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HASZNÁLATI UTASíTÁSOK
(EREDETI ÚTMUTATÓ)

FONTOS
Figyelmesen olvassa el és értse meg ezt a használati utasítást, mielőtt a kosár használni kezdené.
Minden információt tartalmaz a kosár vezetésére, kezelésére és felszereléseire vonatkozóan,
valamint az Ön által betartandó fontos javaslatokról.
Megtalálja továbbá ebben a dokumentumban a használatra vonatkozó óvintézkedéseket,
a karbantartásra és a folyamatos állagmegóvásra vonatkozó információkat,
hogy fenntartsa a használat biztonságát és a kosár működőképességét.
AMIKOR EZT A SZIMBÓLUMOT LÁTJA, AZ EZT JELENTI:
FONTOS
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FIGYELEM! LEGYEN ÓVATOS! AZ ÖN, MÁSOK VAGY A KOSÁR BIZTONSÁGA FOROG KOCKÁN.
- Ezt az útmutatót a tervezés során megadott felszereléslista és műszaki jellemzők alapján dolgozták ki.
- A kosár felszereltségének szintje a kiválasztott opcióktól és a forgalomba hozatal országától függ.
- Az opcióktól és a kosár forgalomba hozatalának dátumától függően egyes, az útmutatóban leírt
felszerelések/funkciók nem találhatók meg ezen a kosár.
- A leírások és ábrák tájékoztató jellegűek.
- A MANITOU fenntartja magának azt a jogot, hogy modelljeit és felszereléseiket anélkül módosítsa,
hogy köteles lenne jelen útmutatót naprakésszé tenni.
- A MANITOU kizárólag szakemberekből álló hálózata az Ön rendelkezésére áll, hogy minden kérdésére
választ adjon.
- Ez az útmutató a kosár szerves része.
- Folyamatosan a helyén kell tartani, hogy könnyen megtalálható legyen.
- A kosár továbbadása esetén adja át ezt az útmutatót az új tulajdonosnak.
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547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatásra szolgál, bárminemű reprodukciója, másolása, bemutatása, idézése, átruházása, terjesztése vagy
más részlegesen vagy egészében, bármely formában is tilos. A jelen dokumentációban látható ábrák, rajzok, nézetek, megjegyzések
és jelzések, sőt, a dokumentum megszerkesztése is a MANITOU BF szellemi tulajdona. Az előbbiek bármely megsértése polgári jogi
és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A logók, valamint a vállalat vizuális arculata a MANITOU BF tulajdona, és
kifejezett, formális engedélye nélkül nem használható fel. Minden jog fenntartva.

1 - ÁLTALÁNOS ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2 - LEÍRÁS

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

3 - KARBANTARTÁS
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1 - UTASÍTÁSOK ÉS
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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TARTALOMJEGYZÉK

A LÉTESÍTMÉNY VEZETŐJÉNEK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK
ELŐSZÓ
AMIKOR EZT A SZIMBÓLUMOT LÁTJA, AZ EZT JELENTI:

FIGYELEM! LEGYEN ÓVATOS! AZ ÖN, MÁSOK VAGY A KOSÁR BIZTONSÁGA FOROG KOCKÁN.

HELYSZÍN
- A személyemelő kosár által bejárt helyszín megfelelő kezelése csökkenti a balesetek kockázatait:
• felesleges akadályoktól vagy torlaszoktól mentes talaj,
• nagyobb lejtők hiánya,
• a gyalogosok irányított közlekedése stb.

A KEZELŐ
- A kosarat egyedül az arra kiképzett és feljogosított személyzet használhatja. Ezt a feljogosítást írásban kell kiadnia azon létesítmény
illetékes vezetőjének, ahol a kosarat használják, és a kezelőnek ezt mindig magánál kell tartania.
A tapasztalat alapján előfordulhatnak bizonyos dolgok, amelyek ellenjavallottá teszik a kosár használatát. Az ilyen előre
láthatóan nem normális felhasználás, melynek alapelveit az alábbiakban felsoroljuk, kifejezetten tilos.
- Az előre láthatóan nem normális viselkedés, ami a közönséges hanyagság eredménye, de ami nem eredményezi
a felszerelés szándékosan rossz használatát.
Egy személy reflexszerű viselkedése működési hiba, incidens, üzemzavar stb. esetén, a kosár használata során.
- A „legkisebb erőfeszítés törvényének” alkalmazásából fakadó viselkedés egy feladat végrehajtása során.
- Egyes gépek esetében bizonyos személyek előre látható viselkedése, úgymint: tanoncok, serdülők, fogyatékos
személyek, gyakornokok, akik kísértést éreznek a kosár vezetésére, és olyan kezelők, akik a használatra fogadásból,
versengésből, személyes tapasztalat címén éreznek kísértést.
- A felszerelés felelősének tekintettel kell lennie ezekre a kritériumokra, hogy felmérje egy személy vezetésre való
alkalmasságát.
TÁJÉKOZÓDJON:
- A tűzvész esetén követendő viselkedésről.
- A közelben lévő mentődobozról és tűzoltó készülékről.
- Az értesítendő segélyszolgálatok (orvosok, mentők, kórház és tűzoltók) telefonszámairól.

A KOSÁR
A - A KOSÁR ALKALMAZHATÓSÁGA
- A MANITOU meggyőződött a kosár használhatóságáról a jelen használati utasításban lefektetett normális használat feltételei között,
1,25-os túlterheléses vizsgálati tényezővel és 1,1-es funkcionális vizsgálati tényezővel, ahogyan azt az EN 280. számú harmonizált
norma előírja a „személyszállító mozgó munkaállványok” számára.
Az üzembe helyezés előtt a létesítmény vezetője köteles ellenőrizni, hogy a kosár alkalmas-e a végrehajtandó munkákra, és bizonyos
próbákat kell elvégeznie (a hatályos törvényeknek megfelelően).

- A kosáron lévő szériafelszereléseken túl számos opciót is kínálunk Önnek, például: villogó lámpa, munkafényszóró stb.
Forduljon márkakereskedőjéhez.
- Vessen számot a felhasználás helyszínének klíma- és légköri viszonyaival.
• Fagy elleni védelem (lásd: „3 - KARBANTARTÁS, KENŐANYAGOK”).
• A kenőanyagok megválasztása (tájékozódjon márkakereskedőjénél).
• A termikus motor szűrése (lásd: „3 - KARBANTARTÁS, SZŰRŐELEMEK”).
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B - A KOSÁR HOZZÁIGAZÍTÁSA A SZOKÁSOS KÖRNYEZETI FELTÉTELEKHEZ

- A MANITOU által kialakított gépek a következő hőmérséklettartományokban való használatra készültek:
• Minimális hőmérséklet: -20 °C
• Maximális hőmérséklet: +45 °C
- Opcióként elérhetők speciális alkalmazások, a különösen hideg környezetben végzett munkához.
A kenőanyagok teljes feltöltését gyárilag az átlagos klímaviszonyok közötti használatra végzik el, azaz: -15 °C és +35 °C
közöttre. A ridegebb felhasználáshoz az üzembe helyezés előtt leürítést és teljes újratöltést kell végezni a környező
hőmérsékletnek megfelelő kenőanyagok felhasználásával. Ugyanez vonatkozik a hűtőfolyadékra is.
- A tűzoltó eszközökkel nem rendelkező zónában közlekedő kosarat szerelje fel egyéni tűzoltó készülékkel. Léteznek megoldások,
forduljon márkakereskedőjéhez.
A kosár normál légköri viszonyok melletti kinti használatra (lásd a 2., LEÍRÁS c. fejezet JELLEMZŐK részét) és tökéletesen
szellőztetett helyeken való benti használatra készült. A kosarat tilos tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes helyeken
használni (pl. finomító, üzemanyag- vagy gázraktár, gyúlékony termékek raktára stb.). Az ilyen helyeken való
használathoz kaphatóak speciális felszerelések (tájékozódjon márkakereskedőjénél).

C - A KOSÁR MÓDOSÍTÁSA
- A saját és mások biztonsága érdekében tilos saját kezűleg módosítani a kosár szerkezetét és különböző alkotóelemeinek beállításait
(hidraulikus nyomás, korlátozók kalibrálása, termikus motor fordulatszáma, kiegészítő felszerelés hozzáadása, ellensúlyok hozzáadása,
nem jóváhagyott és nem engedélyezett tartozékok, jelzőrendszerek stb.). Ilyen esetben a gyártó elhárít minden felelősséget.
- A kosár leszállítása standard kerekekkel, vagy terepjáró kerekekkel történik. TILOS egyik keréktípusról a másikra váltani: fennáll annak a
kockázata, hogy a kosár stabilitását veszti.

AZ UTASÍTÁSOK
- A használati utasításnak mindig megfelelő állapotban és a kosáron erre a célra kijelölt helyen kell lennie, a kezelő által használt nyelven.
- Feltétlenül cserélje ki az olyan használati utasítást, valamint az összes olyan lemezt vagy öntapadó címkét, ami olvashatatlanná vált
vagy tönkrement.

A KARBANTARTÁS
- Azokat a karbantartási vagy javítási munkákat, melyeket nem részletez a 3. fejezet - KARBANTARTÁS, szakképzett személyzetnek kell
elvégeznie (ld. a márkakereskedőnél), és a kezelő és mások egészségének megőrzése érdekében elengedhetetlen biztonsági feltételek
mellett.
Kötelező a kosár rendszeres ellenőrzése a megfelelőség fenntartására való tekintettel. Az ellenőrzés gyakoriságát a kosár
használata szerinti ország hatályos törvényei határozzák meg.
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- Egy Franciaországra vonatkozó példa: „A kosarat használó létesítmény vezetőjének karbantartási naplót kell nyitnia és vezetnie minden
egyes gépről (2004. március 2-i rendelet)”.
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A KEZELŐNEK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK

ELŐSZÓ
AMIKOR EZT A SZIMBÓLUMOT LÁTJA, AZ EZT JELENTI:

FIGYELEM! LEGYEN ÓVATOS! AZ ÖN, MÁSOK VAGY A KOSÁR BIZTONSÁGA FOROG KOCKÁN.
A kosár használata, karbantartása vagy javítása alatt fennálló baleseti kockázatok csökkenthetőek, ha betartja
a biztonsági utasításokat és a jelen használati utasításban részletezett megelőző óvintézkedéseket.
- Egyedül a jelen használati utasításban leírt műveleteket és manővereket szabad végrehajtani. A gyártónak nem áll módjában előre
látni minden lehetséges veszélyhelyzetet. Ennek következtében a használati utasításban és a kosáron jelzett biztonsággal kapcsolatos
utasítások nem kimerítő jellegűek.
- Kezelőként Önnek kell minden pillanatban ésszerű módon számot vetnie a lehetséges kockázatokkal, saját magára, másokra vagy
a kosárra nézve, annak használata során.
A kosár biztonsági és használati utasításainak, javítási vagy karbantartási utasításainak be nem tartása súlyos vagy akár
halálos balesetekhez vezethet.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
A - HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
-

Olvassa el figyelmesen és értse meg a használati utasításokat.
A használati utasításnak mindig a kosárban, az erre a célra kijelölt helyen kell lennie, a kezelő által használt nyelven.
Minden, a használati utasításokban nem szereplő művelet vagy manőver eleve tilos.
Tartsa be a kosarat illetően leírt biztonsági előírásokat és utasításokat.
Feltétlenül cserélje az összes olyan lemezt vagy öntapadó címkét, ami olvashatatlanná vált vagy tönkrement.
A kosár használata során biztonsági intézkedésként kötelező, hogy a talajon jelen legyen egy felhasználó.
Ismerkedjen meg a kosárral azon a terepen, ahol majd közlekednie kell.
A használata során ezen kívül a szakma szabályait is be kell tartani.
Ne használja a kosarat 45 km/órát meghaladó szélsebesség esetén. A kosár karjaira nem szabad 40 kg-nál nagyobb oldalsó tolóerőt
gyakorolni (a beltéri használatú kosarakat nem szabad az épületeken kívül használni).

B - VEZETŐI ENGEDÉLY FRANCIAORSZÁGBAN (VAGY MÁS ORSZÁGOK ESETÉBEN TEKINTSE ÁT A HATÁLYOS TÖRVÉNYEKET).
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- A kosarat egyedül az arra kiképzett és feljogosított személyzet használhatja. Ezt a feljogosítást írásban kell kiadnia azon létesítmény
illetékes vezetőjének, ahol a kosarat használják, és a kezelőnek ezt mindig magánál kell tartania.
- A vezetőnek nincs felhatalmazása arra, hogy a kosár vezetésére más személyt feljogosítson.
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C - KARBANTARTÁS
- Annak a kezelőnek, aki azt tapasztalja, hogy a kosár nincs megfelelő üzemi állapotban vagy nem felel meg a biztonsági utasításoknak,
azonnal tájékoztatnia kell erről a felettesét.
- Tilos a kezelőnek saját magának elvégeznie bármiféle javítást vagy beállítást, kivéve, ha erre képzést kapott. Saját magának kell a
kosarat tökéletesen tisztán tartania, ha ezzel a feladattal őt bízták meg.
- A napi karbantartást a kezelőnek kell végeznie (lásd „3 - KARBANTARTÁS: NAPONTA, ILLETVE 5 ÜZEMÓRÁNKÉNT ELVÉGZENDŐ
MŰVELETEK”).
- A kezelőnek kell meggyőződnie arról, hogy a gumiabroncsok valóban a talaj természetéhez igazodnak (ld. a gumiabroncsok érintkezési
felülete a talajon a „2 - LEÍRÁS, JELLEMZŐK” fejezetben). Léteznek opcionális megoldások, forduljon márkakereskedőjéhez.
Ne használja a kosarat, ha a gumiabroncsok sérültek vagy túlságosan elhasználódtak, mivel ez veszélybe sodorhatja Önt
és másokat, vagy károsodást okozhat a kosárban.
Az elektromos kosarak esetében a kezelőnek gondoskodnia kell a következőkről:
- Az akkumulátorokat ne cserélje könnyebb akkumulátorokra (veszélyezteti a stabilitást).
- Az akkumulátorok töltése során mindig viseljen védőszemüveget.
- Az akkumulátorokat ne töltse robbanásveszélyes közegben.
- Ne dohányozzon, illetve ne irányítson nyílt lángot az akkumulátorok felé azok kezelése közben;
- levétel / visszahelyezés, valamint a töltésszintek ellenőrzése.

D - A KOSÁR MÓDOSÍTÁSA
- A saját és mások biztonsága érdekében tilos saját kezűleg módosítani a kosár szerkezetét és különböző alkotóelemeinek beállításait:
• hidraulikus nyomás,
• korlátozók kalibrálása,
• termikus motor fordulatszáma,
• kiegészítő felszerelés hozzáadása,
• ellensúlyok hozzáadása,
• nem jóváhagyott és nem engedélyezett tartozékok,
• jelzőrendszerek stb.
- Ilyen esetben a gyártó elhárít minden felelősséget.
A kosár leszállítása standard kerekekkel, vagy terepjáró kerekekkel történik. TILOS egyik keréktípusról a másikra váltani:
fennáll annak a kockázata, hogy a kosár stabilitását veszti.

E - TERMIKUS KOSARAK TENGELYEI
- STANDARD TENGELY:

A váz merev, ennek következtében a kosár támaszkodhat csupán három keréken.

- LENGŐ TENGELY (HA AZ OPCIÓ ELÉRHETŐ):
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A lengő tengely segítségével a kosár szállítási pozícióban négy kerékkel támaszkodhat a talajra. A nem sima terepen,
munkapozícióban való helyváltoztatás során a lengő tengely blokkolva van (a váz merev), ennek következtében a kosár
támaszkodhat csupán három keréken a talajra.
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A VEZETÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
A - A KOSÁR BEINDÍTÁSA ELŐTT
- Győződjön meg arról, hogy a közbenső csúszókorlát valóban a záró pozíciójában van-e, mielőtt a kosáron belülről működtetni kezdené
a kosarat.
- Ha új a kosár, lásd a következő bekezdést: A kosár első üzembe helyezése előtt, 1. fejezet - általános és biztonsági utasítások.
- Végezze el a napi karbantartást (lásd 3 - KARBANTARTÁS: NAPONTA, ILLETVE 5 ÜZEMÓRÁNKÉNT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK).
- A kosár beindítása előtt ellenőrizze a következők szintjét:
• TERMIKUS KOSARAK:

• ELEKTROMOS KOSARAK:

• Termikus motor olaj

• Hidraulikus tartály olajszintje

• Hidraulikus tartály olajszintje

• Akkumulátor töltöttségi szintje

• Üzemanyag
• Hűtőfolyadék
- Mielőtt felszállna rá, a kosárnak szállítási pozícióban kell lennie (karok teljesen összecsukva, illetve olló alsó pozícióban).
- Ellenőrizze a figyelmeztető hangjelzés hatékonyságát.
- A kosár használata előtt ellenőrizze, hogy a belépőajtó valóban be van-e zárva.

