4. Plugga in batteriladdaren och kontrollera att den fungerar. (se under batteriunderhåll). 

 

LOSSNING AV PARKERINGSBROMSEN 

 

Detta är endast nödvändigt när maskinen inte är körbar och den måste flyttas från arbets- 

området eller om maskinen skall vinchas upp på en transportbil. 

 

Bult/mutter för att justera eller släppa parkeringsbromsen sitter innanför höger lucka högst     

upp under chassieplåten. se figur 4 sid 4 i den engelska manualen. 

 

1. För att släppa parkeringsbromsen, skruva ut muttern tills dess att låsstången släpper  

    från bakhjulen. 

2. Maskinen kan nu vinchas eller långsamt bogseras framår/bakåt. Max hastighet 0,3m/s. 

3. För att återställa parkeringsbromsens funktion, skruva in muttern så att fjäderlängden  

    är mellan 248mm-254mm. Se figur 4 sid 4 i den engelska manualen.  

 

OBS Maskinen får aldrig köras med släppt parkeringsbroms. 

 

 

 

 

 

FÖRFLYTTNING AV MASKINEN 

 

MED GAFFELTRUCK 

 

OBS Se till att en behörig förare kör trucken samt informera föraren om maskinens total- 
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vikt. 

Lyft maskinen från sidan, under chassiet med hjälp av gaffeltruck    (se figur 5 sid 5 

i den engelska manualen). 

 

 

 

 

MED LYFTKRAN 

 

Säkra lyftdonen i lyft/surrningshålen i maskinens fyra hörn. 

Inget annat ställe! (se figur 5 sid 5 i den engelska manualen). 

 

MED LASTBIL 

 

1. Lasta maskinen på flaket och blockera samtliga hjul med kilar eller liknande. 

2. Surra/säkra maskinen till flaket i lyft/surrningshålen i maskinens fyra hörn. 

Inget annat ställe! Överbelastning av surrningen kan orsaka skador på maskinen. 

 

SERVICE OCH UNDERHÅLL 

 

VARNING !!! 

 

Utför aldrig arbeten i eller vid mastpakete, innan det är blockerat/säkrat. 

 

BLOCKERING AV MASTPAKETET(se figur 6 sid 5 i den engelska manualen) 

 

1. Parkera maskinen på plant och fast underlag. 

2. Kontrollera att nödstoppsbrytarna inte är intryckta. 

3. Vrid chassienyckelbrytaren till läge chassie. 

4. Höj plattformen med vippbrytaren på chassiepanelen till ca 1,2m. 

5. Placera ett solit träblock 51mm x 100mm x 45cm långt mellan andra mastsektionen 

    och chassiet precis bakom mastfundamentet. 

6. Sänk plattformen tills dess att andra mastsektionen vilar på blocket. Se figur 6. 

 

ÅTERSTÄLLNING AV MASTPAKETET 

 

1. Höj plattformen med chassievippbrytaren tills att träblocket kan frigöras.            

2. Tag bort träblocket samt kör ner plattformen. 

 

 

 

 

 

 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL 

 

Använd nedanstående som riktmärke vid förebyggande underhåll.  

Se servicehandboken för mer detaljerande upplysningar. 

 

Rengör hela maskinen DAGLIGEN 

Kontrollera vätskenivån i batterierna DAGLIGEN 
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Ladda batterierna DAGLIGEN 

Kontrollera hjulen DAGLIGEN 

Kontrollera hydraulvätskenivån DAGLIGEN 

Kontrollera samtliga dekaler DAGLIGEN 

Kontrollera skyddsräckena DAGLIGEN 

Titta efter skador och sprickor i mastpaketet DAGLIGEN 

Titta efter krockskador DAGLIGEN 

Testa nödsänkningsventilens funktion DAGLIGEN 

Kontrollera kolen i elmotorn VARJE MÅNAD eller EFTER 50 TIM.(körtid) 

Byt hydraulfilter VARJE HALVÅR eller EFTER 250 TIM.(körtid) 

Efterdrag samtliga bult/mutter VARJE HALVÅR eller EFTER 250 TIM.(körtid) 

Byt hydraulvätska ISO 46 el. ISO 22 ÅRLIGEN eller EFTER 1000 TIM.(körtid) 

 

 

BATTERIUNDERHÅLL 
 

VARNING 

 

Fara för explosiv gas. Öppen eld i anslutning till batterierna är förbjudet. 

