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FÖRORD 
Ändamålet med denna instruktionsbok är att ge användaren information om hur liften 
skall manövreras. Det är viktigt att liften används på ett riktigt sätt. Det är viktigt att 
understyrka rätt användning av maskinen. All information i denna instruktionsbok 
skall LÄSAS och FÖRSTÅS innan något försök görs att manövrera liften. 
INSTRUKTIONSBOKEN ÄR DET ABSOLUT VIKTIGASTE VERKTYGET - Ha den 
alltid förvarad i sitt fack på plattformen. KOM IHÅG EN MASKIN ÄR BARA SÅ 
SÄKER SOM DEN SOM MANÖVRERAR DEN. 
 
DÅ TILLVERKAREN INTE HAR NÅGON DIREKT KONTROLL ÖVER HUR 
MASKINEN ANVÄNDS, ÄR DET ANVÄNDARENS ANSVAR ATT MASKINEN 
MANÖVRERAS PÅ ETT RIKTIGT SÄTT. 
ALL INFORMATION SOM GES I DENNA BOK ÄR BASERAD PÅ ATT MASKINEN 
MANÖVRERAS UNDER RIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ATT INGA 
ÄNDRINGAR GJORTS PÅ MASKINEN. MODIFIERINGAR ELLER ÄNDRINGAR 
AV MASKINEN ÄR INTE TILLÅTNA UTAN SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE FRÅN 
JLG. 
 

 DENNA SYMBOL ANVÄNDS FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA POTENTIELLA FAROR 
SOM KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SVÅRA PERSONSKADOR OM DE 
IGNORERAS. 
 
Personalens säkerhet och rätt användning av maskinen är primärt, FARA, 
VARNING, SE UPP, VIKTIGT, INSTRUKTIONER och OBS finns genomgående i 
denna instruktionsbok för att understryka dessa områden. De definieras som följer: 
 

 
FARA INDIKERAR EN ÖVER-
HÄNGANDE FARLIG SITUATION SOM, 
OM DEN INTE UNDVIKS, KAN LEDA 
TILL OLYCKA MED DÖDSFALL ELLER 
SVÅRA PERSONSKADOR SOM FÖLJD. 

 

 
SE UPP INDIKERAR EN POTENTIELLT 
FARLIG SITUATION SOM KAN, OM DEN 
INTE UNDVIKS, RESULTERA I MINDRE 
SKADOR. DEN ANVÄNDS OCKSÅ FÖR 
ATT UPPMÄRKSAMMA PÅ OSÄKER 
MANÖVRERING. 

 

 

 
VARNING INDIKERAR EN POTEN-
TIELLT FARLIG SITUATION SOM, OM 
DEN INTE UNDVIKS, KAN LEDA TILL 
OLYCKSFALL MED SVÅRA PERSON-
SKADOR ELLER DÖDS-FALL SOM 
FÖLJD. 
 

 
VIKTIGT INDIKERAR HUR LIFTEN 
SKALL MANÖVRERAS PÅ ETT 
SÄKERT SÄTT OCH OM INTE 
INSTRUK-TIONERNA FÖLJS KAN FEL 
ELLER SKADOR UPPSTÅ PÅ 
MASKINEN. 

 
JLG kan ha utfärdat säkerhetsrelaterade service-bulletiner för Din JLG-produkt. 
Kontakta JLG:s representant för information angående servicebulletiner 
rörande Din JLG-produkt. Alla detaljer som krävs enligt servicebulletinen, skall 
utföras på produkter som den gäller.  
 
På grund av kontinuerlig produktutveckling kan specifikationerna komma att ändras 
utan föregående varning. 
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Alla anvisningar som ges i denna 
bok är baserade på att maskinen 
manövreras under riktiga för-
hållanden och att den inte är 
modifierad efter leverans från 
fabriken. 
 

LÄS & FÖLJ 
 
Ägandet, användningen, servicen och / 
eller underhållet på denna maskin 
faller under lokala lagar och före-
skrifter. Det är ägarens / förarens 
ansvar att känna till dessa lagar och 
förordningar samt att följa dem. 
 
Härunder visas några av de regler som 
OSHA instiftat fram till det datum då 
denna bok publicerades. 
 
Dessa regler befriar inte ägaren / 
föraren från de lokala regler som gäller 
inte heller innebär de att ansvaret faller 
på JLG industrier. 
 
 
1. Endast tränade och auktoriserade 

förare får manövrera denna lift. 
 
2. Om något fel uppstår på liften, skall 

den tas ur bruk tills den repeterats. 
 
3. Manöverkontrollerna skall vara 

tydligt märkta med sin respektive 
funktion. 

 
4. Alla manöverkontroller skall testas 

dagligen innan liften används med 
avseende på säker funktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. All personal på plattformen skall 
alltid ha hjälm och säkerhetssele 
och / eller annan säkerhetsut-
rustning som behövs. 

 
6. Max av tillverkaren angiven last-

kapacitet får ej överskridas. 
 
7. Alla varnings- och säkerhets-

dekaler måste vara läsbara. 
 
8. Liftar får modifieras för speciella 

ändamål enbart om det skriftligen 
godkänds av tillverkaren och om 
säkerheten är minst lika bra som 
innan modifieringen. 

 
9. Liftkörning får inte ske i närheten av 

högspänningsledningar eller andra 
strömförande föremål såvida inte 
strömmen stängts av  eller att 
säkerhetsavståndet ej underskrids. 

 
10. Förare av liften skall instrueras om 

hur farliga situationer känns igen 
och undviks. 

 
11. Chassits manöverkontroller får inte 

användas såvida inte tillstånd givits 
av personal på plattformen med 
undantag av nödsituationer. 

 
12. Återkommande inspektion av ar-

betsplatsen och av liften skall 
utföras av kompetent personal. 

 
13. Personer på plattformen skall stå 

på plattformsgolvet, inte på lådor, 
plankor eller på plattformsräcket. 
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1. SÄKERHETSANVISNINGAR 
 
1-1. GENERELL INFORMATION 
 
Denna del av instruktionsboken be-
skriver allmänt handhavande av 
maskinerna med tonvikten lagd på 
säkerhet och är uppdelad i tre 
baskategorier: Körning, Liftmanöv-
rering och Underhåll. För att få en riktig 
och säker användning av denna 
maskin, är det viktigt att en daglig rutin 
skapas, baserad på de instruktioner 
som ges i denna del av 
instruktionsboken. Ett underhålls-
program skall också formas av en 
kvalificerad person. Detta under-
hållsprogram skall följas för att 
maskinen skall vara säker att manöv-
rera. 
 
Ägare/användare/förare av denna 
maskin skall inte acceptera något 
manövrerings-ansvar innan denna 
instruktionsbok har lästs och innan 
någon kvalificerad förare visat hur 
maskinen skall manövreras. Finns 
några tvek-samheter om maskinen 
eller dess manövrering, kontakta 
Svensk Bygglift. 
 
 

 
MODIFIERINGAR ELLER ANDRA 
ÄNDRINGAR FÅR ENDAST UTFÖRAS 
EFTER SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE 
FRÅN TILLVERKAREN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2    KÖRNING / BOGSERING                           
 
Innan maskinen körs måste föraren ha 
lärt sig körning, styrning och hur 
maskinen stannas. Detta är speciellt 
viktigt då utrymmet är begränsat. 
 
Föraren skall innan körning noga 
undersöka underlaget. Underlaget skall 
vara plant och fast och eventuella 
lutningar får inte vara större de för 
maskinen tillåtna, 25%.  
 
OBS ! 
Kom ihåg att nyckeln till en säker 
manövrering är en försiktig användning 
av sunt förnuft. 
 
Det rekommenderas inte att denna 
maskin bogseras utom om det är fel på 
maskinen eller för lastning. Se kapitel 6 
för nödbogsering. 
 

 
Underlåtenhet att följa säkerhets-
instruktionerna i detta kapitel och 
på maskinen kan resultera i svåra 
personskador  eller skador på 
maskinen och är ett brott mot säker-
hetsbestämmelserna. 
 
Bärande eller lastning av maskinen 
skall utföras med gaffeltruck och 
gafflarna skall placeras på angivna 
ställen på chassit. Se kapitel 4 för 
information om lyft av maskinen. 
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1.3 ELRISKER 
 

 
 

 
Manövrera inte maskinen eller 
personal inom det förbjudna 
området. Betrakta alla elektriska 
delar eller ledningar som ström-
förande tills du är säker på att så 
inte är fallet. 
 

 
 
OBS: Håll säkerhetsavståndet från alla 
andra strömförande detaljer likaväl 
som de som visas. 
 

 
 
 
Tabell 1-1 Minsta säkerhetsavstånd (MSAD) till högspänningsledningar eller 
andra strömförande föremål. 
 

 
VOLT 

 
MINSTA SÄKERHETSAVSTÅND 

 
0 TILL 300V UNDVIK KONTAKT 
Över 300V till 50 KV 3 M 
Över 50 KV till 200 KV 5 M 
Över 200KV till 350 KV 6 M 
Över 350KV till 500KV  8 M 
Över 500KV till 750KV  11 M 
Över 750KV till 1000KV 14 M 
 
 
Håll alltid ett säkert avstånd till 
elektriska ledningar eller apparater. 
Tänk på att både plattformen och 
elektriska ledningar kan svaja. 
Maskinen är inte isolerad mot ström. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du måste ha ett minsta avstånd av 3 
meter mellan någon del av maskinen 
eller dess last och elektriska ledningar 
eller apparater som har en spänning 
upp till 50,000 volt. Öka avståndet 
ytterligare 30.5 cm för var 30,000 volt 
eller mindre som spänningen stiger. 
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1.4 INNAN MANÖVRERING 
 
• Läs instruktionsboken. Förstå vad 

Du läst - påbörja därefter 
manövrering. 

 
• Endast förare som visat att dom 

förstått hur en riktig och säker 
manövrering skall utföras samt hur 
maskinen skall underhållas får 
manövrera denna maskin. 

 
• En förare skall inte acceptera 

manövreringsansvar innan han 
tränats av en kompetent person. 

 
• Läs och följ alla VARNINGS- SE 

UPP- och MANÖVER-instruktioner 
på maskinen och i denna instruk-
tionsbok. 

 
• Lär dig placering och funktion av 

chassits manövrer. 
 
• Innan manövrering, kontrollera att 

maskinens arbetsområde är fritt 
från hinder som elledningar, kranar 
eller andra entreprenadmaskiner. 

 
• Innan arbetet startar, skall föraren 

och hans förman undanröja alla 
kända faror. 

 
• Manövrera aldrig en lift som inte 

servats regelbundet enligt till-
verkarens rekommendationer. 

 
• Utför alltid daglig inspektion och 

funktionskontroll innan maskinen 
sätts i arbete. 

 
• Sätt aldrig maskinens säkerhetsut-

rustningar eller fotbrytare ur funk-
tion. Modifiering av maskinen är ett 
brott mot säkerhetsreglerna. 

 
 
 
 

 
 

• Manövrera aldrig maskinen om det 
blåser mer än 12.5 m/sek. 

 
• Manövrera aldrig eller höj platt-

formen då maskinen står på en 
lastbil eller annat transportfordon. 