B - A VEZETŐÁLLÁS ELRENDEZÉSE
- Akármennyire tapasztalt is a kezelő, meg kell ismerkednie az összes ellenőrző és vezérlőeszköz elhelyezkedésével és használatával
a kosár üzembe helyezése előtt.
- Viseljen a kosár vezetéséhez megfelelő ruhákat, ne viseljen lobogó ruhadarabokat.
- Szerelkezzen fel a tervezett munkának megfelelő védőfelszerelésekkel.
- A megemelt zajszintnek való hosszabb kitettség hallászavarokhoz vezethet. Hogy megvédje magát a kellemetlen zajoktól, ajánlatos
hallásvédőket viselni.
- Mindig figyeljen a kosár használata közben, ne hallgasson rádiót vagy zenét fejhallgatón vagy fülhallgatón keresztül.
- A nagyobb kényelem érdekében vegyen fel megfelelő helyzetet a kosár vezetőállásában.
- A kezelőnek mindig normál helyzetben kell a vezetőállásban tartózkodnia: tilos hagynia, hogy kilógjon a karja és a lába, és általában
véve bármely testrésze a kosáron kívülre.
- A biztonsági sisak hordása kötelező.
- A MANITOU javasolja, hogy a kosár használata során legyen a kezelő derekára kötve egy biztonsági heveder (a heveder kosárban lévő
rögzítési pontjait lásd: „2 - LEÍRÁS, ELLENŐRZŐ ÉS IRÁNYÍTÓ ESZKÖZÖK”).
- A kezelőszerveket semmilyen esetben nem szabad nem rendeltetésszerű célra használni (pl.: beszállás vagy kiszállás a kosárba/ból,
fogas stb.).
- Ami a kosár ollóit illeti, tilos a kosár használata, ha a védőkorlátok nincsenek a helyükön.
- Kifejezetten tilos terhet függeszteni a kosár alá, illetve az emelőszerkezet bármely alkatrészére.
- A kezelőnek nem szabad beszállnia vagy kiszállnia a kosárba/kosárból, ha az nincs talajszinten (összecsukott emelőszerkezet).
- Ha a kosár felhágóval rendelkezik, a beszállás vagy kiszállás előtt a kosárnak hozzá képest stabilan kell elhelyezkednie.
- A kosarat nem szabad olyan tartozékkal felszerelni, ami növeli az együttes légellenállását.
- Ne használjon a kosárban létrát vagy rögtönzött szerkezeteket arra, hogy így érjen el nagyobb magasságokat.
- Ne lépjen fel a kosár oldalaira azért, hogy így érjen el nagyobb magasságokat.
- Soha ne használja a kosarat nedves vagy zsíros kézzel vagy cipőben.

C - KÖRNYEZET
Tartsa be a helyszínen érvényes biztonsági szabályokat.
A kosár manőverezhető a talajról: ügyeljen arra, hogy megtiltsa a hozzáférést.
Ha a kosarat sötét zónában vagy éjszakai munkára kell használnia, ügyeljen arra, hogy fel legyen szerelve munkavilágítással.
A kosarak nem használhatók daruként vagy liftként, anyagok vagy személyek folyamatos szállítására, sem emelőként vagy állványként.
A műveletek során ügyeljen arra, hogy semmi és senki ne akadályozza a kosár haladását.
A kosár emelése során ügyeljen arra, hogy semmi és senki ne akadályozza a haladását, valamint arra, hogy ne végezzen téves
manővereket.
547397 (01/03/2017)
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- Senkinek ne engedje meg, hogy a kosár haladási területét megközelítse vagy a teher alatt átmenjen. Ennek érdekében jelölje ki
a munkaterületet.
- Hosszanti lejtőn való haladás:
• Ügyeljen a kosár eltolási sebességének beállítására, az eltolás kezelőkarjával szabályozva a sebességet.
- Számoljon a kosár méreteivel, mielőtt bemenne egy szűk vagy alacsony átjáróba.
- Soha ne menjen fel egy rakodórámpára, amíg nem győződött meg arról, hogy:
• Megfelelően van elhelyezve és felerősítve.
• Az az eszköz, amihez csatlakozik (vasúti kocsi, kamion stb.), nem mozdulhat el.
• A rámpa hitelesítve van a kosár méretére.
• A rámpa lejtője nem nagyobb, mint ami a kosár áthaladásához megengedett.
- Soha ne menjen rá egy pallóra, egy padlóra vagy egy teherfelvonóra a nélkül, hogy bizonyos lenne abban, hogy hitelesítve vannak
a kosár és az esetleges teher súlyára és méretére, és a nélkül, hogy ellenőrizné ezek megfelelő állapotát.
- Vigyázzon a rakodóperonoknál, árkoknál, állványzatoknál, laza terepeken, aknáknál.
- Győződjön meg a talaj stabilitásáról és szilárdságáról a kerekek és/vagy a stabilizátorok alatt, mielőtt a kosarat felemelné. Ha kell,
a stabilizátorok alá tegyen megfelelő kitámasztást.
- Ne tegyen kísérletet a kosár kapacitásait meghaladó műveletek elvégzésére.
- Ügyeljen arra, hogy a kosárban szállított anyagok (csövek, kábelek, edények stb.) ne tudjanak belőle kicsúszni és leesni. Ne halmozza
fel ezeket az anyagokat annyira, hogy át kelljen lépnie rajtuk.
Ha a kosárnak hosszú ideig kell egy szerkezeten tartózkodnia, fennáll a veszélye annak, hogy rátámaszkodik erre
a szerkezetre, mivel a hengerekben lévő olaj kihűlése és/vagy a hengerblokkoló rendszerek csekély szivárgása miatt a kar
leereszkedik. A kockázat kivédése érdekében:
- Ellenőrizze rendszeresen a kosár és a szerkezet közötti távolságot, és szükség esetén igazítsa ki.
- Ha lehet, használja a kosarat a környezet hőmérsékletéhez lehető legközelebb álló olajhőmérséklettel.
- Az elektromos légvezetékek közelében végzett munkák esetén gondoskodjon arról, hogy elegendő biztonsági távolság legyen a kosár
munkaterülete és az elektromos vezeték között.
Kérjen tájékoztatást a helyi elektromos irodánál. Áramütést vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha a kosarat az elektromos
kábelekhez túl közel működteti vagy parkolja le.
Ha a kosár hozzáér egy elektromos vezetékhez, nyomja meg a vészleállító gombot. Ha biztonságosan meg tudja tenni,
ugorjon le a kosárról úgy, hogy ne érjen egyszerre a földhöz és a kosárhoz. Ha nem tud leugrani, hívjon segítséget,
figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, hogy ne érjenek a kosárhoz, és kapcsolják vagy kapcsoltassák le az áramot.

- Tilos a kosár használata elektromos vezetékek közelében, tartsa be a biztonsági távolságokat:

50 < U < 1000
1000 < U < 30000
30000 < U < 45000
45000 < U < 63000
63000 < U < 90000
90000 < U < 150000
150000 < U < 225000
225000 < U < 400000
400000 < U < 750000

A TALAJTÓL VAGY
A PADLÓTÓL VALÓ
TÁVOLSÁG MÉTERBEN
2,30 m
2,50 m
2,60 m
2,80 m
3,00 m
3,40 m
4,00 m
5,30 m
7,90 m
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45 km/órásnál erősebb szél esetén ne végezzen olyan mozgást, amely veszélyeztetné a kosár stabilitását.

- Ahhoz, hogy ezt a sebességet szemre felismerje, tanulmányozza a szelek alábbi empirikus értékelési skáláját:
BEAUFORT-skála (a szél sebessége 10 m-es magasságban, sima terepen)
Fokozat
0
1

Széltípus

Sebesség
(csomó)

Szélcsend
0-1
Nagyon
1-3
gyenge szél

Sebesség
(km/ó)

Sebesség
(m/mp)

Hatások a szárazföldön

0-1

< 0,3

A füst egyenesen száll felfelé.

1-5

0,3 - 1,5

A füst jelzi a szélirányt.
Az arcon érezhető a légmozgás,
a levelek zizegnek.
A szél a fák leveleit, vékony hajtásait
mozgatja.
A szél megemeli a port és
a papírdarabokat, megmozgatja
a kisebb ágakat.

A tenger állapota
Tükörsima vízfelület.
A vízen apró fodrok láthatók, de nem
habosodik.

2

Gyenge szél

4-6

6 - 11

1,6 - 3,3

3

Enyhe szél

7 - 10

12 - 19

3,4 - 5,4

4

Mérsékelt
szél

11 - 16

20 - 28

5,5 - 7,9

5

Élénk szél

17 - 21

29 - 38

8 - 10,7

A nagyobb leveles ágak mozogni
kezdenek.

A vízfelületen közepesen magas,
elnyúló hullámok képződnek.

6

Erős szél

22 - 27

39 - 49

10,8 - 13,8

A nagyobb faágak is mozognak,
a fémdrótok sziszegnek, az ernyő
használata nehézkessé válik.

Nagy hullámok képződnek fehér,
néha átbukó habbal és tarajjal.

7

Igen erős szél 28 - 33

50 - 61

13,9 - 17,1

A fák egésze mozog, a szélben való
járás kellemetlenné válik.

8

Viharos szél

34 - 40

62 - 74

17,2 - 20,7

A szél ágakat tör le, a szél ellen való
közlekedés nagyon nehézzé válik.

20,8 - 24,4

A szél károsítja a tetőket (kémények,
cserepek stb.).

Magas hullámhegyek, az egész
vízfelület porzik, a hullámhegyeken
fodrozódó hab, rossz látási
viszonyok.
Nagyon magas hullámhegyek,
a vízfelület fehéren porzik, rossz
látási viszonyok.

9

Vihar

41 - 47

75 - 88

Rövid, de látható kis hullámok.
Nagyon kis hullámok, kezdenek
taréjok megjelenni.
Kicsi, elnyúló hullámok, számos
taréjjal.

A tenger megemelkedik, a hab elkezd
a szélirányhoz igazodva csíkokba
rendeződni.
Közepes magasságú és hosszabb
hullámhegyek, sűrű, a
hullámhegyeken fodrozódó habbal.

Erős vihar

48 - 55

89 - 102

24,5 - 28,4

11

Orkánszerű
vihar

56 - 63

103 - 117

28,5 - 32,6

Nagyon ritka, súlyos pusztítás.

Kivételes magasságú hullámhegyek,
melyek kisebb hajók elrejtésére is
képesek, lecsökkent látótávolság.

12

Orkán

64 +

118 +

32,7 +

Katasztrofális pusztítás.

A tenger teljes egészében fehér,
a levegő tele van habbal, rendkívül
lecsökkent látótávolság.
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Szárazföldön ritkán figyelhető
meg, a fákat gyökerestül kitépi,
a lakóépületekben jelentős károk
keletkeznek.
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D - LÁTÁSI VISZONYOK

547397 (01/03/2017)
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- Mindig őrizze meg az útvonalra való jó rálátást. A rálátás javítása érdekében haladhat úgy előremenetben, hogy az ingát kissé felemeli
(vigyázzon, nehogy elessen a kosárban úgy, hogy alacsony ajtónyílásokba, villamos légvezetékekbe, híddarukba, közúti hidakba,
vasutakba, vagy a kosár előtti területen lévő bármely akadályba ütközik). Hátramenetben közvetlenül hátrafelé nézzen. Minden
esetben kerülje a túl hosszú út megtételét hátramenetben.
- Minden esetben, amikor az útvonalra való rálátás elégtelennek bizonyul, vegye igénybe olyan személy segítségét, aki a kosár haladási
területén kívül helyezkedik el, gondoskodva arról, hogy ez a személy mindig jól látható legyen.
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E - A KOSÁR BEINDÍTÁSA
TERMIKUS KOSARAK
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
- Ne húzza vagy tolja a kosarat a beindításhoz. Ilyesfajta manőver az átvitel súlyos károsodásához vezet. Szükség esetén a vontatás a
kosár kerekének kioldását igényli (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
- Amennyiben az indításhoz rásegítő akkumulátort használ, ugyanolyan jellemzőkkel rendelkező akkumulátort használjon, és
csatlakoztatás során tartsa be az akkumulátorok polaritását. Először a pozitív sarkokat, majd a negatív sarkokat csatlakoztassa.
Az akkumulátorok között a polaritás be nem tartása súlyos kárt okozhat az elektromos áramkörben.
Az akkumulátorokban található elektrolit-tartalom robbanékony gázt képezhet. Az akkumulátorok közelében kerülje
a lángokat és a szikraképződést. Soha ne kapcsolja szét az akkumulátort töltés közben.

UTASÍTÁSOK
- Győződjön meg a motorháztető(k) megfelelő csukódásáról és lezárásáról.
- Fordítsa az indítókulcsot az I rovátkához, hogy elindítsa az elektromos gyújtást és az előfűtést (mindegyik vonalnak meg kell jelennie),
megjelenik az „OK” üzenet.
- Ellenőrizze a megfelelő működést, meggyőződve arról, hogy a képernyőn nem jelenik meg hibaoldal, valamint ügyelve az
üzemanyagszintre (a benzinkút ikon égve marad a képernyőn) (lásd „2 - LEÍRÁS, ELLENŐRZŐ ÉS IRÁNYÍTÓ ESZKÖZÖK”).
- Fordítsa az indítókulcsot az I rovátkához az indításhoz.
- Nyomja meg az indítógombot.
- Ne működtesse az önindítót 15 másodpercnél tovább, és a hatástalan kísérletek között végezzen 10 másodperc előmelegítést.
- Figyelje az ellenőrző képernyőt, amint a termikus motor meleg, és a használat során rendszeres időközönként, hogy ilyen módon
gyorsan felismerje a rendellenességeket, és a lehető leggyorsabban tudja orvosolni őket.
- Ha a képernyőn hibák jelennek meg, állítsa le a termikus motort, és azonnal alkalmazza a szükséges intézkedéseket.

ELEKTROMOS KOSARAK
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
- Ne használja a kosarat, ha az akkumulátor annyira lemerült, hogy lelassítja a mozgásokat; bizonyos esetekben a kosár leállhat (azon
töltési küszöböket illetően, amit nem szabad túllépni lásd: „3 - KARBANTARTÁS: A - MINDEN NAP VAGY MINDEN 5. ÜZEMÓRA UTÁN”).

UTASÍTÁSOK
-

Állítsa az akkumulátor megszakítót ON állásba.
Győződjön meg a motorháztető(k) megfelelő csukódásáról és lezárásáról.
Az indításhoz fordítsa az indítókulcsot a kosár állásba.
Ellenőrizze a megfelelő működést, meggyőződve arról, hogy a képernyőn nem jelenik meg hibaüzenet, illetve a gép karbantartásának
villogó jelzőfénye (lásd „2 - LEÍRÁS, ELLENŐRZŐ ÉS IRÁNYÍTÓ ESZKÖZÖK”).
MEGJEGYZÉS: Olyan gépek esetén, amelyek nem rendelkeznek kijelzővel vagy karbantartás jelzőfénnyel, a hibák közvetlenül a
hajtóművön lévő jelzőfényről olvashatók le (hozzáférés: nyissa fel a vezérlés felőli tetőt, vegye le a hajtómű lemezét, tekintse meg,
hogy villog-e a jelzőfény).
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- Ha égve maradnak a hibaüzenetek, vagy a gép karbantartásának jelzőfénye villog, a kulcsot állítsa vissza üresbe.
- Állítsa az akkumulátor megszakítót OFF állásba.
- Azonnal alkalmazza a szükséges intézkedéseket.
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F - A KOSÁR VEZETÉSE

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Felhívjuk a kezelők figyelmét a kosár használatához fűződő kockázatokra, nevezetesen:
- Az irányítás elvesztésének kockázata.
- A kosár oldalsó és frontális stabilitásának elvesztésével járó kockázat.
A kezelőnek uralnia kell a kosarat.
- Ne végezzen a kosár kapacitásait meghaladó műveleteket.
- Ismerkedjen meg a kosárral azon a terepen, ahol majd közlekednie kell.
- Győződjön meg a fékek hatékony működéséről egy eltolási mozgás megszüntetésével, számításba véve a féktávolságokat.
- Vezessen rugalmasan, és válasszon a használat körülményeihez (a terep állapotához, a kosárban lévő teherhez) igazodó sebességet.
- A kosárral különösen körültekintően manőverezzen úgy, hogy a kosár felső pozícióban van. Gondoskodjon az elégséges kilátásról.
- A kanyarokat csökkentett sebességgel vegye be.
- Minden körülmények között uralja a sebességet.
- Nyirkos, csúszós vagy egyenetlen talajon, illetve kamionrámpákon lassan közlekedjen.
- Mindig tartsa szem előtt, hogy a hidraulikus típusú irányítás nagyon érzékeny a mozgásokra.
- Soha ne hagyja járni a termikus motort a kezelő távollétében.
- A menetirányba nézzen, és mindig őrizze meg az útvonalra való jó rálátást.
- Kerülje ki az akadályokat.
- Soha ne közlekedjen árokszélen vagy jelentős lejtőn.
- Akármekkora is az eltolási sebesség, ezt a lehető legjobban le kell csökkenteni a megállás előtt.
- A kosár olyan zónában haladjon, ami a talajra ereszkedésére nézve akadály- és veszélymentes.
- A kosarat használó kezelőt a talajon tartózkodó, megfelelően instruált személynek kell segítenie.
- Tartsa be a kosár terhelési diagramjának határértékeit.