Använd alltid skyddsglasögon vid arbete med batterierna. 

Batterisyra är stark frätande. Skölj bort spill med rent rinnande vatten. 

Vid byte av batterierna bör Uprights orginalbatterier användas eller godkända batterier 

som väger minst 28 kg per st. 

 

Kontrollera vätskenivån i batterierna dagligen, särskilt om maskinen används i ett varmt och 

torrt klimat. 

Om vätskenivån i batterierna är lägre än 10mm ovanför cellerna skall destillerat vatten fyllas 

på. Använd ej kranvatten, eftersom kranvatten har för hög mineralhalt, vilket förkortar 

batteriernas livslängd. 

Se till att batteripolerna och överdelen är rena samt fria från oxidation. 

Se servicemanualen för ytterligare information om batterierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADDNING AV BATTERIERNA 

 

Ladda batterierna efter varje arbetspass, eller oftare om batterirna har körts ner. 

 

VARNING 

 

Ladda batterierna på en plats med god ventilation. 

Ladda ej batterierna när maskinen är i anslutning till gnistor eller öppen eld. 
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Bestående skador på batterierna inträffar om de inte laddas direkt efter att de har blivit 

urladdade. 

Lämna inte batteriladdaren på längre än två dagar utan tillsyn. 

Koppla aldrig loss batterikablarna när laddaren är på. 

Håll laddaren torr. 

 

1. Kolla vätskenivån i batterierna. Om nivån är för låg, fyll på destillerat vatten. 

2. Öppna vänstra sidoluckan och koppla in laddaren till ett jordat uttag,220 Volt. För- 

    längningssladden bör ej vara längre än 10m och bestå av 1,5mm kabel eller mer. 

3. Laddaren startar efter några sekunders fördröjning, den gröna lysdioden tänds. Den  

    syns från utsidan av vänster sidolucka. (se figur 7 sid 6 i den engelska manualen). 

4. Laddaren är automatisk och går tills dess att batterierna har uppnått en viss spänning. 

    Därefter kopplar laddaren automatiskt om till underhållsladdning. I samband med detta  

    börjar den gröna lysdioden att blinka. Underhållsladdningen pågår tills dess att strömmen 

    bryts. 

 

OBSERVERA 

 

Vid kallförvaring av maskinen under vintertid är det lämpligt att låta laddaren vara inkopplad 

tills dess att maskinen skall köras igen. Laddaren håller batterierna igång med underhållsladd- 

ningen vilket innebär att batterierna snabbare uppnår normal arbetskapacitet. Så länge ladd- 

aren fungerar normalt är detta inte skadligt för batterierna. 

När den gröna lysdioden blinkar innebär det normalt att batterierna är fulladdade. Beroende 

på hur kraftigt batterierna var urladdade kan det behövas att ladda  batterierna i flera steg. 

 

 

 

När lysdioden blinkar, koppla ur sladden och vänta i 5 sek. Koppla in laddaren igen och 

titta på lysdioden. Om den börjar att blinka efter några minuter är batterierna fulladdade. 

Om inte, lämna laddaren inkopplad tills dess att lysdioden börjar blinka igen. Det kan ta  

upp till 6 timmar i extrema fall. På detta vis uppnås s.k. celloptimering, vilket är lämpligt 

att utföra en gång i månaden, detta för att bibehålla normal driftstid mellan laddningarna. 

 

SLUTLIGEN 

 

Det vanligaste felet med en maskin är att batterierna ej är laddade. Kontrollera att det finns 

spänning i det uttag som laddaren kopplas till. Kontrollera att laddaren startar och att 

spänning har funnits under hela laddperioden. 

 

 