 
• Denna maskin kan manövreras vid 

en yttertemperatur av mellan -20°C 
till 40° C. Konsultera fabriken för att 
optimera manövreringen utanför 
detta temperaturområde. 

 

 
• Bär alltid hjälm då Du manövrerar 

liften, även personal runt liften skall 
ha hjälm. 

 
Ha alltid ”tre-punkts-kontakt” med 
maskinen. Ha alltid ansiktet mot 
maskinen då du klättrar upp eller ned 
från plattformen. ”Tre-punkts-kontakt” 
betyder att två händer och en fot eller 2 
fötter och en hand alltid har kontakt 
med maskinen då Du klättrar upp eller 
ned från plattformen. 
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1.5 KÖRNING 
 

 
 

• Se till att det inte finns några hinder 
runt eller ovanför maskinen under 
körning. 

 

 
 

• Kontrollera noggrant den väg liften 
skall färdas med avseende på: 
personal, hål, ojämnheter, kanter, 
hinder, byggavfall och över-
täckningar som kan dölja hål eller 
andra faror. 

 
• Kör inte med höjd plattform eller höj 

plattformen på sluttande ojämnt 
eller mjukt underlag. 

 
• Innan körning sker på golv, broar, 

lastbilar och andra yror, kontrollera 
alltid underlagets hållfasthet. 

 
• Kör aldrig på mjuk eller ojämnt 

underlag, maskinen kan då tippa. 
 
• Vik körning på höghastighet, koppla 

in låghastighet innan maskinen 
stoppas. Körning uppför skall 
endast på lågväxel. Hydraul-
motorerna genererar maximalt 
moment då joysticken står i läge 
lågfart. 

• Kör aldrig med hög hastighet i 
trånga utrymmen eller då liften körs 
bakåt. 

 
• Tänk på stoppsträckan då liften 

körs i hög eller låg hastighet. 
 
• Om körning sker i områden där det 

inte är full sikt, ta hjälp av någon 
person på marken som håller 
uppsikt.  

 
• Se till att det inte finns personer 

inom 2 meter från maskinen vid 
körning. 

 
1.6 LIFTMANÖVRERING 

 

 
 

• Läs instruktionsboken, förstå vad 
Du LÄST, innan du manövrerar 
liften. 

 
• Manövrera aldrig en maskin vars 

FARA, VARNING, SE UPP eller 
INSTRUKTIONS-dekaler saknas 
eller är oläsliga. 

 

 
 

• Använd aldrig saxarmarna som 
stege då du skall upp på eller ned 
från plattformen. 
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• Om lokala regler så kräver, skall all 
personal på plattformen bära 
säkerhetssele och annan behövlig 
säkerhetsutrustning. 

 
• För att undvika fall - var extra 

försiktig om du skall lämna 
plattformen över marknivå. Lämna 
plattformen endast genom grinden. 
Avståndet mellan plattformen och 
den konstruktion Du skall kliva av 
på får inte överstiga 30 centimeter. 
Konstruktionen som Du kliver av på 
måste vara säker. 

 
• Eftersom detta är en säkerhetsrisk, 

skall den inte utföras om det inte är 
absolut nödvändigt. Om det måste 
utföras, skall två säkerhetsselar 
användas, en skall vara fastsatt på 
plattformen och den andra på den 
konstruktion som Du skall kliva av 
på. Säkerhetsselen får inte lossas 
från plattformen innan Du står 
säkert på konstruktionen. 

 
• Använd aldrig stegar, pallar eller 

liknande för att öka maskinens 
räckvidd. 

 
• Vid körning eller liftmanövrering, 

skall båda fötterna vara stadigt 
placerade på plattformsgolvet. 

 
• Placera aldrig last utanför 

plattformen eller öka plattformens 
storlek med plankor eller dylikt. 

 
• Manövrera aldrig maskinen utan att 

plattformsräcket är på plats och 
ordentligt låst. 

 
• Klättra aldrig på utsidan av 

plattforms-räcket. 
 
• Undvik att samla skräp på 

plattformen, och håll plattforms-
golvet och skorna rena från olja, fett 
eller andra hala substanser. 

 

 
 

• Kontrollera noggrant att det är fritt 
runt och över plattformen innan den 
höjs eller sänks. 

 
• Var alltid försiktig så att inga 

föremål slår emot manövrerna eller 
personer på plattformen. 

 
• Se till att förare av andra maskiner 

på marken eller i luften är 
medvetna om Din maskin. Koppla 
bort strömmen till hissar, traverser 
och liknande lyftanordningar, spärra 
av golvet om det behövs. 

 

 
 

• Överskrid aldrig tillverkarens 
angivna max last. Se dekal på 
plattformen. Fördela lasten jämnt 
på plattformsgolvet. 

 
• Se till att maskinen är placerad på 

ett fast jämnt underlag innan 
plattformen höjs. 

 
• Fäst aldrig plakat eller liknande på 

plattformen. Om detta görs, ökar 
maskinens vindfång. 
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• Placera aldrig last utanför 
plattformen eller öka plattformens 
storlek med plankor eller dylikt. 

 
• Höj aldrig plattformen om maskinen 

inte är horisontell. 
 
• Bind aldrig fast maskinen i någon 

konstruktion eller liknande. Fäst 
aldrig vajer, rep eller liknande i 
plattformen. 

 

 
 

• Ha alltid, under manövrering, alla 
kroppsdelar innanför plattforms-
räcket. 

 
• För aldrig någon manöverspak från 

en riktning till motsatt riktning utan 
att först ha stannat i neutralläge. 
Manövrera alltid spakarna med 
långsam jämn hastighet. 

 
• Transportera aldrig last på platt-

formsräcket. 
 
• Manövrera aldrig en felaktig 

maskin. Om fel uppstår, tag 
maskinen ur drift och använd den 
inte innan den reparerats. 

 
• Utför inga cirkuskonster på platt-

formen. 
 
• Låt ingen manövrera maskinen från 

chassits manöverkontroller då 
personal finns på plattformen utom i 
nödfall. 

 
• Om två eller flera personer finns på 

plattformen, skall föraren vara 
ansvarig för alla manövrer. 

• Se alltid till att handverktyg är 
säkert placerade på plattforms-
golvet, de får inte hänga utanför 
plattformen i sina elsladdar. 

 
1.7 BOGSERING  
 
• Bogsera aldrig maskinen annat än i 

nödfall. För att flytta maskinen, 
använd en gaffeltruck med tillräcklig 
kapacitet. 

 
• Töm plattformen helt på verktyg 

och material innan den bärs. 
 
• Vid lyft av maskinen, placera 

gafflarna på anvisade platser fram 
eller bak på maskinen. 

 
• Plattformen skall vara helt nedsänkt 

då maskinen bärs. 
 
• Tillåt ingen personal på plattformen 

under det att den bärs. 
 
 
1-8 UNDERHÅLL 
 
Denna del av instruktionsboken 
innehåller de generella säkerhets-
föreskrifter som gäller vid underhåll av 
maskinen. Det är viktigt att 
underhållspersonal följer dessa 
föreskrifter för att undvika skador på 
personer och maskin. 
Ett underhållsprogram skall upprättas 
av en kvalificerad person och detta 
skall följas så att maskinen alltid är 
säker att manövrera. 
 

 
MODIFIERINGAR SOM UTFÖRS PÅ 
MASKINEN UTAN SKRIFTLIGT 
GODKÄNNANDE AV BERÖRD 
MYNDIGHET ATT MASKINEN ÄR 
LIKA SÄKER SOM INNAN MODI-
FIERINGEN  ÄR ETT BROTT MOT 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA. 
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De speciella punkter som skall 
observeras vid underhåll av maskinen 
finns i instruktionsboken under 
respektive kapitel. Dessa punkter 
gäller mestadels underhåll av 
hydrauliska komponenter och större 
maskinkomponenter. 
 
Din och andras säkerhet skall vara det 
första man tänker på vid underhåll av 
maskinen. Var alltid uppmärksam på 
vikt. 
 
Försök aldrig att lyfta tunga delar utan 
hjälp av mekanisk lyftutrustning. Tillåt 
inga delar att ligga utan ordentlig 
stöttning. Då någon del av 
utrustningen höjs, se till att stötta den 
ordentligt. 
 
• Koppla alltid bort batterikablarna då 

byte av elektriska komponenter 
sker. 

 
• Bär inga ringar, klockor eller 

armband då underhåll utförs. 
 
• Bär inte löst sittande kläder eller 

långt hängande hår vilket kan 
trassla in sig i utrustningen. 

 
• Använd bara godkända icke 

brännbara rengöringsmedel. 
 
• Stäng av all ström innan justering, 

smörjning eller annat underhåll 
utförs. 

 

 
 

• Arbeta aldrig under en uppkörd 
plattform om den inte spärrats med 
säkerhetsstöden eller hänger i en 
travers eller liknande. 

 

 
 
 
 
• Ändra aldrig eller ta bort några 

detaljer som motvikter, solida 
gummidäck, batterier etc. som kan 
reducera maskinens vikt och 
därmed också dess stabilitet. 
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2. FÖRBEREDELSER OCH INSPEKTION 
 
2-1 GENERELLT 
 
Denna del av instruktionsboken ger 
nödvändig information för personal 
som är ansvarig för att maskinen är i 
ordning för arbete samt listar kontroller 
som skall utföras innan maskinen tas i 
arbete. Det är viktigt att detta kapitel 
läses och förstås innan maskinen 
manövreras. Se till att alla inspektioner 
utförts innan maskinen tas i bruk. 
Dessa procedurer ger maximal 
livslängd för maskinen och säkerhet i 
dess funktioner. 
 

 
 

Då tillverkaren inte har direkt 
kontroll över inspektioner och 
underhåll på maskinerna som 
levererats är ansvaret för säker-
heten ägarens/förarens 

 
2-2 FÖRBEREDELSER FÖR AN- 
 VÄNDNING. 
 
 
Innan en fabriksny maskin tas i bruk, 
skall den noggrant inspekteras med 
avseende på transportskador, därefter 
skall maskinen inspekteras 
regelbundet enligt inspektionslista     
(2-3). 
Maskinen skall noggrant in-spekteras 
med avseende på hydraulläckage då 
den startas för första gången. En 
kontroll av alla komponenter skall 
också utföras för att säkerställa dess 
funktion och säkerhet. 
 
Alla förberedelser för att få maskinen 
klar för arbete är på ägarens ansvar. 
Använd sunt förnuft, (dvs. se till att 
liftens rörelser går mjukt och att 
bromsarna fungerar), samt en rad 
visuella inspektioner. 

De obligatoriska inspektionerna hittar 
du under ”Daglig inspektion” (2-4). 
 
Säkerställ att de krav som ställs i 
leveransinspektionen och i periodiska 
underhålls- och funktionskontrollerna 
är uppfyllda innan maskinen tas i bruk. 
 
2-3 LEVERANS OCH PERIODISK  
      UNDERHÅLLSINSPEKTION 
 
OBS: Denna amskin skall inspekteras  

regelbundet av JLG-personal 
avseende säkerhet och underhåll. 
 