UTASÍTÁSOK
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- A kosár hosszabb helyváltoztatásait mindig összecsukott karokkal, illetve alsó pozícióban lévő ollóval végezze.
- A körülményeknek megfelelő sebességet vegyen fel (lásd: „2 - LEÍRÁS, ELLENŐRZŐ ÉS IRÁNYÍTÓ ESZKÖZÖK”).
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G - A KOSÁR LEÁLLÍTÁSA
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
- Soha ne hagyja az indítókulcsot a kosárban a kezelő távollétében.
- Gondoskodjon arról, hogy a kosár ne legyen olyan helyen, ahol akadályozhatja a közlekedést, és különösen arról, hogy a kosár ne
legyen egy vasúti síntől egy méteren belül.
- Egy adott helyszínen való hosszabb parkolás esetén védje a kosarat a zord időjárástól, különösen fagy esetén (ellenőrizze a fagyálló
szintjét), csukja be és zárja le a kosár minden hozzáférési pontját (tetők stb.).
- Parkolja a kosarat sima terepre vagy 10% alatti lejtőre.

UTASÍTÁSOK
TERMIKUS KOSARAK
- Mielőtt intenzív munkát követően leállítaná a kosarat, hagyja a termikus motort néhány pillanatig alapjáraton működni, hogy
a hűtőfolyadéknak és az olajnak módot adjon a termikus motor és az átvitel hőmérsékletének fokozatos csökkentésére.
Ne feledkezzen meg erről az óvintézkedésről a gyakori leállások vagy a termikus motor meleg beállítása esetén,
különben egyes alkatrészek hőmérséklete a hűtési rendszer működésének híjával jelentősen megemelkedhet, komoly
károsodásukat kockáztatva ezzel.
- Állítsa le a termikus motort a kulcsos megszakító segítségével.
- Húzza ki az indítókulcsot.
- Ellenőrizze a kosár minden hozzáférési pontjának (tető stb.) csukódását és záródását.

ELEKTROMOS KOSARAK
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- Vegye ki a vezérlők választókapcsolójának kulcsát a talajon vagy a kosárban.
- Ellenőrizze a kosár minden hozzáférési pontjának (tető stb.) csukódását és záródását.
- Állítsa az akkumulátor megszakítót OFF állásba.
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A KÜLSŐ SZERKEZETEN VÉGZETT HEGESZTÉSI ÉS LÁNGVÁGÁSI MUNKÁKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
Győződjön meg arról, hogy a kosáron nincs hidraulikus vagy elektrolit-szivárgás.
A hegesztés során a vezérlőpulttal átellenes oldalon dolgozzon, hogy elejét vegye az előbbi sérülésének a rápattanó
szikrák miatt.
- Minden olyan hegesztési vagy vágási (lángvágási) munka, melyet az épület fémszerkezetein a kosárban dolgozva végeznek el,
a következő óvintézkedések betartását követeli meg:

A - ELEKTROMOS HEGESZTŐKÉSZÜLÉK ESETÉN
- A gépnek feltétlenül rendelkeznie kell kisütőkábellel, mely a kosár vázát összeköti a talajjal.
- A hegesztendő külső szerkezetnek kötelező földeltnek lennie. Ha a fent említett feltételeket betartják, a kosár ebben az esetben
érintkezhet a szerkezettel vagy a hegesztendő elemekkel anélkül, hogy elektronikus alkotóelemei károsodnának.
- A hegesztőkészülék elektromos ellátását földeléssel rendelkező elektromos aljzattal kell megoldani, szükség esetén az elektromos
hosszabbítót is beleértve.
- Minden esetben ügyeljen arra, hogy ne legyen elektromos ív (érintkezés a hegesztőkészülék gyűrűje vagy pisztolya, illetve test aljzata
között) a kosárban vagy a kosáron. Ennek érdekében a hegesztőkészülék test aljzatának a kosaras autó kosarán kell elhelyezkednie,
és feltétlenül a hegesztendő elemhez lehető legközelebb kell elhelyezni.
- A testkábel-csatlakozónak a hegesztendő elem(ek)ről való leválasztása előtt áramtalanítani kell a hegesztőkészüléket.

B - LÁNGVÁGÓ ESETÉN
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- Rögzítse a lángvágó palackjait a kosár korlátaihoz.
- A kipattanó szikrák és a vágásból leeső anyagok nem mehetnek az akkumulátorok irányába.
- A lángvágó pisztolyát működés közben ne helyezze a kosár küszöbére, illetve ne irányítsa az elektromos vezérlőpult vagy annak
tápellátó kötege felé.
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A KOSÁR KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
- Győződjön meg arról, hogy a hely szellőzése megfelelő, mielőtt beindítaná a kosarat.
- Viseljen a kosár karbantartásához megfelelő ruhákat, kerülje az ékszereket és a lobogó ruhadarabokat. Ha szükséges, kösse össze és
védje a haját.
- A kosáron végzett bárminemű beavatkozás előtt állítsa le a termikus motort, vegye ki az indítókulcsot, és válassza le az akkumulátor
„mínusz” kapcsát.
- Állítsa az akkumulátor megszakítót OFF állásba (ELEKTROMOS KOSÁR).
- Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat.
- A szükséges javításokat - még a kisebbeket is - azonnal végezze el.
- Minden szivárgást - még a kisebbeket is - azonnal javítsa.
- Ügyeljen arra, hogy a fogyóeszközök és az elhasznált alkatrészek elszállítása biztonságos és környezetvédő módon történjen.
- Vigyázzon az égés és a kilövellés kockázataira (kipufogó, hűtő, termikus motor stb.).

KARBANTARTÁS
- Végezze el a rendszeres karbantartást (lásd: 3 - KARBANTARTÁS) annak érdekében, hogy a kosár megfelelő működését fenntartsa.
A rendszeres karbantartás be nem tartása a szerződéses garancia feltételeinek megszűnésével járhat.
KARBANTARTÁSI NAPLÓ
- Azokat a karbantartási műveleteket, melyeket az alábbi rész javaslatai alapján végez el: 3 - KARBANTARTÁS, továbbá az egyéb
átvizsgálási, karbantartási, javítási vagy módosítási műveleteket, melyeket a kosáron vagy a tartozékain elvégez, fel kell jegyezni a
karbantartási naplóba. Minden egyes műveletnél fel kell tüntetni a munkák időpontját, az ezeket elvégző személyek vagy vállalatok
nevét, a művelet jellegét és esetleges rendszerességét. A kosár alkatrészeinek cseréje esetén jelölni kell ezen elemek referencia-számait.

A KENŐANYAGOK ÉS AZ ÜZEMANYAG SZINTJE
-

Az ajánlott kenőanyagokat használja (semmilyen esetben ne használjon fel használt kenőanyagot).
Az üzemanyag-tartályt ne töltse meg úgy, hogy jár a termikus motor.
Az üzemanyaggal való teletöltést csakis az erre a célra szolgáló helyeken végezze.
Az üzemanyag-tartályt ne töltse meg maximális szintig.
Ne dohányozzon vagy közelítsen lánggal a kosárhoz, amikor az üzemanyagtartály nyitva van, vagy folyamatban van a feltöltése.

AZ AKKUMULÁTOR ELEKTROLITSZINTJE
- Ellenőrizze az akkumulátor(ok) szintjét.
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Ügyeljen arra, hogy ehhez a művelethez minden biztonsági óvintézkedést megtegyen (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
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HIDRAULIKUS
- A szükséges javításokat, még a kisebb szivárgások javítását is azonnal végezze el.
- Ne kísérelje meg a kötések, a tömlők vagy egy hidraulikus alkotóelem kilazítását, ha a rendszer nyomás alatt van.
KIEGYENLÍTŐ SZELEP: A kiegyenlítő szelepek vagy a kosár hengereire esetlegesen felszerelt biztonsági szelepek
beállításának módosítása vagy ezek leszerelése veszélyes. Ezeket a műveleteket csakis erre kijelölt személyzet végezheti
el (forduljon márkakereskedőjéhez).
Ügyeljen arra, hogy a fogyóeszközök és a cserealkatrészek elszállítása biztonságos és környezetvédő módon történjen.
A kosárra esetlegesen felszerelt HIDRAULIKUS AKKUMULÁTOROK nyomás alatt álló készülékek, ezen készülékek és
csövezetük leszerelése veszélyes. Ezt a műveletet csakis erre kijelölt személyzet végezheti el (forduljon
márkakereskedőjéhez).

ELEKTROMOSSÁG
- Az akkumulátorra (a „plusz” kapocs és a „mínusz” kapocs közé) ne helyezzen fém alkatrészeket.
- Mielőtt az elektromos áramkörön dolgozna, válassza le az akkumulátor(oka)t.
- Az elektromos szekrényt kizárólag arra feljogosított személyzet nyithatja ki.

HEGESZTÉS A KOSÁRON
- Mielőtt a kosáron hegesztést végezne, válassza le az akkumulátor(oka)t.
- Ahhoz, hogy a kosáron elektromos hegesztést végezzen, a hegesztőgép negatív kábelének csipeszét helyezze közvetlenül a
hegesztendő alkatrészre, hogy megakadályozza a nagyon intenzív áram áthaladását a vezérművön vagy a forgatóműgyűrűn.
- Ha a kosár fel van szerelve elektronikus vezérlőegységgel, akkor ezt a hegesztés elvégzése előtt kapcsolja ki, különben az elektronikus
összetevők javíthatatlan károsodását kockáztatja.
A szerkezeten karbantartási vagy javítási műveletek kapcsán végzett hegesztési beavatkozásokat kizárólag a MANITOU
által erre feljogosított személyek végezhetik.

A KOSÁR MOSÁSA
-

Minden beavatkozás előtt tisztítsa meg a kosarat vagy legalább az érintett területet.
Legyen gondja arra, hogy becsukja és lezárja a kosár minden hozzáférési pontját (tetők stb.).
A nagynyomású mosóval végzett mosás során kerülje el a kiálló részeket, az elektromos alkotóelemeket és csatlakozásokat.
Ha kell, óvja a víz, a gőz vagy a tisztítószerek behatolása ellen a károsodásra hajlamos alkotóelemeket, különösen az elektromos
alkotóelemeket (hajtómű, töltő) és csatlakozásokat, valamint az injektor-szivattyút.
- Az elektromos gépszerveket szárítsa ki.
- Tisztítsa le a kosárral az üzemanyag, az olaj vagy a zsír minden nyomát.
- Zsírozza a tengelyeket.
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A RENDSZERES KARBANTARTÁSON TÚL MINDEN BEAVATKOZÁS TEKINTETÉBEN FORDULJON MÁRKAKERESKEDŐJÉHEZ
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A KOSÁR HOSSZÚ IDŐTARTAMÚ LEÁLLÁSA

BEVEZETÉS
Az alábbi ajánlások célja az, hogy elkerülje a kosár esetleges károsodását, amikor az hosszabb időn keresztül használaton kívül van.
Ezen műveletek elvégzéséhez javasoljuk, hogy használja a MANITOU 603726-os referenciaszámú védőtermékét.
A termék felhasználásának módja a csomagoláson szerepel.
A kosár hosszabb időtartamú leállásának és ismételt üzembe helyezésének műveleteit márkakereskedőjének kell
elvégeznie.

A KOSÁR ELŐKÉSZÍTÉSE
-

Tisztítsa meg teljesen a kosarat.
Ellenőrizze és javítsa az esetleges üzemanyag-, olaj-, víz- vagy levegő-szivárgásokat.
Cserélje vagy javítsa az összes elhasználódott vagy sérült alkatrészt.
Mossa le a kosár festett felületeit tiszta és hideg vízzel, és törölje le.
Végezze el a festés szükséges javításait.
Hajtsa végre a kosár leállítását (lásd: „UTASÍTÁSOK A TEHER NÉLKÜLI ÉS A TEHERREL VALÓ VEZETÉSHEZ”).
Ellenőrizze, hogy a hengerek szárai valóban mind behúzott pozícióban vannak.
Szüntesse meg a nyomást a hidraulikus rendszerekben.

A TERMIKUS MOTOR VÉDELME
-

Töltse tele az üzemanyagtartályt (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
Ürítse le és cserélje a hűtőfolyadékot (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
Járassa a termikus motort néhány percig alapjáraton, majd állítsa le.
Cserélje a termikus motor olaját és olajszűrőjét (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
A motorolajhoz adagoljon védőterméket.
Járassa a termikus motort egy rövid ideig, hogy az olaj és a hűtőfolyadék keringjenek a belsejében.
Válassza le az akkumulátort, és tárolja biztonságos, hidegtől védett helyen, miután maximálisan újratöltötte.
Vegye le az injektorokat, és a védőtermékből permetezzen egy-két másodpercig mindegyik hengerre úgy, hogy a dugattyú az alsó
holtponton van.
Fordítsa el a forgattyústengelyt egy fordulattal, és szerelje vissza az injektorokat (ld. a termikus motor JAVÍTÁSI KÉZIKÖNYVÉT).
Szerelje le a bemenő tömlőt a gyűjtőcső vagy a turbókompresszor szintjénél, és permetezzen védőterméket a gyűjtőcsőbe vagy a
turbókompresszorba.
Tömje be a bemenő gyűjtőcső nyílását vízhatlan ragasztószalaggal.
Szerelje le a kipufogócsövet, és permetezze a védőterméket a kipufogó gyűjtőcsövébe.
Szerelje vissza a kipufogócsövet, és tömje be a kipufogódob kimenetét vízhatlan ragasztószalaggal.
MEGJEGYZÉS: A permetezés idejét a termék csomagolása jelzi.
Nyissa ki a töltőkupakot, permetezzen bele védőterméket a tengely szelephimbái köré, és tegye vissza a töltőkupakot.
Tömje be az üzemanyag-tartály kupakját vízhatlan ragasztószalaggal.
Vegye le az ékszíjakat, és tárolja őket biztonságos helyen.
Kapcsolja le az injektor-szivattyú motor-leállító szolenoidját, és gondosan szigetelje a kapcsolást.
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-

1-18

AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE
- Elektromos kosarak esetén az akkumulátorok élettartamának és kapacitásának megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze és
tartsa fenn az állandó töltésszintet (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).

A KOSÁR VÉDELME
- Védje a korrózió ellen azokat a hengerszárakat, amelyek nincsenek behúzva.
- Burkolja be a gumiabroncsokat.
MEGJEGYZÉS: Ha a kosarat szabadtéren kell tárolni, takarja le vízhatlan ponyvával.

A KOSÁR ISMÉTELT ÜZEMBE HELYEZÉSE
-

Távolítsa el a ragasztószalagot az összes nyílásról.
Szerelje vissza a bemenő tömlőt.
Csatlakoztassa a motor-leállító szolenoidot.
Szerelje vissza és csatlakoztassa az akkumulátort.
Vegye le a védelmet a hengerszárakról.
Végezze el a napi karbantartást (lásd: 3 - KARBANTARTÁS).
Ürítse le és cserélje az üzemanyagot, és cserélje az üzemanyagszűrőt (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
Szerelje vissza az ékszíjakat és állítsa be a feszességüket (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
Járassa a termikus motort az önindító segítségével, hogy lehetővé tegye a motorolaj nyomásának beállását.
Hajtsa végre a kosár zsírzását (lásd: „3 - KARBANTARTÁS: KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT”).
Győződjön meg arról, hogy a hely szellőzése megfelelő, mielőtt beindítaná a kosarat.
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- Indítsa be a kosarat az instrukciók és a biztonsági utasítások betartásával (lásd: „A VEZETÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK”).
- Végezze el az emelőszerkezet karjának minden hidraulikus mozgását, elmenve minden egyes henger végső löketéig.
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A KOSÁR LESELEJTEZÉSE
A kosár leselejtezése előtt forduljon márkakereskedőjéhez.

AZ ALKOTÓELEMEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
FÉMEK
- 100 %-ban kinyerhetők és újrahasznosíthatók.
MŰANYAGOK
- A műanyag alkatrészeket a hatályos szabályozásnak megfelelően jelölés azonosítja.
- Az újrahasznosítási folyamat megkönnyítése érdekében korlátozott a felhasznált anyagok választéka.
- A műanyag alkatrészek legnagyobb része úgynevezett hőre lágyuló műanyagokból készült, amelyek olvasztással, granulálással
vagy aprítással könnyen újrahasznosíthatók.
GUMIK
- A gumiabroncsok és a tömítések felapríthatók, hogy cement gyártására vagy újra felhasználható granulátumok készítésére
használják.
ÜVEGEK
- Leszerelhetők és összegyűjthetők, hogy az üvegművesek kezeljék őket.

A KÖRNYEZET VÉDELME
Ha a kosár karbantartását a MANITOU hálózatára bízza, mérsékelt a szennyezés kockázata, és tekintettel van a környezet védelmére.
ELKOPOTT VAGY SÉRÜLT ALKATRÉSZEK
- Ne hagyja széjjel az alkatrészeket a természetben.
- A MANITOU és hálózata az újrahasznosítás révé elkötelezte magát a környezetet védő eljárás mellett.
HASZNÁLT OLAJAK
- A MANITOU hálózat biztosítja begyűjtésüket és kezelésüket.
- Ha ránk bízza az olajcseréket, mérsékli a szennyezés kockázatát.
HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMEK
- Az akkumulátorokat és a távirányító elemeit ne dobja el; ezek a környezetre nézve ártalmas fémeket tartalmaznak.
- Vigye el ezeket a MANITOU hálózathoz vagy bármely más hivatalos gyűjtőhelyre.
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MEGJEGYZÉS: A MANITOU célja az, hogy olyan kosarakat gyártson, melyek a lehető legjobb teljesítményt nyújtják és mérsékelt
a szennyezőanyag-kibocsátásuk.
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BIZTONSÁGI MATRICÁK
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REF : 830 203

2 - FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

REF : 830 871

3 - TOLÓOSZLOP HOROG

REF : 598 895

4 - FEKETE NYÍL

REF : 498 326

5 - FEHÉR NYÍL

REF : 498 327

6 - A KOSÁR HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

REF : 830 096

7 - A KÉZI SZIVATTYÚ KARJÁNAK HELYE

REF : 830 286

8 - BIZTONSÁGI SZELEP

REF : 830 123

9 - A KOSÀR KULCSÀNAK HELYE

REF : 598 897

10 - AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

REF : 677 856

11 - KERÉKTERHELÉS

REF : 830 884

12 - BIZTONSÁGI, TISZTÍTÁSI, BERAKODÁSI, ÉS KIRAKODÁSI UTASÍTÁSOK

REF : 830 102

13 - KÉZI VEZÉRLÉSI ELJÁRÁS

REF : 830 099

14 - TELESZKÓPOS OSZLOP KÉZI VEZÉRLÉSI ELJÁRÁSA

REF : 830 100

15 - BIZTONSÁGI KIRÖGZÍTÉS

REF : 834 438

16 - ZÚZÓDÁS VESZÉLYE

REF : 679 452

17 - VESZÉLY, TARTSON TÁVOLSÁGOT

REF : 679 450

18 - AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

REF : 830 119

19 - A KERÉK KIOLDÁS

REF : 525 23 260

20 - ÚJRAÉLESÍTÉS GOMB HELYE (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)

REF : 525 13 971
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1 - EMELŐ HOROG

JELENTÉS
1 - EMELŐ HOROG
Ez a matrica a kosár daru segítségével való mozgatására szolgáló rögzítési pontok
helyét mutatja meg.

2 - FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
Ez a matrica veszélyforrást jelöl.

!

3 - TOLÓOSZLOP HOROG
Ez a matrica azon rögzítési pontok helyét mutatja meg, amelyeknél a kosár egy kamion
platójára rögzíthető.

4 - FEKETE NYÍL

Ha a toronyból, karszerkezetből és kosárból álló egység 180°-os forgást
hajt végre a vázhoz képest, az eltolásvezérlők megfordulnak.
Azonosítsa a haladási irányt a vázon lévő, illetve a kosár vezérlőpultján
található nyilak megtekintésével.
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Az eltolás irányát jelzi hátramenetben.

5 - FEHÉR NYÍL
Az eltolás irányát jelzi előremenetben.
Ha a toronyból, karszerkezetből és kosárból álló egység 180°-os forgást
hajt végre a vázhoz képest, az eltolásvezérlők megfordulnak.
Azonosítsa a haladási irányt a vázon lévő, illetve a kosár vezérlőpultján
található nyilak megtekintésével.

6 - KOSÁRRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK / TERHELHETŐSÉG
Több pontot ír le:
- A kosár beltéri és kültéri használatának kapacitásait.
- Az áramütés kockázatait.
- Az útmutató megtekintésére irányuló felhívást, a biztonsági utasításokra vonatkozó
bővebb ismeretek megszerzése érdekében.
- A nagynyomású mosó tömlőjének a vezérlő gombjaira és az elektromos
alkotóelemekre irányításának tiltását.

!

2°

7 - A KÉZI SZIVATTYÚ KARJÁNAK HELYE
Ez a matrica jelzi a hibaelhárításhoz használt kézi szivattyú karjának helyét.

8 - BIZTONSÁGI SZELEP

!
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Ez a matrica jelzi az ingakar biztonsági szelepének helyét.

9 - A KOSÁR KULCSÁNAK HELYE
A kosár pótkulcsait ebben a rekeszben kell tárolni.

10 - AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE
Azt jelzi, hogy az új akkumulátor súlya nagyobb vagy ugyanakkora kell, hogy
legyen, mint amelyet lecserél. Ha ezt az utasítást nem tartja be, veszélyezteti a kosár
stabilitását.

11 - KERÉKTERHELÉS
Az egy kerékre jutó maximális terhelést jelzi, valamint annak a talajra gyakorolt
terhelését (a pontterhelés értékének megismeréséhez lásd: „2 - LEÍRÁS: JELLEMZŐK”).
MEGJEGYZÉS: A terhelhetőség az egyes kosarak saját jellemzője, tekintse meg saját
kosara matricáját.

XXXX Kgs - XXXX Lbs

12 - BIZTONSÁGI, TISZTÍTÁSI, BERAKODÁSI, ÉS KIRAKODÁSI UTASÍTÁSOK

!
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Ez a matrica azt jelzi, hogy a kosár beindítása előtt meg kell ismerni a biztonsági
és használati utasításokat, hogy szigorúan tilos a nagynyomású tömlőt a vezérlő
gombjaira és az elektromos alkotóelemekre irányítani, és hogy minden esetben
kötelező betartani a fel- és lehajtási irányt a járművek rakodórámpáján.

13 - KÉZI VEZÉRLÉSI ELJÁRÁS
A következő műveleteket írja le: a torony forgatása, a kerekek lezárása, valamint az inga
leeresztése a vészhelyzeti szivattyú és a kézi vezérlők segítségével, ha baleset vagy
üzemzavar következik be.

1

4

2

3

5

6

5
7
3

8

6

4
1

2

3

5

6

7

8

14 - TELESZKÓPOS OSZLOP KÉZI VEZÉRLÉSI ELJÁRÁSA
A kosár teleszkópos oszlopának leengedését írja le a kézi vezérlés segítségével baleset
vagy működési hiba okozta vészhelyzet esetére.

15 - BIZTONSÁGI KIRÖGZÍTÉS
Ez a matrica azt a helyet jelzi, ahová a biztonsági hevedert ki kell rögzíteni, valamint az
odarögzíthető személyek számát.

16 - ZÚZÓDÁS VESZÉLYE

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

Szigorúan tilos ezen a területen tartózkodni, amikor a kosár mozog (forog stb.).
Sérülést okozhatnak Önnek azok az elemek, ahol a matricák találhatók;
zúzódás veszélye áll fenn.
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17 - VESZÉLY, TARTSON TÁVOLSÁGOT
Szigorúan tilos a szerkezet (inga, kosár stb.) alatt, illetve a kosár haladási területén
átmenni vagy ott tartózkodni.

18 - AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A - AKKUMULÁTOR MEGSZAKÍTÓJA

A

Az akkumulátor megszakító pozícióját és hatását jelzi:
OFF pozíció: az áram nem halad át.
ON pozíció: az áram áthalad.

B

B - Az AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK
Három pontot ír le:
- A robbanásveszélyt az akkumulátorok töltése során.
- Az akkumulátort kültéren vagy jól szellőző helyiségben kell tölteni.
- A töltés során szikra, láng, vagy rövidzárlat miatt fennálló robbanásveszélyt.
Az akkumulátorok töltése során ne dohányozzon a kosár közelében.

C - 230 V, 16A CSATLAKOZÓK
Arról tájékoztat, hogy az akkumulátorok töltéséhez a töltőt 230 volt feszültségű, 16A
áramerősségű aljzatra kell csatlakoztatni.

C

Az aljzatnak 30 mA-es védelemmel rendelkező differenciálmegszakítóval védettnek kell lennie.

19 - A KERÉK KIOLDÁSA

52523260
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Ez a matrica jelzi, hogy a gép kereke kioldható
(modelltől függően).

20 - ÚJRAÉLESÍTÉS GOMB HELYE (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

Ez a matrica jelzi a SafeManSystem újraélesítő gombjának helyét.
Lásd az „OPCIÓK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA” fejezetet.
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„EK” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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„EK” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

02/2017 KIVÉVE A N° 965688 SZ. GÉPET

DECLARATION “CE” DE CONFORMITE (originale)
“EC” DECLARATION OF CONFORMITY (original)
original
g
(1)
(2)
Constructeur, manufacturer : Manitou BF
(3) Adresse, Address : 430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE
(4)
Titulaire du dossier technique, Holder of the technical file : Manitou
tou BF
(3) Adresse, Address : 430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249
44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE
(5) Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, The manufacturer decla
declares that thee machine
m
described below : 80 VJR EVOLUTION - 100 VJR EVOLUTION
(6) - Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions
nspositions en droit nationa
national (si
applicables), Complies with the following directives and their
ir ttranspositions
ions into national law (if applicable) :
2006/42/CE
2/CE
(7) - Pour les machines annexe IV, For
Fo annex IV machines
nes :
(8) - Numéro
uméro d’attestation, Certificate
Certif
number : 0526
6 5131 xxxx xxx xx xxxx
xx
(9) - Organisme notifié, Notified body : CETIM - 52 A
AVENUE
NUEE FELIX
FE LOUAT

BP 80067 - 60304 SENLIS CEDE
CEDEX
DEX
EX
2000/14/CE
000
+ 2005/88/C
2005/88/CE
CE
(10)
10) - Procéd
Procédure appliquée, Appliedd procedure :
(9)
9) - Organis
Organisme notifié, Notifiedd bo
body : SNCH
NCH - 11 ROUTE
RO TE DU
U LLUXEMBOURG

5201 SANDWEIL
SANDWEILER
LER
(11)
11) - Niveau de puissance
e acou
acoustique, Sound power leve
level
vell :
(12) Mesu
Mesuré, Measured :

dB (A)

(13) Garanti, Guaranteed
d:

dB (A)

2004/108/CE
108/CE jusqu’au 19/0
19/04/2016
1
et 2014/30/UE à partir
rtir du 20/04/2016
(14) - Normes harmonisées
rmonisées
sées utilisées,
uti
utili
ilisées, H
Harmonised
armon
standards used :

EN12895
(15) - Normes
rmes ou dispositions
disposi
techniques
hniqu utilisées, Standards or technical provisions used :

(16) - Fait
ait à, D
Done at :
(18) - Nom du
d signataire, Name
me of signatory
sig
:
(19) - Fon
Fonction, Function :
(20) - Société, Companyy :

(17) - Date, Date :

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

(21) - Signature, Signature
ure :
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„EK” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

03/2017 ILLETVE A N° 965688 SZ. GÉPHEZ

DECLARATION “CE” DE CONFORMITE (originale)
“EC” DECLARATION OF CONFORMITY (original)
original
g
(1)
(2)
Constructeur, manufacturer : Manitou BF
(3) Adresse, Address : 430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE
(4)
Titulaire du dossier technique, Holder of the technical file : Manitou
tou BF
(3) Adresse, Address : 430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249
44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE
(5) Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, The manufacturer decla
declares that thee machine
m
described below : 80 VJR EVOLUTION - 100 VJR EVOLUTION
(6) - Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions
nspositions en droit nationa
national (si
applicables), Complies with the following directives and their
ir ttranspositions
ions into national law (if applicable) :
2006/42/CE
2/CE
(7) - Pour les machines annexe IV, For
Fo annex IV machines
nes :
(8) - Numéro
uméro d’attestation, Certificate
Certif
number : 0062
2 5131 xxxx xxx xx xxxx
xx
(9) - Organisme notifié, Notified body : BUREAU VER
VERITAS
AS INT.
INT
NT.
T. - 61-71 BD DU CHATEA
CHATEAU

92200 NEUILLY-SUR-SEINEE
2000/14/CE
000
+ 2005/88/C
2005/88/CE
CE
(10)
10) - Procéd
Procédure appliquée, Appliedd procedure :
(9)
9) - Organis
Organisme notifié, Notifiedd bo
body : SNCH
NCH - 11 ROUTE
RO TE DU
U LLUXEMBOURG

5201 SANDWEIL
SANDWEILER
LER
(11)
11) - Niveau de puissance
e acou
acoustique, Sound power leve
level
vell :
(12) Mesu
Mesuré, Measured :

dB (A)

(13) Garanti, Guaranteed
d:

dB (A)

2004/108/CE
108/CE jusqu’au 19/0
19/04/2016
1
et 2014/30/UE à partir
rtir du 20/04/2016
(14) - Normes harmonisées
rmonisées
sées utilisées,
uti
utili
ilisées, H
Harmonised
armon
standards used :

EN12895
(15) - Normes
rmes ou dispositions
disposi
techniques
hniqu utilisées, Standards or technical provisions used :

(16) - Fait
ait à, D
Done at :
(18) - Nom du
d signataire, Name
me of signatory
sig
:
(19) - Fon
Fonction, Function :
(20) - Société, Companyy :

(17) - Date, Date :

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

(21) - Signature, Signature
ure :
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A KOSÁR AZONOSÍTÁSA
Mivel üzletpolitikánk termékeink folyamatos fejlesztését célozza, sor kerülhet a kosarak termékcsaládja esetében bizonyos módosítások
bevezetésére a nélkül, hogy erről kedves vevőinket kötelesek lennénk értesíteni.
Minden egyes cserealkatrész-rendelésnél, vagy bármilyen műszaki jellegű tájékoztatást kérve mindig pontosítsa az alábbiakat:
MEGJEGYZÉS: Annak érdekében, hogy egyszerűbben közölhesse mindezeket a számokat, ajánlatos felírni őket az erre a célra kijelölt
helyeken a kosár átvételekor.

A KOSÁR GYÁRTÓI ADATTÁBLÁJA (A. ÁBRA)

A

- Típus:
- Sorozatszám:
- Gyártási év:

A GYÁRTÓI ADATTÁBLA HELYE (B. ÁBRA)

B

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

A gyártói adattábla a teleszkópos oszlop oldalára van rögzítve.