En årlig inspektion skall utföras på 
maskinen inte senare än 13 månader 
från förra årliga inspektionen. 
Inspektionen skall utföras av personal 
som är kunnig på den specifika 
modellen. 
 
Följande kontrollista ger en syste-
matisk inspektion för att underlätta att 
felaktiga, skadade eller felaktigt 
installerade delar hittas. Kontrollistan 
visar vilka delar som skall inspekteras 
och vilken funktion. 
 
Periodisk inspektion skall utföras varje 
månad eller om maskinen arbetar 
under svåra förhållanden, oftare. 
 
Inspektioner enligt kontrollistan skall 
också utföras om maskinen inte 
använts på länge. 
 
Plattformens räcke 
 
Riktigt monterat; inga lösa eller 
saknade delar; inga synbara skador. 
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Plattformen 
 
Inga synbara skador; fritt från smuts 
och skräp. 
 
Saxarmar 
 
Inga synbara skador, skevhet eller 
avvikelser. 
 
Elkablar 
 
Inga synbara skador, ordentligt 
fastsatta. 
 
Pivotpinnar 
 
Inga lösa eller saknade låsningar; ; 
inga skador eller slitage på 
axelhuvuden som kan förorsaka att 
axlarna roterar; inga tecken på slitage 
på pinnar eller bussningar. 
 
Lyftcylinder 
 
Ingen rost, repor eller främmande 
material på cylinderpistongen; inget 
läckage. Ordentligt smord. 
 
Chassi 
 
Inga synbara skador; inga lösa eller 
saknade delar (ovansida och 
undersida). 
 
Navreduktioner 
 
Kontrollera oljenivån genom att ta bort 
pluggen och känna med ett finger. 
(Kontakta vid behov servicepersonal). 

 
OBS: Navreduktionerna skall vara till 
hälften fyllda med olja. 
 
Däck och hjul 
 
Inga lösa eller saknade hjulmuttrar; 
inga synbara skador. 
 

Glidklossar 
 
Inget onormalt slitage. Ordentligt 
smorda. 
 
Hydraulolja 
 
Manövrera upp plattformen fullt och 
därefter ned igen innan oljenivån i 
tanken kontrolleras. Oljenivån skall 
synas i nedre synglaset på tanken. Om 
oljenivån inte syns, fyll på tills oljan 
syns i både det nedre och det övre 
synglaset. Överfyll inte tanken.  

 
Styrcylinder 
 
Ingen rost, repor eller främmande 
material på cylinderpistongen; inget 
läckage. 

 
Styrlänkar 
 
Inga lösa eller saknade delar; inga 
synbara skador. 
 
Styrspindlar 
 
Inget onormalt slitage; inga skador.  
 
Manöverboxar (plattform och 
chassi) 
 
Manöverbrytare fungerar; inga synbara 
skador; dekaler oskadade och läsbara; 
manöverspak fungerar; inga synbara 
skador. 
 
Batteri 
 
Rätt batterisyrenivå; kablar och an-
slutningar ordentligt åtdragna; ingen 
korrosion på batteriskorna.  
 
Motor  
 
Rätt motoroljenivå, kontrollera på 
oljestickan; påfyllningslocket ordentligt 
fastskruvat; luftfiltret fastsatt. 
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Hydraulpump och ventiler 
 
Inga synbara skador; inget läckage; 
ordentligt fastsatta. 
 
Plattformsdekaler 
 
Inga synbara skador; dekalerna 
fastsatta och läsbara. 
 
Låscylindrar (om monterade) 
 
Ingen rost, repor eller främmande 
föremål på kolvstången; inget läckage. 
 
 
2-4 DAGLIG INSPEKTION 
 
Det är användarens ansvar att 
inspektera maskinen innan den dagliga 
körningen påbörjas. Det 
rekommenderas att varje användare 
inspekterar maskinen innan körning, 
även om någon annan användare 
inspekterat den. Denna dagliga 
inspektion är bästa sättet att 
kontrollera maskinen. 
 
I tillägg till den dagliga inspektionen 
bör följande utföras. 
 
Rengöring 
 
Rengöring av maskinen. Kontrollera att 
alla ytor är fria från olja, fett,  bränsle 
och dyl. 
 
Dekaler 
 
Kontroll av att alla instruktions- och 
varningsdekaler är oskadade och 
läsbara. Täck över dem om maskinen 
målas eller tvättas med högtryckstvätt. 
 
Instruktionsboken 
 
Se till att instruktionsboken finns i sitt 
fack. 

 

Maskinregister 
 
Se till att all service och underhåll som 
utförs på maskinen noteras i en 
servicebok och att alla eventuella fel 
på maskinen har korrigerats. 
Daglig smörjning 
 
Referera till smörjschemat fig. 2-2 för 
de punkter som skall smörjas under 
den dagliga inspektionen. 
 
Utför följande kontroller och underhåll 
innan maskinen sätts i arbete. 
 

 
FÖR ATT UNDVIKA OLYCKSFALL 
ELLER SKADOR SKALL EN MASKIN 
SOM ÄR FELAKTIG INTE 
ANVÄNDAS INNAN DEN 
REPARERATS. 
 
Börja varje arbetsdag med full 
bränsletank. Vid användning av en 
batteridriven maskin, kontrollera att 
batterierna är fulladdade. 
 
Kontrollera att smörjning enligt 
smörjschemat (2-2) utförts. 
 
Utför funktionstest enligt 2-5. 
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Fig. 2-1 Daglig inspektion 
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Generellt 
 
Börja den dagliga inspektionen med 
detalj 1, visad på bild 2-1. Fortsätt 
därefter åt höger (motsols sett 
ovanifrån) och kontrollera varje detalj i 
ordning. 
 

 
FÖR ATT UNDVIKA SKADOR, 
MANÖVRERA INTE EN MASKIN 
INNAN DESS FEL REPARERATS. 
ANVÄNDNING AV EN MASKIN SOM 
ÄR BEHÄFTAD MED FEL ÄR ETT 
BROTT MOT SÄKERHETS-
REGLERNA. FÖR ATT UNDVIKA 
EVENTUELLA SKADOR, SE TILL 
ATT MASKINEN ÄR AVSTÄNGD 
UNDER DEN DAGLIGA 
KONTROLLEN. 
 
OBS: Glöm inte att visuellt inspektera 
chassits undersida. En kontroll av 
denna kan ha som resultat att fel som 
kan orsaka svåra maskinskador 
upptäcks på ett tidigt stadium. 
 
1. Styrcylinder och länkar  - Ordentligt 

fastsatta; inga lösa eller saknade 
delar; inga synbara skador; inget 
läckage på styrcylindern. 

 
2. Stödben, vänster fram (om 

monterat); inga lösa eller saknade 
delar, inga synbara skador. Inget 
läckage eller skador på cylindern. 

 
3. Styrled, vänster fram – Inga lösa 

eller saknade delar, inga synbara 
skador, ordentligt smord. 

 
4. Drivmotor, vänster fram (4-hjuls-

drift) – Inga synbara skador, inget 
läckage. 

 
5. Broms, vänster fram (4-hjulsdrift) – 

inga lösa eller saknade delar, inga 
synbara skador, inget läckage.  

 

6. Navreduktion, vänster fram (4-
hjulsdrift) – Inga synbara skador, 
inget läckage. Navreduktionerna 
skall vara till hälften fyllda med olja  
(SAE 90). 

 
7. Styr/drivhjul och däck, vänster fram 

- Ordentligt fastsatt; inga lösa eller 
saknade hjulmuttrar; inga synbara 
skador. Däcket pumpat enligt 
tryckanvisning stansat på chassit. 

 
8. Pendelaxel (om monterad) – 

Ordentligt fastsatt, välsmord. Inget 
läckage eller skador på låscylindrar. 

 
9. Chassits manöverkontroller – 

Manöverbrytare fungerar, inga 
synbara skador, dekaler läsbara 
och ordentligt fastsatta. 

 
10. Hydraultank – Inga synbara skador 

eller saknade delar. Inget läckage. 
Hydrauloljenivån korrekt. Luftnings-
locket fastsatt och i funktion. 

 
11. Hydraulfilter - Inga synbara skador; 

ordentligt fastsatt; inga tecken på 
läckage. 

 
12. Hydraulventiler – Ordentligt 

fastsatta, inga synbara skador, 
inget läckage. Slangar och 
kopplingar ordentligt fastsatta, inga 
synbara skador, inget läckage. 

 
13. Lutningssensor – Ordentligt fast-

satt, inga lösa eller saknade delar, 
inga synbara skador. 

 
14. Bränsletank – Tanklocket ordentligt 

fastskruvat, synglaset helt, inga 
skador eller läckage. 

 
15. Säkerhetsstödet – Ordentligt 

förvarat, inge saknade delar. 
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16. Kör-/Sänknings-/Rörelselarmet – 
Ordenligt fastsatt, inga lösa eller 
saknade delar, inga synbara 
skador. 

 
17. Drivmotor, vänster bak (4-hjuls-

drift) – Inga synbara skador, inget 
läckage. 

 
18. Broms, vänster bak (4-hjulsdrift) – 

inga lösa eller saknade delar, inga 
synbara skador, inget läckage. 

 
19. Navreduktion, vänster bak (4-

hjulsdrift) – Inga synbara skador, 
inget läckage. Navreduktionerna 
skall vara till hälften fyllda med olja  
(SAE 90). 

 
 
20. Drivhjul och däck, vänster fram - 

Ordentligt fastsatt; inga lösa eller 
saknade hjulmuttrar; inga synbara 
skador. Däcket pumpat enligt 
tryckanvisning stansat på chassit. 

 
21. Styrspindel, vänster bak (Om 

monterad) – Inga lösa eller 
saknade delar, ordentligt smord. 

 
22. Stödben, vänster bak (om 

monterat); inga lösa eller saknade 
delar, inga synbara skador. Inget 
läckage eller skador på cylindern. 

 
23. Batteriinstallation (Bensin eller 

Dieselmotor) – Rätt syranivå, kablar 
ordentligt fastsatta, inga skador 
eller korrosion. Batterihållare 
ordentligt fastsatt. 

 
24. Stege – Inga skador, ordentligt 

fastsatt. 
 
25. Stödben, höger bak (om monterat); 

inga lösa eller saknade delar, inga 
synbara skador. Inget läckage eller 
skador på cylindern. 

 

26. Bakre styrcylinder och länkar (om 
monterat)  - Ordentligt fastsatta; 
inga lösa eller saknade delar; inga 
synbara skador; inget läckage på 
styrcylindern. 

 
27. Styrspindel, höger bak (Om 

monterad) – Inga lösa eller 
saknade delar, ordentligt smord. 

 
28. Drivmotor, höger bak (4-hjuls-drift) 

– Inga synbara skador, inget 
läckage. 

 
29. Broms, höger bak (4-hjulsdrift) – 

inga lösa eller saknade delar, inga 
synbara skador, inget läckage. 

 
30. Navreduktion, vänster bak (4-

hjulsdrift) – Inga synbara skador, 
inget läckage. Navreduktionerna 
skall vara till hälften fyllda med olja  
(SAE 90). 