2-8

MŰSZAKI ADATOK
BIZTOSÍTÉKTÁBLÁK
- Lemez (talajszinten lévő segély- és karbantartó állomás)
- Teljesítmény (talajszinten lévő segély- és karbantartó állomás)
- Fékezés

B

C

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

A

F1 5A és F2 6,3A (A. ábra)
250 A (B. ábra)
5 A (C. ábra)
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MŰSZAKI ADATOK
TERHELÉSI SPECIFIKÁCIÓK

100 VJRE

80 VJRE

TŰRÉS ±

Kosár
Kapacitás beltéri használat esetén (0 km/órás szél)

Kg

200

200

-

Kapacitás kültéri használat esetén (45 km/órás szél)

Kg

200

200

-

Kosárban lévő személyek száma beltéri használat esetén

2

2

-

Kosárban lévő személyek száma kültéri használat esetén

1

1

-

Kg

2650

2250

20

°-%

2 - 3,5

2 - 3,5

0,1

Kosár tömege üresen
Maximálisan megengedett dőlés
Járható lejtő (80 kg)

%

25

25

2

Járható lejtő (200 kg)

%

25

25

2

Munkasebesség

Km/ó

0,65

0,65

0,1

Szállítási sebesség (1)

Km/ó

4,5

4,5

0,2

Szállítási sebesség (2)

Km/ó

-

-

0,2

Szállítási sebesség (3)

Km/ó

-

-

0,2

Elülső kerék sugara teherrel (Szállítás)

mm

197

197

2

Hátulsó kerék sugara teherrel (Szállítás)

mm

200

199

2

Terhelés egy elülső keréken (szállítási pozíció)

Kg

830

680

5

Terhelés egy hátulsó keréken (szállítási pozíció)

Kg

570

480

5

Max. terhelés egy keréken

Kg

1490

1272

5

Kerekek

Támaszkodási felület (kemény/puha) talajon
Pontterhelés (kemény/puha) talajon
Akusztikai teljesítmény szintje, LwA

Cm²

126,4 / 161,2

114 / 150

3

daN/cm²

11,8 / 9,2

11,1 / 8,5

-

DB

-

-

-

100 VJRE

80 VJRE

TŰRÉS ±

HIDRAULIKUS MOZGÁS (kosár vezérlés)
Kar mozgása 1/2
Emelés Üresen / Teherrel

s

-

-

5

Leeresztés Üresen / Teherrel

s

-

-

5

Emelés Üresen / Teherrel

s

-

-

5

Leeresztés Üresen / Teherrel

s

-

-

5

Emelés Üresen / Teherrel

s

-

-

5

Leeresztés Üresen / Teherrel

s

-

-

5

Kinyújtás Üresen / Teherrel

s

52 / 54

23 /24

5

Behúzás Üresen / Teherrel

s

42 / 40

26 / 19

5

Emelés Üresen / Teherrel

s

12 / 25

12 / 21

5

Leeresztés Üresen / Teherrel

s

21 / 17

21 / 19

5

s

37

37

5

s

-

-

5

Kar mozgása 3 (Kinyújtott Teleszkóppal)

Kar mozgása 3 (Behúzott Teleszkóppal)

Teleszkóp mozgása

Inga mozgása

Torony elforgatásának mozgása (Kinyújtott Teleszkóppal)
Elforgatás 350°-kal (Kinyújtott/Behúzott Teleszkóppal)

180°-os elfordulás
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Kosár forgó mozgása

HIDRAULIKUS RENDSZER

100 VJRE

80 VJRE

TŰRÉS ±

(Fő) hidraulikus szivattyú
Típus

Mini központi szivattyú - HYDAC

-

Lökettérfogat

Cm3

4,2

4,2

-

Hozam teher nélküli névleges fordulatszámnál

l/perc

-

-

-

Hozam teher nélküli maximális fordulatszámnál

l/perc

18

18

-

bar

140

140

5

Maximális üzemi nyomás
(Segéd) hidraulikus szivattyú
Típus

-

-

Lökettérfogat

Cm3

-

-

-

Hozam teher nélküli névleges fordulatszámnál

l/perc

-

-

-

Hozam teher nélküli maximális fordulatszámnál

l/perc

-

-

-

bar

-

-

5

Elvezetés

μm

-

-

-

Beszívás

μm

100 (ß10)

100 (ß10)

-

Nyomás

μm

-

-

-

100 VJRE

80 VJRE

TŰRÉS ±

Maximális üzemi nyomás
Szűrés

ELEKTROMOS ÁRAMKÖR
Akkumulátor
Szállító (Első szerelés)

HAWKER

-

Kapacitás, C5

Ah

250

250

-

Kapacitás, C20

Ah

270

270

-

V

24

24

-

Névleges feszültség
Típus

Hajtás

EARL ciklus

29

29

-

Töltő
Szállító (Első szerelés)
Max. áramerősség

IES

-

Ah

30

30

-

V

24

24

-

Teljesítmény

Kw

2,2

2,2

-

Tápfeszültség

V/DC

24

24

-

Névleges feszültség
ELEKTROMOS SZIVATTYÚ

Áramerősség
S2 (ideiglenes működés)
S3 (váltott működés)

A

190

190

-

perc

6

6

-

%

15

15

-

Váltóáramú generátor
Típus

-

-

-

Áramerősség

A

-

-

-

Feszültség

V

-

-

-

Típus
Teljesítmény
Feszültség

REZGÉSEK SZINTJE
Átlagos négyzetes érték a testen

-

-

-

Kw

-

-

-

V

-

-

-

MÉRTÉKEGYSÉG

100 VJRE

80 VJRE

TŰRÉS ±

m/s²

2-11

< 0,5

-
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Önindító
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36

16

79

95

198

469

1995

80 VJR MOZGÁSI MÉRETEK

2956
991

1200
998

4

3

2

1

0

1

2

3

4

9

9

8

8

G1
7

7

6

6

H1

G2

5

4

4

H2

5

G2

3

3

2

2

H2'

G3
1

4

3

2

1

0
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H3
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36

16

79

95

198

516

1994

100 VJR MOZGÁSI MÉRETEK

2824
991

1200

998

4

3

2

1

0

1

2

3

4

11

11

10

10

G1
9

9

G2

8

H1

8

7

H2

7

6

6

5

5

4

4

G2

3

3

2

2

H2'

G3
1

4

3

2

1

0
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H3

1

A KOSÁR MŰKÖDÉSE
LEÍRÁS
- Ez a gép mobil személyemelő platform. Részei egy inga végére rögzített munkaplatform, mely előbbi egy teleszkópos oszlop végére
van rögzítve, az egész együtt pedig egy csuklós karokból álló szerkezetre van felszerelve.
- A MANITOU emelőkosarainak kizárólagos felhasználása az, hogy embereket juttasson el a szerszámaikkal és felszereléseikkel együtt
(a megengedett súlyhatáron belül, lásd a „SPECIFIKÁCIÓK” fejezetet) a munkához szükséges magasságba, hogy elérjék a létesítmények,
épületek felett lévő nehezen megközelíthető helyeket.
- Az emelőkosár vezérlőpulttal rendelkezik a kosárban. A kezelő erről a vezérlőpultról irányíthatja és mozgathatja a gépet előre- és
hátrafelé. A kezelő felemelheti vagy leeresztheti az ingát, kinyújthatja vagy behúzhatja a teleszkópos oszlopot, vagy elfordíthatja
a tornyot.
A kosárból, teleszkópos oszlopból és a toronyból álló együttes nem folytonos módon 350 fokos szögben tud elfordulni jobbra és balra
az összecsukott pozíciójához képest.
- Az emelőkosár rendelkezik továbbá egy talajszinten lévő segély- és karbantartó állomással, melynek segítségével kezelhetők az
emelés és forgatás vezérlői, azonban az eltolás nem használható. Az alsó vezérlőket kizárólag vészhelyzet esetén szabad használni,
hogy a kezelőt visszajuttassák a talajra, amennyiben ő maga képtelen ezt megtenni.
- A talajszinten lévő segély- és karbantartó állomás, továbbá a kosár vezérlő berendezésének megfelelő működését a kezelőnek naponta
kell ellenőriznie.

A jellemzőkre, a biztonságra és a mentési eljárásra vonatkozó matricák megtalálhatók a gépen. A kezelőnek meg kell
ismernie ezeket és meg kell értenie tartalmukat. A piktogramok helytelen értelmezésének elkerülése érdekében tekintse
meg a „BIZTONSÁGI MATRICÁK” részt az „1. fejezetben - ÁLTALÁNOS ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK”.
- Az emelőkosár mozgásait akkumulátorokkal táplált elektromos motor által működtetett hidraulikus szivattyú biztosítja.
A hidraulikus alkotóelemeket a gombok és a vezérlők kezelőkarjai segítségével működtetett mágnesszelepek vezérlik.
- Az alsó vezérlőpulton illetve a kosárban lévő vezérlőpulton lévő, gombokkal működő vezérlők vagy menet módban, vagy leállás
módban vannak.
- A vezérlőpult ún. "halottember-kapcsolóval" van felszerelve. A gép csak akkor mozgatható, ha a kezelő a vezérlőgombok
megnyomása közben nyomva tartja a kapcsolót. A kapcsoló felengedése azonnal leállítja a gép mozgását
(lásd a „KEZELŐSZERVEK” című fejezetet).
- Az emelőkosár az egyes kerekeken két, elektromos motorral mozgatott hajtókerékkel rendelkező gép. A hajtókerekek rugós,
hidraulikusan kioldható fékekkel vannak felszerelve. Ezek a fékek automatikusan rögzülnek, amint az eltolás kezelőkarját visszaállítják
üresbe.
- Az emelőkosár a kapacitásai határáig emelkedhet (lásd a „MŰSZAKI ADATOK” fejezetet). A kosárban a maximális kapacitásnak megfelelő
vagy annál kisebb teherrel bármelyik pozíciót felveheti, feltéve, hogy a gép 2°-os vagy annál kisebb lejtésű talajon van.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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- A következő oldalakon a gép használatához szükséges összes információt megtalálja. Ezek a kosár használati, vezetési, parkolási,
berakodási és szállítási eljárásait foglalják magukban.
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BIZTONSÁG
DŐLÉS
Ha a kosár eléri a maximális megengedett dőlést (lásd a „MŰSZAKI ADATOK” fejezetet):
- A 7-es jelzőfény folyamatosan villog (a talajszinti biztonsági és karbantartási
vezérlőpulton).
7

- A 17-es jelzőfény folyamatosan villog (a kosár vezérlőpultján).
- A 23-as hangjelzés (a kosár vezérlőpultján) szabályos időközönként megszólal.
- Biztonsági intézkedésként letiltódik minden „TERHELŐ” mozgás: az inga felemelése és
a teleszkópos oszlop kinyújtása.

A vezérlés visszanyerése érdekében kizárólag nem terhelő mozgásokat
hajtson végre
- Térjen vissza biztonsági pozícióba a teleszkópos oszlop behúzásával,
az inga leeresztésével, majd helyezze át a kosarat vízszintesebb
talajra, hogy elvégezhesse az emelő vagy nyújtó mozgásokat.

17

MEGJEGYZÉS: a fenti jelzések ugyanazok, mint amelyeket a következő oldalakon az
alkotóelemek leírásában használunk.

TÚLTERHELÉS

23

Ha a kosár eléri a maximális megengedett terhelést (lásd a „MŰSZAKI ADATOK” fejezetet):
- A túlterhelést jelző 8-es jelzőfény folyamatosan villog (a talajszinti biztonsági és
karbantartási vezérlőpulton).
- A túlterhelést jelző 16-es jelzőfény folyamatosan villog (a kosár vezérlőpultján).
- A 23-as hangjelzés (a kosár vezérlőpultján) szabályos folyamatosan szól.
- Biztonsági intézkedésként letiltódik minden mozgás.
A vezérlés visszanyerése érdekében:
- Tehermentesítse a kosarat, eltávolítva a túlterhelést okozó tárgya(ka)t.
VAGY
- Kérjen meg egy talajon tartózkodó személyt, hogy hajtsa végre a kézi
vezérléssel való leeresztést (lásd: „Mentési eljárás” a fejezet végén,
illetve „Biztonsági matricák” az 1. fejezetben, „Általános és biztonsági
utasítások”).

8

MEGJEGYZÉS: a fenti jelzések ugyanazok, mint amelyeket a következő oldalakon az
alkotóelemek leírásában használunk.
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ELLENŐRZŐ ÉS VEZÉRLŐ ESZKÖZÖK
A - TALAJSZINTEN LÉVŐ SEGÉLY- ÉS KARBANTARTÓ ÁLLOMÁS
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A - TALAJSZINTEN LÉVŐ SEGÉLY- ÉS KARBANTARTÓ ÁLLOMÁS
1 - KULCSOS KAPCSOLÓ A TALAJON VAGY A KOSÁRBAN LÉVŐ VEZÉRLŐK VÁLASZTÁSÁHOZ

2 - VEZÉRLŐ KAPCSOLÓ A TELESZKÓPOS OSZLOP FELEMELÉSÉHEZ, A TORONY BALRA FORGATÁSÁHOZ, VAGY AZ INGA
FELEMELÉSÉHEZ

3 - VEZÉRLŐ KAPCSOLÓ A TELESZKÓPOS OSZLOP LEENGEDÉSÉHEZ, A TORONY JOBBRA FORGATÁSÁHOZ, VAGY AZ INGA
LEENGEDÉSÉHEZ

4 - AZ INGA KIVÁLASZTÓ GOMBJA

5 - A TORONYFORGATÓ FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMBJA

6 - A TELESZKÓPOS OSZLOP KIVÁLASZTÓ GOMBJA

7 - DŐLÉSJELZŐ

8 - TÚLTERHELÉSJELZŐ

9 - AKKUMULÁTORTÖLTÉS JELZŐJE ÉS ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ

10 - "GÉPHIBA" JELZŐFÉNY

11 - VÉSZLEÁLLÍTÓ ÉS/VAGY AKKUMULÁTOR-MEGSZAKÍTÓ

12 - VILLOGÓFÉNY (OPCIÓ)

13 - DŐLÉSÉRZÉKELŐ
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14 - FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS
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B - ELLENŐRZŐ ÉS VEZÉRLŐ ÁLLOMÁS A KOSÁRBAN
19

18

17

16

15
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27

26
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B - ELLENŐRZŐ ÉS VEZÉRLŐ ÁLLOMÁS A KOSÁRBAN
15 - VÉSZLEÁLLÍTÓ

16 - TÚLTERHELÉSJELZŐ

17 - DŐLÉSJELZŐ

18 - FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS GOMBJA

19 - KEZELŐKAR

20 - ELTOLÁS GOMB

21 - TORONY FORGATÁSA, TELESZKÓPOS OSZLOP FELEMELÉSE ÉS LEENGEDÉSE GOMB

22 - AZ INGA FELEMELŐ ÉS LEENGEDŐ GOMBJA

23 - HANGJELZŐ

24 - A BIZTONSÁGI HEVEDEREK RÖGZÍTÉSI PONTJAI

25 - ÚJRAÉLESÍTÉS GOMB (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)

26 - ÉRZÉKELŐSZEGÉLY (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)

27 - KÉK VILLANÓFÉNY (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)
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MEGJEGYZÉS: A JOBB-BAL-ELŐRE-HÁTRA kifejezések olyan felhasználó nézőpontját tükrözik, aki a szállítási pozícióban lévő kosárban áll és
maga elé néz.
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TALAJSZINTEN LÉVŐ SEGÉLY- ÉS KARBANTARTÓ ÁLLOMÁS
1 - KULCSOS KAPCSOLÓ A TALAJON VAGY A KOSÁRBAN LÉVŐ VEZÉRLŐK VÁLASZTÁSÁHOZ
Ez a kapcsoló három állással rendelkezik, ezek a középső és szélső állások.

1

A állás:
- A vezérléseket a kosárban lévő ellenőrző és vezérlő állomásról végzik.

A

B állás:
- Üres állás, a kosár vezérlői nincsenek feszültség alatt (ebben a pozícióban vegye ki a kulcsot).

B

C állás:
- A vezérléseket a talajon lévő segély- és karbantartó állomásról végzik.

C

2 - VEZÉRLŐ KAPCSOLÓ A TELESZKÓPOS OSZLOP FELEMELÉSÉHEZ, A TORONY BALRA FORGATÁSÁHOZ,
VAGY AZ INGA FELEMELÉSÉHEZ
A 2-es jelzésű gomb és egy funkcióválasztó gomb egyidejű megnyomásával a következő
műveleteket végezheti el:
- A teleszkópos oszlop felemelése, a torony balra forgatása, vagy az inga felemelése.

2

3 - VEZÉRLŐ KAPCSOLÓ A TELESZKÓPOS OSZLOP LEENGEDÉSÉHEZ, A TORONY JOBBRA FORGATÁSÁHOZ,
VAGY AZ INGA LEENGEDÉSÉHEZ
A 3-es jelzésű gomb és egy funkcióválasztó gomb egyidejű megnyomásával a következő
műveleteket végezheti el:
- A teleszkópos oszlop leengedése, a torony jobbra forgatása, vagy az inga leengedése.

3

4 - AZ INGA KIVÁLASZTÓ GOMBJA

Inga leeresztése:
- Az inga leengedéséhez nyomja meg egyszerre a 4-es funkcióválasztó gombot és a 3-as
vezérlőgombot.

2-22
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Az inga felemelése:
- Az inga felemeléséhez nyomja meg egyszerre a 4-es funkcióválasztó gombot és a 2-es
vezérlőgombot.

5 - A TORONYFORGATÓ FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMBJA
Torony balra forgatása:
- A torony balra forgatásához nyomja meg egyszerre az 5-ös funkcióválasztó gombot és a 2-es
vezérlőgombot.
Torony jobbra forgatása:
- A torony jobbra forgatásához nyomja meg egyszerre az 5-ös funkcióválasztó gombot és a
3-as vezérlőgombot.

5

6 - A TELESZKÓPOS OSZLOP KIVÁLASZTÓ GOMBJA
A teleszkópos oszlop felemelése:
- A teleszkópos oszlop felemeléséhez nyomja meg egyszerre a 6-os funkcióválasztó gombot és
a 2-es vezérlőgombot.
A teleszkópos oszlop leengedése:
- A teleszkópos oszlop leengedéséhez nyomja meg egyszerre a 6-os funkcióválasztó gombot
és a 3-es vezérlőgombot.

6

7 - DŐLÉSJELZŐ
Ha a kosár eléri a maximálisan megengedett dőlést, a 7-es jelzőfény szabályos időközönként
villog (lásd: „A KOSÁR MŰKÖDÉSE - BIZTONSÁG” című fejezetet).

7

8 - TÚLTERHELÉSJELZŐ

8
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A kosár túlterhelése esetén a 8-as jelzőfény szabályos időközönként villog (lásd: „A KOSÁR
MŰKÖDÉSE - BIZTONSÁG” című fejezetet).