 
31. Drivhjul och däck, vänster bak - 

Ordentligt fastsatt; inga lösa eller 
saknade hjulmuttrar; inga synbara 
skador. Däcket pumpat enligt 
tryckanvisning stansat på chassit. 

 
32. Saxarmar och glidplattor - Ordent-

ligt fastsatta, inga synbara skador, 
smorda. Inspektera skyddet för 
saxarmarna avseende skador och 
att de är rätt monterade. 

 
33. Lyftcylinder – Ordentligt fastsatt, 

inga synbara skador, inga lösa eller 
saknade delar, inget läckage. 

 
34. Säkerhetsstöd – Ordentligt förvarat, 

inga saknade delar. 
 
35. Hydraulpump – Ordentligt fastsatt, 

inga synbara skador, inget läckage. 
Slangar och kopplingar ordentligt 
fastsatta, inga synbara skador, 
inget läckage. 
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36. Motor – Motoroljenivån korrekt 
enligt oljestickan, påfyllningslocket 
för motorolja ordentligt fastskruvat. 
Avgassystem ordentligt fastsatt, 
inget läckage. Luftfiltret ordentligt 
fastsatt, inga lösa eller saknade 
delar, filtret rent. Bensinmotorer; 
kylarlocket ordentligt fastskruvat, 
kylvattennivån korrekt. 

 
37. Plattformens skyddsräcke – 

Ordentligt fastsatt inga lösa eller 
saknade detaljer, kedjan fastsatt. 

 
38. Styr/drivhjul och däck, höger fram - 

Ordentligt fastsatt; inga lösa eller 
saknade hjulmuttrar; inga synbara 
skador. Däcket pumpat enligt 
tryckanvisning stansat på chassit. 

 
 
39. Drivmotor, höger fram (4-hjuls-drift) 

– Inga synbara skador, inget 
läckage. 

 
40. Broms, höger fram (4-hjulsdrift) – 

inga lösa eller saknade delar, inga 
synbara skador, inget läckage.  

 
41. Navreduktion, höger fram (4-

hjulsdrift) – Inga synbara skador, 
inget läckage. Navreduktionerna 
skall vara till hälften fyllda med olja  
(SAE 90). 

 
42. Styrspindel, höger fram – Inga lösa 

eller saknade delar, inga synbara 
skador, ordentligt smord. 

 
43. Stödben, höger fram (om monterat) 

– Inga lösa eller sakande delar, 
inga synbara skador. Inget 
cylinderläckage eller skador. 

 
44. Begränsningsbrytare för körning 

och lyft (om monterade) – Inga 
synbara skador, ordentligt fastsatta. 

 
 

45. Plattformens manöverkontroller – 
Ordentligt fastsatta, inga lösa eller 
saknade delar, dekaler fastsatta 
och läsbara, manöverbrytare åter- 
går till neutral då de släpps. 
Manövermärkningar läsbara, in-
struktionsboken i sitt fack. 

 
46. Manuella nödsänkningsvajern – 

Ordentligt fastsatt, inga lösa eller 
saknade delar, inga synbara 
skador. 
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2-5 DAGLIG FUNKTIONSTEST 
 

 
 

FÖR ATT UNDVIKA SKADOR, 
MANÖVRERA ALDRIG MASKINEN 
OM NÅGON MANÖVERSPAK ELLER 
MANÖVERBRYTARE ÅTERGÅR 
TILL NEUTRALLÄGE DÅ DE 
SLÄPPS. 
 
En funktionstest av alla system skall 
utföras, utan belastning på maskinen 
så snart den dagliga inspektionen är 
utförd, på en plats fri från hinder både 
ovanför och runt maskinen. Utför 
funktionstesten enligt följande: 
 
1. Höj och sänk plattformen flera 

gånger och kontrollera att rörelsen 
sker mjukt. Kontrollera att 
höghastigheten bryts då platt-
formen höjts cirka 15,2 cm från helt 
nedsänkt. 

 
2. Kör framåt och bakåt, kontrollera att 

allt fungerar.   
 
3. Kontrollera att bromsarna håller 

maskinen om den körs upp för en 
lutning, med en stigning lägre än 
eller lika med den max. tillåtna, och 
stoppas. 

 
4. Styr åt höger och åt vänster, se till 

att allt fungerar korrekt. 
 
5. Kontrollera hydrauloljenivån. Se 

smörjschema. 
 

 
 

FÖR ATT UNDVIKA OLYCKSFALL 
ELLER SKADOR SKALL EN MASKIN 
SOM ÄR FELAKTIG INTE AN-
VÄNDAS INNAN DEN REPA-
RERATS. 
 
 

2-6 KONTROLL AV LÅSCYLINDRAR 
       (Om monterade) 
 
Denna kontroll skall utföras var 3:e 
månad, om någon komponent i 
systemet bytts ut, eller om fel 
misstänks på maskiner utrustade med 
pendelaxel. 
 
OBS ! Se till att plattformen är helt 
nedsänkt innan låscylindrarna testas. 
 
1. Placera ett 20 cm högt, fasat, 

träblock framför vänster framhjul. 
 
2. Manövrera maskinen från platt-

formens manövrer. 
 
3. Sätt manöverbrytarna för motor-

varvtal och körhastighet i läge ”låg”. 
 
4. Kör försiktigt upp på träblocket tills 

vänster framhjul är uppe på blocket. 
 
5. Höj plattformen ungefär 61 cm och 

kontrollera att kammen för 
låscylindern går fri från saxarmens 
stång. 

 
6. Backa försiktigt ned från trä-

blocket. 
 
7. Låt någon på marken kontrollera att 

hjulet är låst i sitt läge och fritt från 
marken. 

 
8. Sänk ned plattformen; låscylindern 

skall nu frigöra hjulet och det skall 
vila på marken. 

 
9. Om låscylindern inte fungerar 

riktigt, reparera felet innan 
maskinen tas i bruk. 
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Fig. 2-4 Smörjschema 
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Tabell 3-1 Smörjschema 

Nr Detalj Nr/typ 
Smörjpunkt 

Smörjmetod Intervall 
timmar 

1 Pendelaxelns pivotpunkt 
(extra utr.) 

1 smörjnippel MPG – fettspruta 100 

2 Låscylinder (extra utr.) 2 smörjnipplar,  
en på varje 
cylinder 

MPG – fettspruta 100 

3 Främre styrspindlar  
(2-hjulsdrift) 

2 smörjnipplar MPG – fettspruta 100 

4 Främre styrspindlar 
4-hjulsdrift (extra utr.) 

2 smörjnipplar MPG – fettspruta 100 

5 Fäste dragstång (extra utr.) 1 smörjnippel MPG – fettspruta 100 
6 Hjullager (2-hjulsdrift)  MPG - Packa om 2000 
7 *Navreduktion 

4-hjulsdrift (extra utr.) 
Påfyllningsplugg EPGL (SAE 90) 500 

8 Motorolja Påfyllning/ 
Dräneringsplugg 

Kontrollera 
motoroljenivån 

10/100 

9 Lyftcylinder 2 smörjnipplar MPG – fettspruta 100 
10 *Navreduktion Påfyllningsplugg EPGL (SAE 90) 500 
11 Bakre styrspindlar 

(4-hjulsdrift) (extra utr.) 
2 smörjnipplar 
 

MPG – 
Fettspruta 

100 

12 Glidytor plattformsräcke - MPG-Pensel 100 
13 Hydraultank Påfyllningshål / 

dräneringsplugg 
HO – Kontrollera 
nivå Se 4 här-
under 
Byt 

 
10/500 

14 **Hydraulfilter - Byt första 
gången 40 efter 
timmar 

250 

*Navreduktionerna skall vara till hälften fyllda. 
**JLG rekommenderar att hydraulfiltret byts efter de första 40 
driftstimmarna och därefter var 250:e timma. 

MPG – Smörjfett 
EPGL – Högtrycksfett 
EO – Motorolja 
HO – Hydraulolja  

 
1. Smörj alltid lika detaljer på maskinens båda sidor. 
2. Rekommenderade smörjintervaller är baserade på normal användning av 

maskinen. Om maskinen används under svåra förhållanden skall intervallerna 
kortas. 

3. Manövrera maskinen en cykel innan hydrauloljenivån kontrolleras. Oljan skall 
synas i ”fyll på” glaset på tanken, om inte fyll på olja tills den syns i både ”fyll på” 
och ”full” glasen på tanken. Överfyll inte tanken. 

4. Om pumpkopplingen tas isär, applicera fett av typen Texaco 1912 på splinsen 
innan återmontering. (bensin eller dieselmotorer). 

 

 
 

För att undvika personskador, använd alltid säkerhetsstöden då underhålls 
utförs på maskinen med höjd plattform. 
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2-7 BRÄNSLESYSTEM 

(Bensin/gasol) 
 

 
 

Det är möjligt att byta från ett 
bränsle till ett annat utan att stoppa 
motorn. Största försiktighet skall 
iakttagas och följande instruktioner 
följas. 
 
Byte från bensin till gasol. 
 
1. Starta motorn från nedre manöver-

kontrollerna. 
 
2. Öppna kranen på gasoltanken 

genom att vrida den motsols. 
 

 
 

Se till att all bensin är urventilerad 
innan byte till gasol sker. 
 
3. Med motorn igång, sätt den tre-

läges manöverbrytaren vid nedre 
manöverbrytarna i läge ”av” 
(mittläge). Låt motorn gå utan 
belastning tills den börjar att 
”hacka” på grund av bensinbrist. 

 
4. Då motorn börjar att ”hacka”, sätt 

manöverbrytaren i läge ”gasol”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byte från gasol till bensin. 
 
1. Då motorn är igång med gasoldrift, 

och maskinen inte manövreras, sätt 
manöverbrytaren i läge ”bensin”. 

 
2. Om motorn ”hackar” på grund av 

bensinbrist, återför manöver-
brytaren till ”gasol” och ha den i 
detta läge tills motorn går jämnt 
igen, sätt därefter brytaren i läge 
”bensin” igen. Detta upprepas tills 
motorn går jämnt på bensindrift. 

 
3. Stäng kranen på gasoltanken 

genom att vrida den medsols. 
 
2.8 Åtdragningsmoment 
 
Momenttabellen (fig. 2-5) består av 
standardvärden, baserade på bult-
diameter och klass, den visar också 
torr-, våt- och locktite-moment i 
enlighet med rekommenderad 
verkstadspraksis. Denna tabell är 
menad som hjälp till föraren om 
hon/han upptäcker något, under den 
dagliga kontrollen innan körning eller 
under körning, som kräver omedelbar 
åtgärd tills ordentlig reparation kan 
utföras. Sektion 1 i Service- och 
underhållsmanualen ger specifika 
värden på åtdragningsmoment och 
periodiska underhållsåtgärder på 
individuella komponenter. Användning 
av momenttabellen tillsammans med 
sektionen ”förebyggande underhåll” 
ökar säkerheten, tillförlitligheten och 
effektiviteten på maskinen.   
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Fig. 2-5 Momenttabell 
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3.  ANVÄNDARENS ANSVAR OCH MASKINKONTROLL 
 
3-1 GENERELLT 
 

 
 

Då tillverkaren inte har någon 
kontroll över hur maskinen 
används, är det ägarens/förarens 
ansvar att manövrera maskinen på 
ett riktigt och säkert sätt. 
 
Denna del av instruktionsboken ger 
den information som behövs för att 
förstå hur maskinens manöver-
kontroller fungerar samt maskinens 
begränsningar. Det är viktigt att föraren 
läser och förstår  hur maskinen skall 
manövreras innan maskinen används. 
Detta är viktigt för att få en optimal 
livslängd och en säker liftmanövrering. 
 
3-2 PERSONLIG TRÄNING 
 
Saxliften är ett personligt redskap; 
därför är det viktigt att den manövreras 
och underhålls av personer som visat 
att de förstår hur saxliften skall 
manövreras och underhållas. Vidare är 
det av största vikt att all personal som 
skall manövrera eller underhålla 
saxliften har tränats riktigt så att de 
förstår  alla funktioner innan den 
manövreras.  
 
Personer under påverkan av droger, 
eller personer som lider av yrsel skall 
inte tillåtas att manövrera saxliften. 
 
Träning av förare.  
 
Träning av förare skall inkludera 
följande: 
 
1. Hur plattformens och chassits 

manöverkontroller, nödmanövre-
rings system och säkerhetssystem 
fungerar samt dess begränsningar. 

 

2. Kännedom och förståelse av denna 
instruktionsbok, alla säkerhets- och 
varningsdekaler på maskinen. 

 
3. Alla generella regler, begräns-

ningar och säkerhetsanvisningar  
som finns om liftmanövrering, 
inkluderande träning i hur poten-
tiella faror upptäcks och undviks. 

 
4. Riktig användning av all personlig 

säkerhetsutrustning. 
 
5. Tillräcklig kunskap om maskinens 

mekaniska funktion så att even-
tuella fel eller potentiella fel 
upptäcks omedelbart. 

 
6. Det säkraste sättet att manövrera 

maskinen nära hinder ovanför 
maskinen och hål, kanter, sluttande 
underlag och underlagets håll-
fasthet etc. 

 
7. Hur maskinen skall manövreras i 

närheten av elledningar för att 
undvika potentiella risker. 

 
8. Andra krav som ställs för speciella 

applikationer av maskinen. 
 
Övervakning av träning 
 

All träning skall ledas av en 
kvalificerad person och på en plats 
fri från hinder tills dess att föraren 
lärt sig att manövrera en saxlift i 
trånga utrymmen. 

 
Förarens ansvar 

Föraren måste instrueras om att han 
har ansvaret och bestämmer om 
maskinen skall tas ur arbete på 
grund av felaktigheter eller på grund 
av att han bedömer förutsätt-
ningarna för ett visst arbete som 
farliga. 
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OBS: Tillverkaren eller maskin-
leverantören kan ge kvalificerad 
träning för första maskinen som 
levereras och därefter på begäran. 
 
3-3 MANÖVERKARAKTERISTIK  
      OCH BEGRÄNSNINGAR 
 
Generellt 
 
En fullständig kännedom om 
maskinens manöverkarakteristik och 
begränsningar är det första kravet som 
skall ställas på en användare oavsett  
denna användares kunskaper om 
liknande maskiner. 
 
Dekaler 
 
Viktig information att tänka på under 
manövrering finns angiven på FARA- 
VARNINGS- SE UPP- VIKTIGT- och 
INSTRUKTIONS-dekaler vid 
plattformens och chassits manöver-
kontroller. Dessa dekaler är placerade 
på olika ställen för att snabbt kunna ge 
föraren information om eventuella faror 
involverade i en viss typ av 
manövrering samt information om 
maskinens begränsningar. Se ”förord” 
för definition av dessa dekaler. 
 
Kapacitet 
 
Höjande av plattformen är baserat på 
följande förutsättningar: 
 
1. Maskinen står på ett plant, fast och 

horisontellt underlag. 
 
2. Lasten är inom den av tillverkaren 

angivna maximala. 
 
3. Maskinens alla system fungerar 

riktigt. 
 
 
 
 
 

Stabilitet 
 
Denna maskin är, i originalutförande, 
då den manövreras med tillåten last på 
ett jämnt, horisontellt och fast 
underlag, stabil i alla manöver-
positioner. 
 
3-4 MANÖVRER OCH   
      INSTRUMENT 
 
Maskinen är utrustade med kontroll-
paneler som visar symboler istället för 
ord för att visa manöverfunktionerna.  
Dessa symboler och korrespon-
derande funktioner visas i tabell 3-1. 
 

 
 

RTS-seriens saxliftar, tillverkade 
efter 26/8, 1996 är utrustade med en 
temperaturbrytare för hydrauloljan, 
som stänger av motorn då 
hydrauloljetemperaturen når en nivå 
av ungefär 111°°°° C. Detta är till för att 
skydda hydraulsystemet från skador 
på grund av överhettning. Tempe-
raturen kan stiga på grund av konti-
nuerlig körning i samband med hög 
yttertemperatur, vilket aktiverar 
denna brytare som då stänger av 
motorn så att hydrauloljan kan 
kallna. 
 
Chassits manöverkontroller 
 

 
 

MANÖVRERA ALDRIG MASKINEN 
FRÅN CHASSITS MANÖVER-
KONTROLLER MED PERSONER PÅ 
PLATTFORMEN ANNAT ÄN I 
NÖDFALL. 
 
UTFÖR SÅ MÅNGA KONTROLLER 
SOM MÖJLIGT FRÅN CHASSITS 
MANÖVRER.  
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Fig. 3-1 Chassits manöverkontroller 
 
1. Tändning / nödstopp - En röd 

tvåläges svampformad nöd-
stoppsbrytare som då den är 
tillslagen (utdragen)  ger manöver-
ström till startknappen. Då brytaren 
är nedtryckt, stängs strömmen till 
tändningskretsen av och den verkar 
då som en nödstoppsbrytare. 

 
OBS ! Då huvudbrytaren står i läge 
”av” kan nyckeln tas bort för att 
förhindra obehörig användning av 
maskinen. 
 
2. Manöverbrytare för val av chassi- 

eller plattformsmanövrer - En 
treläges manöverbrytare förser då 
den är ställd i läge ”plattform” 
plattformens manövrer med ström.  

 
Då denna manöverbrytare är ställd i 
läge ”chassimanövrer”, ger den 
ström till chassits manövrer. I 
mittläget ges ingen ström till 
manöverbrytarna på plattformen 
eller chassit. 
 

OBS ! Då denna brytare är ställd i läge 
”chassimanövrer” är motorvarvtalet 
alltid ”lågt”. 
 
3. Startknapp- En tryckknapp som då 

den trycks ned ger ström till 
startsolenoiden då manöver-
brytaren för tändning / nödstopp är i 
läge ”till”. 
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4. Manöverbrytare plattform- Med 
en treläges brytare kan plattformen, 
då brytaren placeras i läge ”upp”, 
höjas och då den placeras i läge 
”ned”, sänkas. 

 
5. Säkring högt motorvarvtal 

(Dieselmotor)- En 3 Amp 
automatsäkring, placerad på 
chassits manöver-panel, som då 
den löst ut återställs genom att 
tryckas in. 

 
6. Chokebrytare (om monterad) - En 

tryckknapp som då den trycks in 
ger ström till chokesolenoiden som 
hjälp vid kallstart. 

 
7. Manöverbrytare för val av 

bränsle, (endast bensin / 
gasolmodeller) - En tre-läges 
manöverbrytare som då den sätts i 
läge ”bensin” stänger gasoltanken 
och öppnar ventilen för bensin och 

då den sätts i läge ”gasol” stänger 
bensintillförseln och öppnar 
gasolen. Då denna brytare sätts i 
mittläge stängs tillförseln av både 
bensin och gasol. 

 
8. Timräknare - Timräknare räknar 

antalet timmar som motorn är 
igång. 

 
9. Voltmätare - Med nödstoppen i 

läge ”upp” och tändningen till-
slagen, innan motorn startas av-
läses här batterispänningen. 
Normalt skall den visa 12-14 volt 
med ett fulladdat batteri. 

 
10. Mätare kylvattentemperatur 

(bensin - motor) - Denna mätare 
visar kylvattentemperaturen. 

 
11. Oljetrycksmätare - Denna mätare 

visar motorns oljetryck. 
 

 

 
Fig. 3-2 Plattformens manöverkontroller 
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Plattformens manöverkontroller  
 
1. Dödmansknapp – Dessa maskiner 

är utrustade med en dödmans-
knapp som är placerad på 
manöverboxens vänstra. På 
maskiner med ett serienummer 
lägre än 0200058922, måste denna 
knapp tryckas in innan körning, 
plattformslyft eller styrning 
manövreras. En inbyggd timer 
stänger av manöverströmmen till 
manövrerna om de inte aktiveras 
inom  3 sekunder efter att död-
mansknappen tryckts in. I tillägg, 
stänger timern även av manöver-
strömmen till körning och platt-
formslyft 3 sekunder efter att någon 
av dessa rörelser avslutats. För att 
kunna manövrera körning och 
plattformslyft igen, måste dödmans-
knappen åter tryckas in. 
Styrningen, såvida den inte 
aktiveras i samband med 
manövrering av körning eller 
plattformslyft, bryts automatisk efter 
3 sekunders manövrering. På 
maskiner med ett serienummer 
högre än 0200058922, måste 
dödmansknappen tryckas in och 
hållas kvar så länge plattformen 
manövreras. Dödmansknappen 
fungerar endast tillsammans med 
manöverbrytaren för plattformen. 

 
2. Manöverbrytare tändning / nöd- 

stopp - Denna röda svamp-
formade manöverbrytare är till för 
att aktivera manöverströmmen till 
plattformens manövrer och för att 
stänga av densamma vid nöd-
situation. Manöverströmmen akti-
veras genom att brytaren dras upp 
och bryts då brytaren trycks ned. 

 
3. Startknapp - En tryckknapp som 

då den trycks ned ger ström till 
startsolenoiden då manöver-
brytaren för tändning / nödstopp är i 
läge ”till”. 

 
4. Signalhorn lutningsvarning - 

Detta signalhorn aktiveras av 
lutningssensorn  om maskinen lutar 
mer än 5° då plattformen är upp-
körd. 

 

 
 

Om lutningslarmet ljuder då 
plattformen är uppkörd, sänk ned 
plattformen helt och omplacera 
maskinen så att den är nivellerad 
innan plattformen höjs igen. 
 
5. Indikeringslampa lutning (röd) - 

En röd varningslampa på manöver-
boxen som tänds om maskinen 
lutar mer än 5°. 

 
OBS: Manöverbrytaren för plattformen 
återgår automatiskt till neutral 
(mittläge), då den släpps. 
 

 
 

För att undvika allvarliga olyckor, 
använd inte en maskin vars 
manöverbrytare inte återgår till 
neutral då den släpps. 

 
6. Manöverbrytare plattform 
 

Med denna återfjädrande manöver-
brytare manövreras plattformen upp 
då manöverbrytaren sätts i läge 
”upp” och ned då den sätts i läge 
”ned”. 