9 - AKKUMULÁTORTÖLTÉS JELZŐJE ÉS ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ
9

A - AKKUMULÁTORTÖLTÉS JELZŐJE:
Feltöltött akkumulátor:
- Minden sáv megjelenik (fekete színnel).
Lemerült akkumulátor:
- Csak két sáv marad megjelenítve, így hozzá kell látni az akkumulátorok feltöltéséhez (lásd:
„3 - KARBANTARTÁS”).

A

MEGJEGYZÉS: a gyors és visszafordíthatatlan tönkremenetel elkerülése érdekében nem szabad
az akkumulátor 20%-os töltöttségi küszöbe alá menni.

B - NAPI ÜZEMÓRA-JELZŐ
Az összes elvégzett mozgás teljes óraszámát jelzi, és lenullázható.
B

10 - "GÉPHIBA" JELZŐFÉNY
Ez a jelzőfény a gép hibáit jelzi:

- Üzemóra-számláló
10

- Sebesség
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- Karbantartási riasztás
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11 - VÉSZLEÁLLÍTÓ ÉS/VAGY AKKUMULÁTOR-MEGSZAKÍTÓ
Ez a piros, gomba formájú gomb lehetővé teszi, hogy rendellenességek vagy veszély esetén
a gép minden mozgását megszakítsa.
- Nyomja meg a gombot a mozgások megszakításához.
11

- Húzza ki a gombot, hogy a tápellátást újraaktiválja (a kapcsoló automatikusan visszatér
az eredeti helyére).
Ez a vezérlés minden esetben elsőbbséget élvez, még akkor is,
ha a mozgatást a kosárban lévő ellenőrző és vezérlő állomásról végzik.
A vészleállító aktiválása esetén rendkívül hirtelen állhatnak le
a mozgások.
A kosár egyszerű leállítása során ne használja a vészleállító gombot.
Ha mégis, azonnal élesítse újra, mivel sem a talajszinten lévő biztonsági
és karbantartó vezérlőpulton, sem a kosárban lévő vezérlőpulton nem
hajtható végre semmilyen művelet.

12 - VILLOGÓFÉNY (OPCIÓ)
12

A villogófény automatikusan kigyullad, ha a kosár el van tolva, vagy mozgást
(emelés, elforgatás stb.) hajt végre.

13 - DŐLÉSÉRZÉKELŐ
Ez az érzékelő ellenőrzi a kosár dőlését. Ha a kosár elérte a maximálisan megengedett dőlést
(lásd: "JELLEMZŐK" fejezet), a hangjelző, 23. jelzés, szakaszosan aktiválódik, és blokkolódik
az inga emelésének, illetve a teleszkópos oszlop kinyújtásának minden „TERHELŐ” mozgása
(lásd a „KOSÁR MŰKÖDÉSE - BIZTONSÁG” című fejezetet).

PRESS TO TEST
13

DŐLÉSI TESZT: állítsa le a kosarat sík talajon, kapcsolja az 1-es kulcsos kapcsolót a talajszinti
vezérlőpult állásba, majd nyomja meg a „PRESS TO TEST” gombot. A hangjelzésnek ekkor meg
kell szólalnia, a jelzőfénynek pedig ki kell gyulladnia.

Ha a tesztelés során a hangjelző nem szólal meg és a jelzőfény nem ég,
állítsa le a kosarat, és végezze el a szükséges javításokat.

14 - FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS
Ez a figyelmeztető hangjelzés (amely a talajon lévő segély- és karbantartó állomás fölé van
rögzítve a tornyon), a 18-as gomb megnyomására aktiválódik.
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ELLENŐRZŐ ÉS VEZÉRLŐ ÁLLOMÁS A KOSÁRBAN
15 - VÉSZLEÁLLÍTÓ
Ez a piros, gomba formájú kapcsoló lehetővé teszi, hogy rendellenességek vagy veszély esetén
a kosárban lévő vezérlőpult minden mozgását megszakítsa.

15

- Nyomja meg a vészleállító gombot a kosárban lévő vezérlőpultról vezérelt mozgások
megszakításához.
- Fordítsa el a gombot egy negyed fordulattal jobbra, hogy a tápellátást újraaktiválja
(a kapcsoló automatikusan visszatér az eredeti helyére).
Ez a vezérlés minden esetben elsőbbséget élvez, kivéve, ha a mozgatást
a talajszinti ellenőrző és vezérlő állomásról végzik.
A kosár egyszerű leállítására ne használja a vészleállító gombot,
ha mégis, azonnal élesítse újra, mivel a kosárban lévő vezérlőpultról nem
hajtható végre semmilyen művelet.
Ahhoz, hogy a foglalt kosárral bekövetkezett vészleállás ellenére elérje
a talajra való visszatérést, használja a talajszinti biztonsági és karbantartási
vezérlőpultot (lásd a „MENTÉSI ELJÁRÁS BEKEZDÉS” című fejezetet).

16 - TÚLTERHELÉSJELZŐ
A kosár túlterhelése esetén a 16-as jelzőfény szabályos időközönként villog
(lásd: „A KOSÁR MŰKÖDÉSE - BIZTONSÁG” című fejezetet).

16

17 - DŐLÉSJELZŐ
Ha a kosár eléri a maximálisan megengedett dőlést, a 17-es jelzőfény szabályos időközönként
villog (lásd: „A KOSÁR MŰKÖDÉSE - BIZTONSÁG” című fejezetet).
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18 - FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS GOMBJA
A 18-as gomb megnyomása megszólaltatja a 14-el jelölt figyelmeztető hangjelzést.

18

19 - KEZELŐKAR
MEGJEGYZÉS: Ez a kezelőkar fokozatos vezérlésű, ami a közelítés nagyfokú pontosságát teszi
lehetővé. A kezelését finoman, hirtelen mozdulatok nélkül kell végrehajtani.
BIZTONSÁGI HÚZÓKAR:
A kezelőkar, 19, A jelzésű húzókarját folyamatosan lenyomva kell
tartani ahhoz, hogy a kosár vezérlőszekrényéről kiinduló mozgásokat
végrehajtsák.

19

A

ELTOLÁS: lásd a 20. jelzést
MENETIRÁNY:
Kanyarodás balra vagy jobbra eltolás nélkül:
- Válassza ki az eltolás funkciót a 20-as gomb megnyomásával.
- A kerekek balra vagy jobbra forgatásához válassza ki a menetirányt a 19-es jelölésű B vagy C
gomb megnyomásával (tartsa nyomva a gombot).
Kanyarodás balra vagy jobbra eltolással:
- Válassza ki az eltolás funkciót a 20-as gomb megnyomásával.
- A kerekek balra vagy jobbra forgatásához válassza ki a menetirányt a 19-es jelölésű B vagy C
gomb megnyomásával (tartsa nyomva a gombot).
- Tolja (előre) vagy húzza (hátra) a 19-es jelölésű kezelőkart, hogy a kerekek fordításával előreilletve hátramenetet hajtson végre.

A

B

A TORONY FORGATÁSA: lásd a 21. jelzést
A TELESZKÓPOS OSZLOP FELEMELÉSE VAGY LEENGEDÉSE: lásd a 21 jelzést.

19

AZ INGA FELEMELÉSE VAGY LEENGEDÉSE: lásd a 22 jelzést.

20 - ELTOLÁS GOMB
Válassza ki az eltolás funkciót a 20-as gomb megnyomásával.

20
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- Tolja előre vagy húzza hátra a 19-es jelölésű kezelőkart, hogy előre- illetve hátramenetet
hajtson végre.

21 - TORONY FORGATÁSA, TELESZKÓPOS OSZLOP FELEMELÉSE ÉS LEENGEDÉSE GOMB
Válassza ki a toronyforgatás, illetve a teleszkópos oszlop felemelése vagy leengedése funkciót
a 21-es gombbal.
- Döntse a 19-es vezérlőkart balra vagy jobbra a torony balra vagy jobbra forgatásához.
- Tolja előre vagy húzza hátra a 19-es jelölésű kezelőkart a teleszkópos oszlop felemeléséhez
vagy leengedéséhez.

21

22 - AZ INGA FELEMELŐ ÉS LEENGEDŐ GOMBJA
Válassza ki az inga felemelése vagy leengedése funkciót a 22-es gombbal.
- Tolja előre vagy húzza hátra a 19-es jelölésű kezelőkart az inga felemeléséhez vagy
leengedéséhez.

22

23 - HANGJELZŐ
A 23-as hangjelző akkor aktiválódik, ha a gép a következő két kritikus helyzet valamelyikébe
kerül:
- 'ė/e6V]DNDV]RVKDQJMHO]pV
(lásd: „A KOSÁR MŰKÖDÉSE - BIZTONSÁG”)
- 7Ò/7(5+(/e6IRO\DPDWRVKDQJMHO]pV
(lásd: „A KOSÁR MŰKÖDÉSE - BIZTONSÁG”)

23

24 - A BIZTONSÁGI HEVEDEREK RÖGZÍTÉSI PONTJA
A 24-es rögzítési pontokat kell a hevederek rögzítésére használni, amikor a felhasználók
a kosárban tartózkodnak (lásd „1 - BIZTONSÁGI UTASÍÁTOK ÉS ELŐÍRÁSOK”).

24
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24

25 - ÚJRAÉLESÍTÉS GOMB (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)
Lásd az „OPCIÓK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA” fejezetet.

25

26 - ÉRZÉKELŐSZEGÉLY (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)
Lásd az „OPCIÓK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA” fejezetet.

26

27 - KÉK VILLANÓFÉNY (SAFEMANSYSTEM OPCIÓ)
Lásd az „OPCIÓK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA” fejezetet.
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A KOSÁR HASZNÁLATA
A

B
1

A

ELTOLÁS
ELŐREFELÉ

ELTOLÁS
HÁTRAFELÉ

HELYVÁLTOZTATÁS SZÁLLÍTÁSI MÓDBAN / MUNKA MÓDBAN

C

A kosár beindítása és használata előtt kapcsolja az 1-es kulcsos kapcsolót A állásba
(A ábra) (a kosár vezérlőpultjához).
A kosárnak két eltérő helyváltoztatási módja van: a szállítási mód (C ábra)
és a munka mód (D ábra) (haladási irány (B ábra)).
- Szállítási üzemmód (C ábra): a teleszkópos oszlop és az inga teljesen le van
engedve. Ebben az üzemmódban nagyobb sebességgel haladhat a géppel, illetve
a normál dőléshatárnál tovább forgathatja azt (lásd a „JELLEMZŐK” című fejezetet).

D

- Munka üzemmód (D ábra): ha a teleszkópos oszlop fel van emelve, vagy az
inga ki van nyújtva, az eltolás csak kis sebességgel végezhető, és a dőlés- illetve
túlterhelésvédelmi rendszer aktív.

A gép vezetése előtt ellenőrizze, hogy a kosár vezérlőpultja
a hajtókerekek felett van; ha a vezérlőpult a kormányzott kerekek
felett van, a kezelőszervek iránya a gép haladási irányához képest
megfordul.
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A géppel tilos a maximális megengedett dőlést meghaladó
lejtőkön (lásd a „JELLEMZŐK” fejezetet), illetve borulásveszélyes
terepen közlekedni.

SZÁLLÍTÁSI SEBESSÉG KORLÁTOZOTT MÓD / MUNKASEBESSÉG MÓD
Az inga szállítási sebesség módban felemelhető és leereszthető.

ELHELYEZÉS A MUNKATERÜLETEN ÉS EMELÉS
A kosár sima és vízszintes talajon való használatra készült; fontos szabaddá tenni azt a területet, ahol a kosárnak haladnia kell.

Ismerkedjen meg a talajszinten és a kosárban lévő segély- és karbantartó állomás műszereivel, melyeket az előző
oldalakon írtunk le, és különösen az egyes manőverek végrehajtásához fűződő kockázatok figyelmeztetéseit.

- Vigye a kosarat a munkaterületre.
- Szükség esetén rakodja fel az anyagokat és a felszerelést, egyenletesen elosztva (úgy helyezze el, hogy ne zavarja a felhasználót, és ne
tudjon leesni).
- Szálljon be a kosárba.

Erősen ajánlott biztonsági sisakot és hevedert viselni.

A kosár manőverei során (emelés, elforgatás stb.) nézzen szét maga körül és felett. Különösen ügyeljen a villamos
kábelekre és minden olyan tárgyra, amely a kosár haladási területére eshet.

LEERESZTÉS
A munka végeztével: engedje le a teleszkópos oszlopot, majd eressze le az ingát, hogy a kosár visszatérjen szállítási pozícióba.

A leeresztéskor ügyeljen a talajon tartózkodó személyekre.

A KOSÁR LEÁLLÍTÁSA
Amikor nem használja a kosarat, szüntesse meg az elektromos tápellátást a kulcsos kapcsoló üresbe állításával (lásd KULCSOS KAPCSOLÓ,
1. jelzés).
A nap végén: Szükség esetén végezze el az akkumulátor feltöltését (lásd: „3 - KARBANTARTÁS”).
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Az akkumulátor megszakítót mindig állítsa OFF pozícióba, amikor már nem használja a kosarat.

2-31

A KOSÁR BERAKODÁSA / KIRAKODÁSA

A

A kosár berakodása előtt ellenőrizze a platón való szállításhoz fűződő
biztonsági utasítások megfelelő alkalmazását, és győződjön meg arról,
hogy a szállítóeszköz sofőrje tájékoztatást kapott a kosár méret- és
tömeg-jellemzőiről (lásd: „JELLEMZŐK” fejezet).
A platóra való berakodáskor a kosárnak szállítási pozícióban kell lennie:
- Az ellensúlyok legyenek a rámpával szemben (a kosár kormányzó kerekei felett)
(A ábra), lásd az „1 - BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS ELŐÍRÁSOK” fejezetet.
- A teleszkópos oszlopot le kell engedni.
- Az ingát fel lehet emelni, hogy ne érintse a talajt, de nem ajánlott túlzottan felemelt
kosárral eltolási mozgást végezni; tartsa azt a lehető legalacsonyabb pozícióban a
manőverek során (leesés vagy ütődés veszélye, lásd: „1 - BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS
ELŐÍRÁSOK”).
Győződjön meg arról, hogy a plató rendelkezik a kosár szállításához
elegendő méretekkel és terhelhetőséggel. Ellenőrizze a plató
megengedett érintkezési nyomását is a kosárra vonatkoztatva.

B

BERAKODÁS:
- Blokkolja a szállítóplató kerekeit (B ábra).
- A berakodó rámpákat rögzítse olyan módon a platóhoz, hogy a lehető legkisebb
szöget érje el a kosár felviteléhez.
A KOSÁR TÁROLÁSA:
- Rögzítse a plató ékeit a kosár minden egyes gumiabroncsa előtt és mögött (B ábra).
- Szintén rögzítse a plató ékeit minden egyes gumiabroncs belső vagy külső oldalán
(C ábra).
- Rögzítse a kosarat a szállítóplatóra (megfelelő teherbírású) kötelekkel vagy
hevederekkel, mind elöl, mind hátul átvezetve a köteleket az emelőgyűrűkön (D ábra).

C
KIRAKODÁS:
Kamionból soha ne ereszkedjen le előremenetben (ellensúlyokkal
előrefelé az irányító kerekek felett), a hátulsó kerekek gyenge tapadása
kevésbé hatékonnyá teszi a fékezést.

Ügyeljen a kosár eltolási sebességének beállítására, az eltolás
kezelőkarjával szabályozva a sebességet.
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MENTÉSI ELJÁRÁS
Ez a bekezdés leírja a követendő eljárásokat, a kosár használata során probléma esetén
használandó vezérlőket (a kosár üzemzavara, vagy a kosárban ragadt személy).
A kezelőnek és minden olyan személynek, akinek a géphez kapcsolódó tevékenységek
a felelősségi köre lényegi részét képezik, a gép átvételekor és utána rendszeresen át kell
olvasnia és meg kell értenie ennek az eljárásnak a lefolyását.

A
1

A FELHASZNÁLÓ ROSSZULLÉTE ESETÉN
Abban az esetben, ha a felhasználót rosszullét fogja el, vagy véletlenül működésbe
hozza a kosár vészleállítóját, vagy a manőverezésre képtelen állapotba kerül, a
talajon lévő személynek kell átvennie a kosár vezérlését a talajszinten lévő segély- és
karbantartó állomásnál, az alábbi utasításoknak megfelelően:

C

- Állítsa az 1-es kulcsos kapcsolót C állásba (A ábra) a kosár irányításának átvételéhez.
- Végezze el a kosár leeresztését.

Vigyázzon az esetlegesen a kosárban található szerkezetekre vagy
tárgyakra.

BALESET VAGY ÜZEMZAVAR ESETÉN
Evakuálja a kosárban tartózkodó személyeket.
Ha olyan baleset vagy üzemzavar történik, amely használhatatlanná teszi az elektromos
vezérlőszekrényeket, a gép olyan rendszerekkel rendelkezik, amelyek manuálisan
végrehajthatóvá teszik az összes mozgást.
- Nyissa fel a torony burkolatát, és végezze el a matricákon látható műveleteket.
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Alább: a teleszkóp leengedési műveletének ábrája.
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Alább: biztonsági eljárás ábrája.