 
7. Manöverbrytare motorvarvtal - 

En tvåläges manöverbrytare med 
vilken man styr motorns varvtal 
(högt eller lågt). 
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8. Manöverbrytare pumphastighet - 
Med denna manöverbrytare styrs 
flödet och därmed manöver-
hastigheten. Låg hastighet = en 
pumpsektion ger olja. Hög hastig-
het = två pumpsektioner ger olja. 

 
OBS: Högt motorvarvtal, hög kör-
hastighet och hög pumphastighet 
fungerar inte om plattformen är 
höjd över sitt nedersta läge. 
 

 
 
 

Manövrera inte maskinen om 
högt motorvarvtal hög kör-
hastighet och hög pumphastig-
het fungerar då plattformen är 
höjd över sitt nedersta läge. 
 
 

9. Joystick -  Med joysticken utförs 
tre manövrer: Körning, styrning och 
körhastighet. På alla maskiner med 
ett serienummer lägre än 
0200058922 förs joysticken framåt 
för körning framåt och  bakåt för 
körning bakåt. Med tumbrytaren på 
toppen av joysticken manövreras 
styrningen. Trycks högra delen av 
brytaren ned svänger hjulen åt 
höger och trycks vänstra delen ned, 
svänger hjulen åt vänster. Om 
maskinen är utrustad med 4-
hjulsstyrning, manövreras endast 
framhjulen med denna brytare. På 
alla maskiner med serienummer 
från och med 0200058922 finns en 
röd spärr i framkant på joysticken. 
Denna spärr måste tryckas in och 
hållas kvar för att maskinen skall 
kunna köras. 

 
10. Signalhorn – En trycknapp som då 

den trycks in aktiverar signalhornet. 
 
11. Belysning (om monterad) – En 

tvåläges manöverbrytare, som då 
den aktiveras, tänder belysningen. 

12. Stödben (om monterade) – Med 
dessa fyra manöverbrytare kan 
stödbenen körs ned eller upp. 

 

 
 

Kontrollera noggrant att ingen 
personal eller andra hinder finns i 
vägen innan stödbenen manövreras. 
 
13. Indikeringslampa motorvarning 

(Bensinmotorer) - Denna indi-
keringslampa är kopplad till en 
sensor som känner av kylvatten-
temperaturen, lampan tänds då 
temperaturen nått en förinställd 
nivå. 

 
14. Indikeringslampa motorvarning 

(Dieselmotorer) - Denna indi-
keringslampa är kopplad till en 
sensor som känner av om olje-
trycket i motorn sjunker under ett 
förinställt värde och då tänds 
lampan. 
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FUNKTION SYMBOL FUNKTION SYMBOL 

 
Tändning 

 

 
Körning 

 

 

 
Chassilutning 

 

 
Styrning 

 

 
 
Plattform upp/ned 

 

 
Bakhjulsstyrning 

 
 
Plattformsutskjut / 
indragning  

Hög 
Hastighet 

Låg 
 

 
Val av platt- 
formsutskjut  

 
Belysning  

 
Nödstopp 

 

 
Hjuldrift 

 
 
Nödström 

 

 
Motorstart 

 
 
Motorfel 

 

 
Motorvarvtal 

 
Indikering 
manöverström 

 

 
Hydrauliska 
stödben  

 
Signalhorn 

 

  

 
Fig. 3-3 Symboler manöverpanel 
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Fig. 3-4 Placering av dekaler (VARNING, FARA, SE UPP) 
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4. MANÖVERINSTRUKTIONER 
 
4-1 BESKRIVNING 
 
Denna maskin är en självgående 
hydraulisk lift med en höjbar sax-
mekanism. Saxliftarna är tillverkade för 
att hjälpa personal med verktyg att nå 
upp i höjden. Maskinen kan användas 
för att nå arbetsplatser belägna 
ovanför maskiner eller utrustning 
placerade i marknivå. 
 
JLG saxlift har en primär manöver-
panel på plattformen. Med manövrerna 
på denna panel, kan föraren köra liften 
framåt och bakåt samt styra den. 
Föraren kan också höja eller sänka 
plattformen samt, om maskinen är 
utrustad med plattformsförlängning, 
manövrera denna. Maskinen har också 
manöverkontroller placerade på 
chassit med vilka plattformen kan 
manövreras upp eller ned . Dessa 
manövrer skall användas endast för 
kontroller innan körning samt i nödfall 
för att sänka plattformen till marken 
eller dra in plattformsförlängningen om 
föraren på plattformen av någon 
anledning inte kan göra detta.  
 
Instruktions- och varningsdekaler finns 
vid båda manöverställena samt på 
andra platser av maskinen. Det är 
viktigt att föraren vet var dessa dekaler 
finns och att han läser dem ofta för att 
ha dem färskt i minnet. 
 
JLG saxliftar är tillverkade för att ge en 
effektiv och säker funktion, då de 
underhålls och manövreras enligt 
tillverkarens anvisningar i denna in-
struktionsbok samt på alla maskinens 
dekaler. Liksom vid andra typer av 
maskiner är föraren mycket viktig för 
att det skall bli en säker och effektiv 
funktion av liften. 
Det är absolut nödvändigt att  JLG 
liften underhålls regelbundet enligt 
denna instruktionsbok samt att 

eventuella fel som uppstår omedelbart 
åtgärdas och att en maskin som 
uppvisar bristande underhåll, felaktig-
heter, onormalt slitage, skador eller 
modifieringar inte används innan alla 
avvikelser är åtgärdade. 
 
JLG liften är inte avsedd att användas 
för lyft av andra material än de som 
används av personer som arbetar på 
plattformen. Att lyfta saker som sticker 
utanför plattformen är förbjudet. Liften 
får inte användas som lyftkran eller för 
att stötta konstruktioner eller dylikt. 
 
Maskinen har ett manuellt nöd-
sänkningssystem med vilket platt-
formen kan sänkas ned utan hjälp av 
motor / hydraulpump. 
 
JLG självgående saxliftar drivs med 
hjälp av hydraulmotorer och 
hydraulcylindrar för de olika rörelserna. 
De hydrauliska komponenterna 
manövreras av elektriskt aktiverade 
hydraulventiler med hjälp av 
manöverbrytare och joystick.  
Maskinen är försedd med en 
dödmansknapp vilken måste aktiveras 
innan KÖR, PLATTFORM eller STYR-
funktionerna kan aktiveras. 
Dödmansfunktionen har en inbyggd 
timer som stänger av manöver-
strömmen till funktionerna efter tre 
sekunder om de inte använts. 
Manöverhastigheterna för de funk-
tioner som manövreras med joystick 
kan varieras från noll till maxhastighet 
beroende på joystickens läge. De 
funktioner som manövreras av 
manöverbrytare är av typen ”till / från”. 
Hastigheten kan där endast regleras 
med manöverbrytaren för hög-
hastighet. Alla manöverbrytare på 
plattformens manöverpanel är 
skyddade för att förhindra oavsiktlig 
manövrering.   
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JLG saxlift är en 2- eller 4-hjulsdriven 
maskin med en hydraulisk drivmotor på 
varje drivhjul. Varje drivhjul är försett 
med en fjäderansatt, hydrauliskt 
frigjord broms. Dessa bromsar ansätts 
automatiskt så snart joysticken återförs 
till neutralläge. 
 
Max plattformslast för modell 25RTS, 
33RTS och 40RTS visas i tabell 3-2, 
och är baserad på att lasten på 
plattformen är jämnt fördelad på 
plattformens mitt. Totala kombinerade 
vikten av personal, verktyg och 
material får inte överstiga de angivna 
värdena. Plattformen får endast höjas 
då maskinen står på fast jämnt 
underlag.  Om stödben är monterade, 
skall de användas för att nivellera 
maskinen. 
 
4-2 GENERELLT 
 
I denna sektion av instruktionsboken 
ges den information som behövs för att 
kunna manövrera liften, d.v.s. in-
formation om hur liften startas och 
stoppas, körs, styrs, parkeras, platt-
formslastning och om transportering av 
liften. Det är viktigt att föraren läser och 
förstår hur liften skall manövreras 
innan manövreringen börjar. 
 
4-3 MANÖVRERING AV MOTORN 
      (bensin eller dieselmodeller) 
 

 
 

RTS-seriens saxliftar, tillverkade 
efter 26/8, 1996 är utrustade med en 
temperaturbrytare för hydrauloljan, 
som stänger av motorn då 
hydrauloljetemperaturen når en nivå 
av ungefär 111°°°° C. Detta är till för att 
skydda hydraulsystemet från skador 
på grund av överhettning. Tempe-
raturen kan stiga på grund av konti-
nuerlig körning i samband med hög 
yttertemperatur, vilket aktiverar 
denna brytare som då stänger av 

motorn så att hydrauloljan kan 
kallna. 
 
OBS! Start av motorn skall alltid ske 
från chassits manöverpanel. 
 
Start av motorn 
 
1. Innan motorn startas, skall alltid 

oljan kontrolleras, fyll vid behov på 
enligt anvisningarna i motortill-
verkarens instruktionsbok. 

 
2. Drag ut Tändnings / nödstopps-

knappen på chassits manöver-
panel. 

 
3. Sätt manöverbrytaren för val av 

plattform- / chassimanövrer i önskat 
läge. 

 
4. Om maskinen har en bensin / 

gasolmotor, sätt manöverbrytaren 
för val av bränsle i önskat läge. 

 
OBS: Om gasol väljs, kontrollera att 
kranen på gasoltanken är öppen innan 
försök görs att starta motorn. 
 

 
 

Om motorn inte startar, kör inte för 
länge med startmotorn och låt den 
kallna 2-3 minuter mellan varje 
startförsök. 
 
OBS: Om maskinen startas från 
plattformens manöverpanel skall 
manöverbrytaren för motorvarvtal 
sättas i läge ”låg” innan motorn startas. 
 
5. Om motorn startas från chassits 

manöverpanel, sätt tändnings / 
nödstoppsbrytaren i läge ”till” och 
tryck in startknappen och håll kvar 
den tills motorn startat. Om start 
sker från plattformen manöver-
kontroller, sätt tändningen i läge 
”Till”, tryck in startknappen och håll 
kvar den tills motorn startat. 
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6. Kontrollera voltmätaren då motorn 
startas och med jämna mellanrum 
under manövrering. 

 

 
 

Låt motorn bli varm innan den 
belastas. 
 
7. Efter att motorn fått tillräckligt med 

tid att bli varm, påbörja 
manövrering. 

 
4-4 HÖJNING OCH SÄNKNING AV  
      PLATTFORMEN 
 

 
 

HÖJ ALDRIG PLATTFORMEN OM 
INTE MASKINEN STÅR PÅ FAST, 
JÄMNT OCH HORISONTELLT 
UNDERLAG, FRITT FRÅN HINDER 
OCH/ELLER HÅL. 
 
OBS: Maskinen är försedd med en 
dödmansknapp, placerad på manöver-
panelens sida. Denna knapp måste 
tryckas in innan någon av funktionerna 
KÖRNING, PLATTFORM eller STYR-
NING aktiveras från plattformens 
manöverpanel. 
 

Höjning av plattformen 
 
1. Sätt manöverbrytaren för nödstopp 

/ tändning i läge ”till", starta motorn 
och låt den bli varm innan 
manövrering påbörjas. 

 
2. Sätt manöverbrytaren i läge ”upp” 

och håll kvar tills önskad höjd 
erhållits. 

 
 
Sänkning av plattformen 
 

 
 

SE TILL ATT INGEN PERSONAL 
FINNS I NÄRHETEN AV SAX-
ARMARNA INNAN PLATTFORMEN 
SÄNKS. 
 
SÄNK ALDRIG PLATTFORMEN 
INNAN DEN SKJUTBARA PLATT90 
FORMEN ÅTERSTÄLLS ELLER 
INNAN PLATTFORMSFÖR-
LÄNGNINGEN DRAGITS IN. 
 

Sätt manöverbrytaren i läge ned och 
håll kvar tills önskad höjd erhållits 
eller tills plattformen är helt 
nedsänkt.  

 

 
Fig. 4-1 Backar och sidolutningar 
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4-5 MEKANISK PLATTFORMS –  
      FÖRLÄNGNING (ext.utr.) 
 
Maskinen kan vara utrustad med  en 
mekanisk plattformsförlängning vilken 
ger 1.2 meter extra plattform framåt , 
vilket ger föraren bättre åtkomst till 
arbetsplatsen. Förlängningen manöv-
reras med två handtag, placerade på 
plattformsräcket. Dessa handtag är 
förbundna med låsningar. Då hand-
tagen är nedfällda är plattforms-
förlängningen låst, antigen i utdraget 
eller inskjutet läge. Då handtagen är 
uppfällda, kan plattformsförlängningen 
skjutas ut eller dras in. 
 
 
 
4-6 STYRNING 
 
För att styra maskinen, tryck ned höger 
sida av tumbrytaren på toppen av 
joysticken, för att styra åt höger, eller 
vänster sida för att styra åt vänster.  
 
Då brytaren släpps, återgår den till 
neutral men hjulen stannar kvar i det 
läge då var då brytaren släpptes. För 
att återföra hjulen till centerläge, för 
brytaren åt motsatt håll mot vad hjulen 
pekar tills de pekar rakt fram. 
 
4-7 KÖRNING  
 

 
 

KÖR ALLTID UPP STÖDBENEN  
INNAN KÖRNING PÅBÖRJAS FÖR 
ATT UNDVIKA SKADOR PÅ 
PERSONAL ELLER PÅ MASKINEN.  
 
OM MASKINEN FASTNAR UNDER 
KÖRNING, ”GUNGA” INTE 
MASKINEN FÖR ATT ÅTERFÅ 
GREPPET MOT UNDERLAGET, 
DETTA KAN SKADA NAV-
REDUKTIONERNA.  
 

KÖR ALDRIG MED UPPHÖJD 
PLATTFORM OM INTE UNDER-
LAGET ÄR JÄMNT, FAST, 
HORISONTELLT OCH FRITT FRÅN 
HINDER ELLER HÅL. 
 
FÖR ATT UNDVIKA ATT MASKINEN 
BLIR OKONTROLLERBAR ELLER 
VÄLTER VID KÖRNING I BACKAR 
ELLER PÅ SLUTTANDE UNDER-
LAG, KÖR ALDRIG MASKINEN PÅ 
UNDERLAG SOM LUTAR MER ÄN 
VAD SOM ANGES PÅ DEKALERNA 
PÅ PLATTFORMEN. VID KÖRNING I 
BACKAR OCH SIDOLUTNINGAR, 
SKALL PLATTFORMEN VARA HELT 
NEDSÄNKT. 

 
KÖRNING I BACKAR SKALL 
ENBART SKE MED LÅGHASTIGHET 
INKOPPLAD. 
IAKTTAG STÖRSTA FÖRSIKTIGHET 
VID KÖRNING BAKÅT OCH DÅ 
KÖRNING SKER MED UPPHÖJD 
PLATTFORM OCH SÄRSKILT I 
TRÅNGA UTRYMMEN. 
 

 
 

Höghastigheten kopplas auto-
matiskt bort så snart plattformen 
höjs. Om höghastigheten fort-
farande är i funktion då plattformen 
höjts, tag maskinen ur drift och 
använd den inte igen innan den 
reparerats. 
 
MASKINEN KAN VARA UTRUSTAD 
MED EN 5°°°° LUTNINGSSENSOR, 
SOM OM MASKINEN, MED HÖJD 
PLATTFORM, LUTAR MER ÄN 5°°°°, 
TÄNDER EN VARNINGSLAMPA PÅ 
PLATTFORMENS MANÖVERPANEL 
SAMTIDIGT SOM ETT LARM 
LJUDER.  
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Körning framåt. 
 

 
1. Sätt manöverbrytaren för tändning 

/nödstopp i läge ”till”. Om motorns 
stoppats, starta den och låt den bli 
varm innan manövrering sker. 

 
2. Sätt manöverbrytarna för motor-

varvtal och för pumpflöde i önskat 
läge (hög eller låg). Och sätt 
manöverbrytare för körhastighet i 
önskat läge (hög eller låg). 

 
3. Tryck in spärren och för sakta 

joysticken framåt.  Så snart 
körningen påbörjats, kan spärren 
släppas och körningen fortsätter 
tills joysticken återförs till neutral-
läge. Körhastigheten är beroende 
av joystickens utslag, ju större 
utslaget är ju högre hastighet.  

 
Körning bakåt 
 
1. Sätt manöverbrytaren för tändning 

/nödstopp i läge ”till”. Om motorns 
stoppats, starta den och låt den bli 
varm innan manövrering sker. 

 
2. Sätt manöverbrytarna för motor-

varvtal och för pumpflöde i önskat 
läge (hög eller låg). Och sätt 
manöverbrytare för körhastighet i 
önskat läge (hög eller låg). 

 
4. Tryck in spärren och för sakta 

joysticken bakåt.  Så snart 
körningen påbörjats, kan spärren 
släppas och körningen fortsätter 
tills joysticken återförs till neutral-
läge. Körhastigheten är beroende 
av joystickens utslag, ju större 
utslaget är ju högre hastighet.  

 
 
 
 
 

 
4-8 PARKERING OCH FÖRVARING 
 
Parkera och förvara maskinen enligt 
följande: 
 
1. Kör maskinen till en skyddad och 

välventilerad plats. 
 
2. Se till att plattformen är helt 

nedsänkt. 
 
3. Sätt nödstoppsknappen i läge ”AV”. 
 
4. Om så behövs, täck över alla 

dekaler så att de skyddas. 
 
5. Lägg klossar bakom minst två hjul 

om maskinen skall stå still under en 
6. längre period. 

 
7. Sätt manöverbrytaren för tändning 

/nödstopp i läge ”AV” och 
nyckelbrytaren för val av plattform-/ 
chassimanövrer i mittläge, ta ur 
nyckeln så att ingen obehörig kan 
använda maskinen. 

 
4-9 LASTNING PÅ PLATTFORMEN 
 
Max last på plattformen visas på 
dekalen på plattformen och är baserad 
på följande kriterier. 
 
1. Maskinen är placerad på 

horisontellt, jämnt och fast under-
lag. 

 
2. Alla bromsar är ansatta. 
 
3. Se tabell 3-2 för plattforms-

belastning. 
 
OBS: Det är viktigt att komma ihåg att 
lasten skall vara jämnt fördelat över 
plattformsgolvet. Lasten skall om 
möjligt placeras så nära plattformens 
centrum som möjligt. 
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4-10 SÄKERHETSSTÖD 
 

 
 

SÄKERHETSSTÖDEN SKALL AN-
VÄNDAS, DÅ UNDERHÅLL MED 
HÖJD PLATTFORM, UTFÖRES. 
 
För att ansätta säkerhetsstöden, höj 
plattformen så att båda stöden kan 
frigöras från sina låsarmar och sänkas 
ned till vertikalt läge. Sänk ned 
plattformen tills stöden vilar på 
kuddarna på chassit. Nu kan 
underhållet påbörjas. 
 
För att återföra säkerhetsstöden, höj 
plattformen så att stöden kan fällas 
upp och läggas i sina låsarmar. 
 
4-11 LASTSÄKRING  
 
Då maskinen skall transporteras, skall 
plattformen vara helt nedsänkt  och 
maskinen skall vara lastsäkrad på  
lastbilen. Det finns öglor i varje hörn på 
maskinens för att surra i. 
 

 
 

SURRNINGSÖGLORNA FÅR EN-
DAST ANVÄNDAS TILL ATT SURRA 
MASKINEN MED INTE TILL ATT 
LYFTA MASKINEN I.  
  
4-12 BOGSERING 
 
Maskinen får inte bogseras annat än i 
nödfall. Se sektion 6 för ”Nödbog-
sering”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. EXTRAUTRUSTNING 
 
5.1 MEKANISK PLATTFORMS- 
      FÖRLÄNGNING 
 
Den mekaniska plattformsförläng-
ningen ökar plattformens längd med 
1.23 m framåt vilket ger föraren ”upp 
och över”-möjligheter. Max belastning 
på plattformsförlängningen är 165 kg, 1 
person plus verktyg och utrustning. 
 
5-2 BOGSERUTRUSTNING 
 
Med denna utrustning, som består av 
en bogserstång samt nödvändig 
hydraulisk utrustning, kan maskinen 
bogseras runt på arbetsplatsen med en 
max hastighet av 16 km/tim.  
 
5-3 KÖRLARM 
 
Maskinen kan utrustas med ett 
körlarm, monterat på chassit, och som 
avger signal så snart maskinen körs. 
Det fungerar vid körning framåt och 
bakåt för att varna personal att 
maskinen är i rörelse. 
 
5-4 RÖRELSELARM 
 
Maskinen kan utrustas med ett 
rörelselarm, placerat på chassit, och 
som ger signal så snart maskinen körs 
eller om plattformen höjs eller sänks, 
för att varna personal för att maskinen 
körs eller att plattformen höjs eller 
sänks. 
 
5-5 SÄNKNINGSLARM 
 
Som ger signal så snart plattformen 
sänks för att varna personal runt 
maskinen så att de kan undvika 
saxarmarna. 
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5-6 STÖDBEN  
 
Med stödben, underlättas maskinens 
nivellering på ojämnt underlag. 
Stödbenen manövreras hydrauliskt, 
med separata manöverbrytare. 
Inkluderat är ett  vattenpass för kontroll 
av maskinens nivellering. Lägg alltid 
träplattor under stödbensfötterna. 

 
5-7 ARBETSBELYSNING 
 
Maskinen kan utrustas med 2 
arbetsbelysningar  monterade på 
plattformsräcket. Varje belysning är 
försedd med en strömbrytare.  

 
5-8  VARNINGSLJUS 
 
Maskinen utrustas med en roterande 
gul varningslampa  som monters 
antigen på plattformsräckets högra 
bakre del eller på chassit. Då 
maskinen startas,  aktiveras ljus-
signalen. 
 