A KERÉK KIOLDÁSÁNAK ELJÁRÁSA
- Kapcsolja a kosarat megfelelő teherbírású jármű után.

A

- Keresse meg a kerék kioldó kapcsolóját a talajszinti biztonsági és karbantartási
vezérlőpulton (A ábra).
- Modelltől függően:
• Állítsa az 1-es kapcsolót jobb oldali állásba (B ábra) a kerék kioldásához. A fékek
kioldására folyamatos hangjelzés figyelmeztet. Ekkor a gép összes funkciója le van
tiltva.
VAGY
• Állítsa a 2-es kapcsolót jobb oldali állásba (B ábra) a kerék kioldásához. A fékek
kioldására folyamatos hangjelzés figyelmeztet. Ekkor a gép összes funkciója le van
tiltva.
- Állítsa vissza az 1-es vagy 2-es kapcsolót alapállásba (C ábra) a fékek üzembe
helyezéséhez.

B

2
1

C

2
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TARTOZÉKOK AKTIVÁLÁSA
- Helyezze áram alá a kosarat

A

- Kapcsolja az 1-es kulcsos kapcsolót A állásba (A ábra) (a kosár vezérlőpultjához).
1

- Nyomja meg egyszerre, és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a 20-as, 21-es,
és 22-es vezérlő gombokat (B ábra):
• Megszólal a hangjelzés, és az A, B, és C jelzőfények (B ábra) egymás sorban
felvillannak.

A

- Nyomja meg egyszerre, és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a vezérlő
gombokat (B ábra - 20. és 21. jelzés):
• Az A, B, és C jelzőfények (B ábra) kialszanak.
- A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg röviden a 20-as, 21-es, vagy 22-es
vezérlő gombot (B ábra):
• 20-as vezérlő gomb: a gép mozgásainak hangjelzése (ha az A jelzőfény ég, a funkció
aktiválva van).
• 21-es vezérlő gomb: villogó fényjelzés (ha a B jelzőfény ég, a funkció aktiválva van).
• 22-es vezérlő gomb: karbantartás nullázó gombja (ha a C jelzőfény ég, a funkció
aktiválva van).
- A beállítás jóváhagyásához lépjen ki a menüből úgy, hogy nyomva tartja a 20-as, 21es, vagy 22-es gombot (B ábra), amíg az A, B és C jelzőfények villogni kezdenek.
- A műveletet a vészleállító gomb megnyomásával hagyhatja jóvá (B ábra, 15. jelzés).
- Fordítsa el a vészleállító gombot (B ábra, 15. jelzés) egy negyed fordulattal jobbra,
hogy a tápellátást újraaktiválja (a kapcsoló automatikusan visszatér az eredeti
helyére).

B

15
C

22
B

21
A
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OPCIÓK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA

1 - SAFEMANSYSTEM
A SafeManSystem opció olyan rendszer, amely lehetővé teszi a kosárban lévő
vezérlőpult minden vezérlőjének kiiktatását, ha ezt a kosár felhasználója aktiválja.
MŰKÖDÉS
- A kosár minden egyes feszültség alá helyezésekor lezajlik a rendszer ellenőrzése:
rövid hangjelzés hallatszik, és kék színnel villognak a 27-es villanófények.

25

- Az érzékelőszegély (26. jelzés) megnyomására a rendszer kiiktatja a kosár minden
vezérlőjét. Aktiválódik a 27-es kék villanófény és egy figyelmeztető hangjelzés.
- Ha a felhasználó már nem gyakorol nyomást az érzékelőszegélyre:
• A kosár „OFF” újraélesítő gombjának (25. jelzés) megnyomásával a felhasználó
visszaveheti a kosár vezérlőinek irányítását. Inaktívvá válik a 27-es kék villanófény
és a figyelmeztető hangjelzés.
- Ha a felhasználó továbbra is nyomást gyakorol az érzékelőszegélyre:
• A kosár „OFF” újraélesítő gombjának (25. jelzés) megnyomásával a felhasználó
visszaveheti a kosár vezérlőinek irányítását. A 27-es kék villanófény és a
figyelmeztető hangjelzés akkor válik inaktívvá, ha a felhasználó már nem gyakorol
nyomást az érzékelőszegélyre.
26
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3 - KARBANTARTÁS
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TARTALOMJEGYZÉK

EREDETI MANITOU CSEREALKATRÉSZEK ÉS FELSZERELÉSEK
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ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRZŐ LISTÀJA
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SZŰRŐELEMEK
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KENŐANYAGOK
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BIZTONSÀGI ELEMEK
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KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT - VJR EVOLUTION
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MINDEN NAP VAGY MINDEN 5. ÜZEMÓRA UTÁN
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MINDEN 100. ÜZEMÓRA UTÁN
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MINDEN 200. ÜZEMÓRA UTÁN
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ALKALOMSZERŰ KARBANTARTÁS
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MINDEN 50. ÜZEMÓRA UTÁN
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EREDETI MANITOU CSEREALKATRÉSZEK ÉS FELSZERELÉSEK
SZEMÉLYEMELŐ KOSARAINK KARBANTARTÁSÁT FELTÉTLENÜL EREDETI MANITOU ALKATRÉSZEKKEL KELL ELVÉGEZNI.

A NEM EREDETI MANITOU ALKATRÉSZEK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL,
A KÖVETKEZŐKET KOCKÁZTATJA:

- Jogi értelemben felelőssé válik, ha baleset következik be.

Műszaki értelemben a működés zavarát okozza, vagy csökkenti a kosár élettartamát.

A HAMISÍTOTT ALKATRÉSZEK VAGY A GYÁRTÓ ÁLTAL NEM JÓVÁHAGYOTT ALKOTÓELEMEK
HASZNÁLATA A SZERZŐDÉSES GARANCIA ELŐNYEINEK ELVESZTÉSÉHEZ VEZET.

HA EREDETI MANITOU ALKATRÉSZEKET HASZNÁL A KARBANTARTÁSI MŰVELETEK SORÁN,
Hálózata révén a MANITOU megadja a felhasználónak,
- A szakértelmet és a kompetenciát.
- Az elvégzett munkák minőségének garanciáját.
- Az eredeti csere-alkotóelemeket.
- A segítséget a megelőző karbantartáshoz.
- A hatékony segítséget a diagnosztikához.
- A tapasztalatcserének köszönhető fejlesztéseket.
- A kezelőszemélyzet képzését.
- Egyedül a MANITOU hálózata ismeri részleteiben a személyemelő kosár koncepcióját, és ezért
rendelkezik a karbantartás biztosításához szükséges legjobb műszaki kapacitással.

AZ EREDETI CSEREALKATRÉSZEKET KIZÁRÓLAG A MANITOU ÉS MÁRKAKERESKEDŐI HÁLÓZATA FORGALMAZZA.
A márkakereskedői hálózat listája megtalálható a MANITOU honlapján: www.manitou.com
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AKKOR FELHASZNÁLJA
A SZAKÉRTELMÜNKET
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ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRZŐ LISTÁJA
0 = Jó
100

TERMIKUS MOTOR

108

01 Légszűrő

1 = Hiányzik

TARTOZÉKOK

01 Géphez illesztés

02 Üzemanyag-tartály

02 Hidraulikus bekötések

03 Üzemanyag-vezetékek - Szűrő

109

FÜLKE / VÉDELEM / ELEKTROMOS RENDSZER

04 Befecskendező vagy porlasztó rendszer

01 Ülés

05 Hűtő és hűtési rendszer

02 Műszerfal és rádió

06 Gépszíjak

03 Hang- és fényjelzés / biztonsági rendszer

07 Hűtőcsövek

04 Fűtés / Klímaberendezés

101

VÁLTÓ

05 Ablaktörlő / Szélvédőmosó

01 Menetirány fordító rendszer

06 Menetjelző

02 Sebesség-vezérlés

07 Hátramenet figyelmeztető hangjelzés

03 Leállító pedál

08 Menetvilágítás

04 Kuplung

09 Kiegészítő világítás
HIDAK / TENGELYEK / FOGASKERÉK HÁZ

102

10 Villogó lámpa

01 Működés és vízmentesség

11 Akkumulátor

02 Ütközők beállítása
103

2 = Hibás

110

HIDRAULIKUS / HIDROSZTATIKUS RENDSZER

KERÉK

01 Abroncsok

01 Tartály

02 Gumiabroncsok / Nyomás

02 Szivattyúk és párosítások

111

CSAVAROK

03 Csatlakozások megszorítása

112

VÁZ ÉS KAROSSZÉRIA

04 Emelőhenger(ek)

113

FÉNYEZÉS

05 Billentőhenger(ek)

114

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

06 Tartozék(ok) hengere(i)

115

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

07 Teleszkóphenger(ek)

116

MEGBÍZÓ UTASÍTÁSAI

08 Kiegyenlítő henger(ek)
09 Vezérlőhenger(ek)
10 Elosztó
11 Kiegyenlítő szelep
FÉKRENDSZER

104

01 Az üzemi és a rögzítőfék működése
02 Fékfolyadék szint
105

KENÉS ÉS ZSÍRZÁS

106

KAR / MANISCOPIC / MANIACCES EGYÜTTES

01 Gerenda és teleszkóp(ok)
02 Csúsztatósín
03 Csuklók
04 Villakocsi
05 Villák
107

OSZLOP EGYÜTTES

01 Rögzített és mozgó tartóoszlopok
02 Villakocsi
03 Láncok
04 Görgők
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05 Villák
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SZŰRŐELEMEK

HIDRAULIKUS OLAJ BETÉTJE
Referencia: 746308
Csere: 100 óránként

KENŐANYAGOK

KENÉST IGÉNYLŐ ELEMEK

ŰRTARTALOM

AJÁNLÁS

KISZERELÉS

REFERENCIA

HIDRAULIKUS OLAJ TARTÁLYA

22 Liter

MANITOU olaj
HIDRAULIKUS, ISO 46

20 liter
55 liter
209 liter

582297
546108
546109

MANITOU zsír
nagyteljesítményű

Patron
400 gramm

479330

SHELL olaj
MALLEUS GL 205

Aeroszol

545834

ÁLTALÁNOS ZSÍRZÁS
A TORONY CSAPÁGYKOSZORÚ JÁRATAINAK
ZSÍRZÁSA
A TORONY FOGASKOSZORÚINAK KENÉSE

BIZTONSÁGI ELEMEK

ELEKTROMOS
DŐLÉSÉRZÉKELŐ
Referencia: 52530122

KORMÁNYMŰ POTENCIOMÉTERE
Referencia: 684731

TÚLTERHELÉS-ÉRZÉKELŐ
Referencia: 685823

INGA ÉRZÉKELŐJE
Referencia: 685820
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TELESZKÓP ÉRZÉKELŐJE
Referencia: 685811
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KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT - VJR EVOLUTION
(1): KÖTELEZŐ ÁTNÉZÉS 500 ÓRA VAGY 6 HÓNAP UTÁN

A = BEÁLLÍTÁS, C = ELLENŐRZÉS, Ch = TÖLTÉS, G = ZSÍRZÁS, N = TISZTÍTÁS,
P = LEERESZTÉS, R = CSERE, V = LEÜRÍTÉS

MINDEN
NAPVAGY
5 ÓRÁNKÉNT

.
OLDAL

6 HAVONTA
VAGY
50 ÓRÁNKÉNT

1 ÉVENTEVAGY
100 ÓRÁNKÉNT

2 ÉVENTEVAGY
200 ÓRÁNKÉNT

(1)

ALKALOMSZERŰEN

Ezt az átnézést kötelezően el kell végezni a gép üzembe helyezését követően körülbelül az első 500 óra után vagy 6 hónapon
belül (a hamarabb elért határérték szerint).

GUMIABRONCSOK
A KEREKEK ANYACSAVARJAINAK MEGSZORÍTÁSA

3-14

C

A KEREKEK ÉS A GUMIABRONCSOK ÁLLAPOTA

3-8

C*

HIDRAULIKUS OLAJ SZINTJE

3-10

C

HIDRAULIKUS OLAJ

3-16

V/R

V/R

A HIDRAULIKUS RENDSZER MEMBRÁNJA

3-16

N

N

HIDRAULIKASZŰRŐ

3-16

VÉSZHELYZETI SZIVATTYÚ

3-13

C

AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE

3-9

C

C

AKKUMULÁTOROK

3-9

C

C

AZ AKKUMULÁTOR ELEKTROLITSŰRŰSÉGE

3-10

C

C

AZ AKKUMULÁTOR ELEKTROLITSZINTJE

3-10

C

C

-

C

C
C*

HIDRAULIKUS
C

R

R
C

ELEKTROMOSSÁG

A NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ELEKTROMOS KÁBELEK MEGSZORÍTÁSA
AZ AKKUMULÁTOROK CSERÉJE

3-19

C
R

AKKUMULÁTORTARTÁLYOK
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KOSÁR

MINDEN NAP VAGY MINDEN 5. ÜZEMÓRA UTÁN
1 - ÁLTALÁNOS ÁTVIZSGÁLÁS
ELLENŐRZÉS
- Vizsgálja át alaposan a gépet, és ellenőrizze, hogy nincs rajta egyetlen repedezett varrat, korrózió és szerkezeti sérülés, kilazult vagy
hiányzó csavarzat, hidraulikus szivárgás, sérült vezérlőkábel, illetve kilazult elektromos csatlakozás sem, valamint tekintse meg az
abroncsok állapotát (nincs rajtuk hasadás, kopás).

2 - FUNKCIONÁLIS ELLENŐRZÉS
ELLENŐRZÉS

VÉSZLEÁLLÍTÓ
- Nyomja be a talajszinten lévő vezérlők vészleállító gombjait.
> Eredménye: a kosárnak le kell állnia, és egyetlen funkció sem lehet aktív.
- Húzza ki a piros vészleállító gombot üzemelő pozícióba.
- Végezze el a próbát a kosárban lévő vészleállító gombbal, hogy ugyanezt az eredményt kapja. Csak a talajszinten lévő vezérlők
engedélyezettek.
HOLTEMBER-FUNKCIÓK
- Az emelést nyugtázó, úgynevezett holtember-gomb lenyomása nélkül válassza ki a kosár egyik emelési funkcióját.
> Eredmény: a kosárnak nem szabad emelkednie.
- Az emelést nyugtázó, úgynevezett holtember-gomb lenyomásával válassza ki a kosár egyik emelési funkcióját.
> Eredmény: a kosárnak fel kell emelkednie.
- Végezze el a próbát az emelési, leeresztési, torony-elforgatási, valamint eltolási funkciókkal minden az alsó vezérlőpulton, mind
a kosárban, hogy ugyanezt az eredményt kapja.
FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS
- Nyomja meg a kosár figyelmeztető gombját.
> Eredmény: a figyelmeztetésnek fel kell hangzania.
EMELÉS / LEERESZTÉS FUNKCIÓK
- Az alsó vezérlőpulton válassza ki az összes emelési, majd az összes leeresztési funkciót.
> Eredmény: a kosárnak fel kell emelkednie, majd le kell ereszkednie.
- A kosárban lévő vezérlőpulton válassza ki az összes emelési, majd az összes leeresztési funkciót.
> Eredmény: a kosárnak fel kell emelkednie, majd le kell ereszkednie.
TORONY FORGÓ MOZGÁSA
- A kosárban lévő vezérlőpulton válassza ki a torony balra, majd jobbra forgó mozgását.
> Eredmény: a toronynak végre kell hajtania a balra, majd jobbra fordulást.
- Végezze el ugyanezt a próbát az alsó vezérlőpulton is.
MENETIRÁNY
MEGJEGYZÉS: a menetirány- és eltolás funkciók próbái során a gép helyváltoztatási irányába fordulva tartózkodjon a kosárban.
- A kosárban lévő vezérlőpulton válassza ki a menetirány-vezérlőt.
> Eredmény: az irányító kerekeknek a vezérelt irányba kell fordulniuk.
ELTOLÁS ÉS FÉKEZÉS
- Válasszon ki egy eltolás-vezérlőt.
> Eredmény: a gépnek előremenet esetén a fehér nyíllal jelzett irányban kell helyet változtatni, a hátramenet esetén pedig a fekete nyíl
irányában, majd a vezérlő elengedésekor meg kell állnia.
ELTOLÁSI SEBESSÉGEK MUNKA MÓDBAN
- Hajtsa végre a kosár egy vagy több karjának emelését és/vagy hajtsa végre a teleszkóp kinyújtását.
- Végezzen eltolást.
> Elérendő eredmény: az eltolásnak munkasebességen kell lezajlania.
DŐLÉSÉRZÉKELŐ
MEGJEGYZÉS: ehhez a művelethez nyissa szét a karokat.
- Helyezze a kosarat a megengedettnél nagyobb dőlésű pozícióba.
Elérendő eredmény: blokkolódnia kell a teleszkóp kinyújtásának és az ingakar emelésének. A dőlés jelzőfénye kigyullad az alsó
vezérlőpulton és a kosárban lévő vezérlőpulton, a hangjelző szakaszosan aktiválódik a kosárban.
TÚLTERHELÉS-ÉRZÉKELŐ
MEGJEGYZÉS: Ehhez a művelethez zárja össze a karokat szállítási pozícióba.
- Helyezzen a kosárba a jelzettnél nagyobb tömeget.
Eredmény: blokkolódnia kell a teleszkóp kinyújtásának és az ingakarok emelésének, illetve a torony forgásának. A túlterhelés jelzőfénye
kigyullad a kosárban és az alsó vezérlőpulton, a hangjelző folyamatosan aktiválódik a kosárban.
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A kosár minden működési hibáját azonosítani kell a napi beüzemelés előtt. Azonosítsa ezeket, és a kosarat
helyezze üzemen kívül, ha működési hibát észlel.
Szilárd és sík próbafelületet válasszon, amely minden akadálytól mentes.
A kosár manőverei során (emelés, elforgatás stb.) nézzen szét maga körül és felett. Különösen ügyeljen a villamos
kábelekre és minden olyan tárgyra, amely a kosár haladási területére eshet.