5-9 STRÅLKASTARE OCH BAKLJUS 

 
Två strålkastare monterade i framkant 
på chassit och två bakljus, monterade i 
bakkant på chassit. Stråkastare och 
bakljus aktiveras med en 
manöverbrytare, placerad på 
plattformens manöverpanel. 

 
5-10 PENDELAXEL 
 
Den pendlande framaxeln sitter fästad i 
ramen med en pivotaxel vilket gör att 
båda framhjulen är i kontakt med 
marken även vid körning i ojämn 
terräng. Pendelaxelsystemet innehåller 
också 2 låscylindrar fästade i ramen 
och i axeln. Dessa låscylindrar tillåter 
axeln att pendla då plattformen är helt 
nedsänkt samt låser axeln då platt-
formen höjs. 
 

 
 

5-11 4-HJULSDRIFT 
 
Drivmotorer, bromsar och navreduk-
tioner  på alla hjulen för att ge extra 
framkomlighet. Detta system finns för 
både fast- och pendelaxel. Med detta 
system är 4-hjulsdriften alltid in-
kopplad. 

 
5-12 4-HJULSSTYRNING 
 
Framhjulen styrs med tumbrytaren på 
toppen av joysticken, bakhjulen styrs 
med separat manöverbrytare. 

 
5-13. GNISTDÄMPANDE  
          LJUDDÄMPARE 
 
Denna gnistfångare dämpar de gnistor 
som en normal ljuddämpare inte gör. 
Detta är en viktig utrustning för 
maskiner som arbetar där lättan-
tändliga material används. 

 
5-14. OLJEKYLARE 
 
Oljekylaren monteras på chassits 
främre vänstra sida. Hydrauloljan som 
strömmar genom kylaren kyls av en 
elektrisk fläkt. 

 
5-15 MOTORVÄRMARE (Ford) 

 
Monterad i motorblocket för att 
underlätta motorstart vid kallt klimat. 

 
5-16 220 VOLTS GENERATOR 
 
Monteras på chassit och förser ett 
uttag på plattformen med ström att 
användas till handverktyg avsedda för 
220 volt. 

 
5-17  220 V-UTTAG PÅ  
         PLATTFORMEN 
 
Kopplat till en stickkontakt på chassit 
som ansluts till ett 220 v vägguttag. 
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5-18 MANUELLT SÄNKNINGS- 
        SYSTEM 
 
Detta system används, om motorn 
stoppat, för att sänka ned plattformen. 
Handtaget i mitten på chassits främre 
del, ovanför första saxparet. Handtaget 
är, via en vajer förbundet med en 
manuell nödsänkningsventil på 
lyftcylindern. Genom att dra i hand-
taget, öppnas ventilen och plattformen 
sänks.  
 
6. NÖDMANÖVRERING 
 
6-1 GENERELLT 
 
Denna sektion av instruktionsboken 
ger information om vilka procedurer 
och vilka manövrer som skall 
användas i en nödsituation. Innan 
manövrering och därefter med jämna 
mellanrum skall instruktionsboken med 
denna sektion inkluderad, repeteras av 
all personal som kommer i kontakt med 
maskinen. 
 
6-2 NÖDBOGSERING 
 
Även om bogsering av denna maskin 
är förbjudet, om inte maskinen är 
utrustad med bogserutrustning, har 
vissa steg  dock vidtagits för att kunna 
flytta maskinen om den inte fungerar. 
Följande skall BARA göras då det är 
absolut nödvändigt att flytta maskinen 
för att kunna reparera den. 
 
1. Blockera hjulen. 
 
2. Vänd plattan på varje navreduktion, 

genom att lossa de två skruvarna. 
Då plattan vänts, skruva fast den 
igen. 

 
3. Ta bort blockeringen vid hjulen och 

bogsera maskinen. 
 
Efter att maskinen flyttats gör följande: 

1. Placera maskinen på horisontellt 
fast underlag. 

 
2. Blockera hjulen. 
 
3. Vänd tillbaka plattorna på nav-

reduktionerna. 
 
4. Tag bort blockeringen från hjulen 
 
6-3 NÖDMANÖVRER OCH DESS  
      PLACERING 
 
Nödstoppsbrytare 
 
Denna röda tändnings / nödstopps-
brytare på plattformens manöverpanel, 
stoppar maskinen så snart den trycks 
in. 
 
Chassits manöverpanel 
 
Chassits manöverkontroller är 
placerade på vänster sida av chassit. 
Kontrollerna på denna manöverpanel 
är till för att kunna manövrera tändning 
samt plattform upp eller ned. Sätt 
manöverbrytaren för tändning / 
nödstopp i läge ”till”, nyckelbrytaren  i 
läge ”chassi” och starta motorn 
och/eller manövrera plattformen upp 
eller ned. 
 

 
Om  maskinen är utrustad med 
plattformsförlängning, skall denna 
dras in innan plattformen sänks 
ned.  
 
Manuell nödsänkning – (Fel på 
motor/pump -  från plattformen) 
 
Om motorn eller hydraulpumpen slutar 
att fungera under manövrering, gör  
följande, från plattformens manövrer:  
Sätt på tändningen, sätt manöver-
brytaren för plattformen i läge ”ned”. 
Så snart plattformen är nedsänkt, 
släpp manöverbrytaren och stäng av 
tändningen. 
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Manuell nödsänkning – (Fel på 
motor/pump -  från chassit) 
 
Om motorn eller hydraulpumpen slutat 
att fungera gör enligt följande från 
chassits manövrer: 
Sätt på tändningen, sätt väljarbrytaren i 
läge ”chassi”. För batteridrivna 
maskiner, sätt huvudbrytaren i läge 
”chassi”, sätt manöverbrytaren för 
plattformen i läge ”ned”. Så snart 
plattformen är nedsänkt, släpp 
manöverbrytaren och stäng av 
tändningen och huvudbrytaren i läge 
”Från”. 
 
Manuell nödsänkning  
(totalt kraftbortfall) 

 
I detta fall skall den manuella 
sänkningsventilen användas för att 
sänka ned plattformen med hjälp av 
tyngdkraften. Manuella nödsänknings-
handtaget är placerat  i mitten på 
chassits främre del, ovanför första 
saxparet. Handtaget är, via en vajer 
förbundet med en manuell nödsänk-
ningsventil på lyftcylindern. Genom att 
dra i handtaget, öppnas ventilen och 
plattformen sänks.  
 
6-4 NÖDMANÖVRERING 
 
Användning av chassits manövrer 
 

 
 
Lär dig hur man använder chassits 
manövrer i en nöd-situation. 
      
Markpersonal skall vara kunnig om hur 
maskinen skall manövreras med 
chassits manövrer. Träning skall 
inkludera maskinmanövrering, att läsa 
denna sektion av instruktionsboken 
samt manövrering i simulerade situa-
tioner. 
 
Om föraren inte kan manövrera 
maskinen. 

 

 
 

Om föraren sitter fast eller av annan 
anledning inte kan manövrera 
maskinen. 
 
1. Som första alternativ, skall alltid det 

manuella sänkningssystemet an-
vändas för att sänka ned platt-
formen och föraren speciellt om 
något fel uppstått på maskinen. En 
fortsatt användning av hy-drauliken 
kan förorsaka svåra personskador. 

 
2. Manövrera maskinen från chassits 

manöverkontroller endast med hjälp 
av annan personal och utrustning 
(kran, gaffeltruck etc.) som behövs 
för säkerheten. 

 
3. Annan kvalificerad personal på 

plattformen kan använda platt-
formens manövrer. FORTSÄTT 
INTE MANÖVRERINGEN OM 
INTE MANÖVRERNA FUNGERAR 
NORMALT. 

 
4. Kranar, gaffeltruckar eller annan 

utrustning som finns tillgänglig kan 
användas för att få ner personal på 
plattformen eller för att stabilisera 
maskinen om inte manövrerna 
fungerar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om plattformen fastnat i uppkört 
läge. 
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Om plattformen fastnat i någon 
konstruktion i uppkört läge, får 
manövrering inte ske från någon av 
manöverpanelerna innan personalen 
på plattformen satts i säkerhet. Först 
då får försök göras att frigöra 
plattformen med hjälp av nödvändig 
utrustning. Manövrera aldrig så att ett 
eller flera hjul släpper kontakten med 
underlaget. 

 
Om maskinen vält 

 
En gaffeltruck med tillräcklig kapacitet 
skall placeras under den sida av 
chassit som är uppåt. Med en kran 
eller annan lyftutrustning lyftes 
plattformen och gaffeltrucken sänker 
sakta ned chassisidan. 

 
Efter en olycka / tillbud 

 
Efter en olycka skall maskinen 
noggrant inspekteras och alla 
funktioner testas, först från chassits 
manövrer och därefter från 
plattformens. Höj inte plattformen mer 
än 3 meter innan Du är säker på att 
maskinen fungerar korrekt. 

 
6-5 OLYCKSRAPPORTERING 

 
Vid en eventuell olycka som involverar 
en JLG-produkt, skall JLG:s general-
agent omedelbart informeras. Vid 
större olycka / tillbud, skall maskinen 
genomgå revisionsbesiktning enligt 
myndighetskrav. 
 
Om inte tillverkaren meddelas inom 48 
timmar efter en olycka involverande en 
produkt från JLG, kan detta medföra 
att garantin för denna produkt inte 
gäller. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. INSPEKTIONS- OCH REPARATIONSJOURNAL 
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Tabell 7-1 Inspektions och reparationsjournal 


	MODELL 25RTS, 33RTS, 40RTS
	Enköpingsvägen 150
	FÖRORD


	LÄS & FÖLJ
	Innehållsförteckning
	
	
	Förord

	Figurer
	Fig. nr.	                          Benämning                                                                Sida
	Tabell nr.		Benämning                                                                Sida
	0 TILL 300V
	Plattformens räcke
	Plattformen
	Saxarmar

	Elkablar
	Chassi

	Navreduktioner


	OBS: Navreduktionerna skall vara till hälften fyllda med olja.
	
	
	Däck och hjul

	Glidklossar
	Hydraulolja
	Styrcylinder
	Styrlänkar
	Styrspindlar
	Batteri
	Plattformsdekaler

	Rengöring
	Dekaler
	Instruktionsboken
	Maskinregister
	Daglig smörjning

	Fig. 2-1 Daglig inspektion
	Generellt


	OBS ! Se till att plattformen är helt nedsänkt innan låscylindrarna testas.
	Fig. 2-4 Smörjschema
	Fig. 2-5 Momenttabell
	Chassits manöverkontroller

	Fig. 3-1 Chassits manöverkontroller

	OBS ! Då huvudbrytaren står i läge ”av” kan nyckeln tas bort för att förhindra obehörig användning av maskinen.
	OBS ! Då denna brytare är ställd i läge ”chassimanövrer” är motorvarvtalet alltid ”lågt”.
	OBS! Start av motorn skall alltid ske från chassits manöverpanel.
	OBS: Om gasol väljs, kontrollera att kranen på gasoltanken är öppen innan försök görs att starta motorn.
	OBS: Om maskinen startas från plattformens manöverpanel skall manöverbrytaren för motorvarvtal sättas i läge ”låg” innan motorn startas.
	
	Höjning av plattformen
	Sänkning av plattformen