3 - AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A
ELLENŐRZÉS

A kosár autonóm működése ténylegesen 5 óra, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Ha minden sáv fekete, ezt azt jelzi, hogy az akkumulátor maximálisan fel van töltve.
- A kosár használata során a sávok száma jelzi az akkumulátor töltésszintjét.
- Amikor két fekete sáv marad, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor 80%-ban lemerült,
így el kell végezni az akkumulátor újratöltését.
MEGJEGYZÉS: a gyors és visszafordíthatatlan tönkremenetel elkerülése érdekében nem
szabad az akkumulátor 20%-os töltöttségi küszöbe alá menni.

4 - AKKUMULÁTOR

B
TÖLTÉS

A kosár töltő csatlakozója a vezérlőpult alatt, a tornyon található.
A töltő használata:

1

1

Az akkumulátorokat jól szellőző helyen töltse újra, ahol kifejezetten
tilos a dohányzás, hogy a robbanásveszélyt kivédje.

- Nyissa fel a torony 1-es burkolatát (B ábra), és a töltés alatt hagyja nyitva.
- Szüntesse meg a kosár tápellátását a 2-es akkumulátor megszakító segítségével
(C ábra).
- Az akkumulátorra ne helyezzen fém tárgyakat (rövidzárlat veszélye).
- A kupakokat ne távolítsa el.
- Ne töltse az akkumulátort, ha az elektrolit hőmérséklete 40 °C felett van, hagyja
először lehűlni.
- Csatlakoztassa a töltő csatlakozót.
- Soha ne szakítsa félbe a töltési műveletet. Soha ne töltse az akkumulátort csak
néhány óráig, mivel ez jelentősen csökkenti annak élettartamát.

C

MEGJEGYZÉS: A 70–80%-ban lemerült akkumulátorok töltése körülbelül 10 órát vesz
igénybe.
A töltés befejezése után:
- Húzza ki a töltő csatlakozót.
- Állítsa vissza a kosár tápellátását a 2-es akkumulátor megszakító segítségével (C ábra).
- Zárja le a torony 1-es burkolatait (B ábra).

2
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MEGJEGYZÉS: A töltőt a hozzá tartozó kábellel együtt gyárilag beállították. Cseréje
esetén ügyeljen arra, hogy ugyanolyan keresztmetszetű és hosszúságú kábellel
helyettesítse.
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5 - HIDRAULIKUS OLAJ SZINTJE

A
ELLENŐRZÉS

-

Állítsa a kosarat szállítási pozícióba.
Nyissa fel a bal oldali tetőt.
Az olajszintnek az 1-es kémlelő közepén kell lennie (A ábra).
Ha kell, töltsön bele olajat (lásd: „KENŐANYAGOK” fejezet) a töltőnyíláson, 2. jelzés,
keresztül (B ábra).

1

B
2

6 - AZ AKKUMULÁTOR ELEKTROLITSŰRŰSÉGE
ELLENŐRZÉS
Az elektrolitsűrűség a hőmérséklettől függően változik, fenn kell azonban tartani
a legalább 1270-es értéket 16 °C-on.
A vonalkázott részen (C ábra) az akkumulátor töltése normál szintű. A vonalkázott rész
felett újra kell tölteni az akkumulátort. A sűrűség eltérése nem lehet 0,0025 egységnél
több az akkumulátor egyes elemei között.
- Töltse újra az akkumulátort, és várjon 1 órát, mielőtt savsűrűségmérő segítségével
ellenőrizné az elektrolitsűrűséget az akkumulátor minden egyes elemében.
- Soha ne ellenőrizze azt követően, hogy desztillált vizet töltött bele.
Az akkumulátor kezelése és karbantartása veszélyes lehet, tegye meg
az alábbi óvintézkedéseket:
- Viseljen védőszemüveget.
- Az akkumulátort vízszintesen kezelje.
- Soha ne dohányozzon vagy dolgozzon nyílt láng közelében.
- Megfelelően szellőző helyen dolgozzon.
- Amennyiben a bőrre vagy a szemekbe elektrolitok kerülnek, öblítse
bőséges mennyiségű hideg vízzel 15 percen keresztül és hívjon
orvost.

C

1.240
1.250
1.260
1.270
1.280
1.290
1.300

°C -18 -10 0 10 20 30 40
°F 0 14 32 50 68 86 104

7 - AZ AKKUMULÁTOR ELEKTROLITSZINTJE

D
ELLENŐRZÉS

-

Nyissa fel a torony tetőt.
Távolítsa el az akkumulátor minden egyes elemének kupakját (D ábra, 1. jelzés).
A szintnek 1 cm-rel az egyes elemek lemezei felett kell lennie.
Szükség esetén adjon hozzá üvegedényben tartott, tiszta desztillált vizet.
Tisztítsa meg és szárítsa ki a kupakokat (D ábra, 1. jelzés), és tegye őket vissza a
helyükre.
- Ellenőrizze a kapcsokat, és vigyen fel vazelint, hogy elejét vegye az oxidációjuknak.
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Ellenőrizze az elektrolitszintet az akkumulátor minden egyes elemében.

8 - AKKUMULÁTORTARTÁLY

A
LEÜRÍTÉS

-

Állítsa le a kosarat
Nyissa fel a torony tetőit.
Ellenőrizze, hogy van-e víz az akkumulátortartályban.
Az akkumulátorban lévő vizet ürítse le a szívókörte segítségével (A ábra).
A tartályban lévő víz az akkumulátor tönkremenetelét vonná maga
után, rövidzárlatot okozva egy vagy több kapocsnál.
Gondoskodjon a szennyezett víz (elektrolit+víz) környezetet védő
eltávolításáról.

9 - A KEZELŐKAR GUMIHARANGJÁNAK ÁLLAPOTA

B
ELLENŐRZÉS

- Állítsa le a kosarat.
- Ehhez a művelethez szálljon be a kosárba.
- Ellenőrizze a kezelőkar gumiharangjainak (B ábra, 1. jelzés) megfelelő állapotát,
működésbe hozva azt úgy, mintha mozgást végezne.
A gumiharangon nem lehet repedés, hasadás, mivel a beszivárgó vízzel fennállna az
a kockázat, hogy árt a gép megfelelő működésének.

1

10 - INGA ALSÓ POZÍCIÓJÁNAK ÉRZÉKELŐJE
ELLENŐRZÉS
Ehhez a művelethez eressze le az ingát szállítási pozícióba.
- Végezzen eltolást szállítási sebességgel.
- Emelje fel az ingát.
- Haladjon előre.
- A kosárnak munka módra kell váltania.
Rendellenes működés esetén tiltsa meg a kosár használatát.
Forduljon márkakereskedőjéhez.

11 - TELESZKÓP ALSÓ POZÍCIÓJÁNAK ÉRZÉKELŐJE
ELLENŐRZÉS

Rendellenes működés esetén tiltsa meg a kosár használatát.
Forduljon márkakereskedőjéhez.
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Ehhez a művelethez engedje le a teleszkópot szállítási pozícióba.
- Végezzen eltolást szállítási sebességgel.
- Emelje fel a teleszkópot.
- Haladjon előre.
- A kosárnak munka módra kell váltania.

12 - DŐLÉSÉRZÉKELŐ

A
C
ELLENŐRZÉS

1-es érzékelő tesztelése (A ábra) (lásd 2 - LEÍRÁS: KEZELŐSZERVEK)

1

Rendellenes működés esetén tiltsa meg a kosár használatát.
Forduljon márkakereskedőjéhez.

13 - A GÉP MATRICÁI
ELLENŐRZÉS
- Forduljon márkakereskedőjéhez.

14 - A SAFEMANSYTEM (OPCIÓ) ÁLLAPOTA

B
ELLENŐRZÉS

Nyomja le az érzékelőszegélyt (B ábra, 1. jelzés), és ellenőrizze:
- A kosár minden mozgásának leállását.
- A kék villanófény és a figyelmeztető hangjelzés működését.
- A kosár mozgásainak működését, amikor lenyomta egyszer az „OFF” gombot (C ábra,
2. jelzés).
- Ha az érzékelőszegély meghibásodott, a kék villanófény gyorsabban villog, és
egy jellegzetes rövid hangjelzés aktiválódik. A gép ennek ellenére képes a normál
működésre.
- Ha az „OFF” újraélesítő gomb nem működik, használja a vészleállítót a kosár
újraélesítéséhez.

1

C

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

2
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MINDEN 50. ÜZEMÓRA UTÁN
1 - ZSÍROZZA MEG AZ OSZLOPOT

A
ZSÍRZÁS

- Oldószer segítségével zsírtalanítsa az oszlop mind a 4 oldalát (A ábra)
- Vigyen fel friss kenőanyagot (B ábra) (lásd a „KENŐANYAGOK” című fejezetet).

B

2 - VÉSZHELYZETI SZIVATTYÚ
ELLENŐRZÉS

A kosarat semmilyen körülmények között nem használhatja,
ha a szivattyú nem működik.
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- Állítsa le a kosarat.
- Ellenőrizze a vészhelyzeti szivattyú megfelelő működését (lásd: „2 - LEÍRÁS: MENTÉSI
ELJÁRÁS”)
- Hajtson végre mozgást (például: teleszkópos oszlop leeresztése stb.).

3 - A KEREKEK ANYACSAVARJAINAK MEGSZORÍTÁSA

C
ELLENŐRZÉS

Ellenőrizze a kerekek anyacsavarjainak meghúzását:

1
1

- Az 1-es jelölésű első kerekek meghúzási nyomatéka (C ábra): 11,5 daN/m ± 4%.
- A 2-es jelölésű hátsó kerekek meghúzási nyomatéka (C ábra): 17,8 daN/m ± 5%.
Ezen utasítás be nem tartása a kerékcsavarok tönkremenetelét és
törését, valamint a kerekek deformálódását vonhatja maga után.

1
1

D

2

4 - ELEKTROMOS MOTOR SZÉNKEFÉINEK TISZTÍTÁSA

A
TISZTÍTÁS

- Távolítsa el a két rögzítőcsavart, majd a fém bilincset (A ábra).
- Távolítsa el a csavart, majd tisztítsa meg a szénkeféket (B ábra).

547397 (01/03/2017)
80/100 VJR EVOLUTION

B
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MINDEN 100. ÜZEMÓRA UTÁN
1 - TORONY FORGATÓMŰGYŰRŰ

A
ZSÍRZÁS

A csapágyjáratok zsírzását és a fogak kenését minden 100. üzemórában el kell végezni,
továbbá hosszabb leállások előtt és után is.

1

- Távolítsa el a torony burkolatait (B ábra, 1. jelzés).
- Távolítsa el a járműváz burkolatát (B ábra, 2. jelzés).
- Ecset segítségével vigyen fel kenőanyagot (lásd a „KENŐANYAGOK” című fejezetet)
a fogaskoszorúra és a fogaskerékre (C ábra, 3. jelzés).

B

2

C

3

2 - A TORONY FORGATÓMŰGYŰRŰ CSAVARJAINAK MEGSZORÍTÁSA

D
ELLENŐRZÉS

A 4-es csavarok megszorítását (D ábra) legkésőbb az 50. üzemóra után ellenőrizni kell.
Utána minden 100. üzemóra után kell megismételni ezt az ellenőrzést.

4
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- A csavarok meghúzási nyomatéka 12 daN/m ± 10%.
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3 - HIDRAULIKUS OLAJ

A
LEÜRÍTÉS - CSERE

- Helyezze a kosarat vízszintes felületre, szállítási pozícióban.
- Nyissa fel a jobb oldali tetőt.
AZ OLAJ KIÜRÍTÉSE:
- Helyezzen egy tartályt az 1-es leürítő kupak alá (A ábra), és tekerje ki.
- Vegye le a töltőkupakot, hogy megkönnyítse a megfelelő leürítést.
1

4 - A HIDRAULIKUS RENDSZER MEMBRÁNJA

B
TISZTÍTÁS

- Helyezze a kosarat vízszintes felületre, szállítási pozícióban.
- Nyissa fel a jobb oldali tetőt.

2

AZ OLAJ KIÜRÍTÉSE:
- Helyezzen egy tartályt az 1-es leürítő kupak alá (A ábra), és tekerje ki.
- Vegye le a töltőkupakot, hogy megkönnyítse a megfelelő leürítést.
A MEMBRÁN TISZTÍTÁSA :
- Távolítsa el a 2-es mini hidraulikai berendezést (B ábra), majd távolítsa el a műanyag
cső végén található 3-as membránt (C ábra).
AZ OLAJ FELTÖLTÉSE:
- Tegye vissza és szorítsa meg a leürítő kupakot, 1. jelzés (A ábra)
- Töltse tele a tartályt hidraulikus olajjal (lásd: „KENŐANYAGOK” fejezet) a töltőnyíláson
keresztül (lásd: HIDRAULIKAI OLAJ SZINTJE).
- Az olajszintnek a MIN és MAX szint között kell lennie.

C

Gondoskodjon a leürített olaj környezetet védő eltávolításáról.
3

5 - HIDRAULIKASZŰRŐ

D
CSERE

Helyezze a kosarat vízszintes felületre, szállítási pozícióban.
Nyissa fel a jobb oldali tetőt.
Csavarja ki a 4-es csavart (D ábra), és vegye ki a szűrőt.
Engedélyezett szűrőtípus: lásd a „SZŰRŐELEMEK” című fejezetet.
4
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6 - A TORONY FORGATÓMOTOR-CSAVARJAINAK MEGSZORÍTÁSA

A
ELLENŐRZÉS

-

Helyezze a kosarat vízszintes felületre
Távolítsa el a torony bal- és jobboldali burkolatait.
Távolítsa el a járműváz bal- és jobboldali burkolatait.
Nyissa fel a motorháztetőt és a torony alsó tetejét.
Ellenőrizze a 4 csavar szorosságát (A ábra, 1. jelzés)
A csavarok meghúzási nyomatéka: 13,5 daN/m ± 10%.

1

7 - TÚLTERHELÉS-ÉRZÉKELŐ
ELLENŐRZÉS
- Ehhez a művelethez csukja össze az ingát szállítási pozícióba.
- Helyezzen a kosárba a jelzettnél nagyobb tömeget (lásd a „2 - LEÍRÁS: JELLEMZŐK”
fejezetet).
- Blokkolódnia kell a gép összes mozgásának (a túlterhelés jelzőfénye kigyullad
a kosárban, a hangjelző folyamatosan aktiválódik a kosárban).

547397 (01/03/2017)
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Rendellenes működés esetén tiltsa meg a kosár használatát.
Forduljon márkakereskedőjéhez.
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MINDEN 200. ÜZEMÓRA UTÁN
1 - TÚLTERHELÉS
ELLENŐRZÉS
- A túlterhelésnek aktiválódnia kell a névleges terhelés 1,1- és 1,2-szeres értéke között
(lásd „2 - LEÍRÁS: JELLEMZŐK”).
- Névleges tömeg 200 kg.
> Elérendő eredmény: a gép 220 kg és 240 kg között éri el a túlterhelt állapotot,
a túlterhelés-érzékelőknek ekkor aktiválódniuk kell.
MEGJEGYZÉS: a túlterhelés beállítását illetően tekintse meg a javítási kézikönyvet.

2 - LEÁLLÍTÁSI TÁVOLSÁG
ELLENŐRZÉS

Leállítási távolság vízszintes talajon:
- A leállítási távolság ellenőrzését sima talajon, a kosárban a névleges terhelés
1,1-szeresével kell elvégezni.
- Érje el a maximális sebességet, majd engedje el a kezelőkart.
> Elérendő eredmény:
Vízszintes talajon

Leállítási távolság

Szállítási sebesség

700 mm +/- 200 mm

Munkasebesség

70 mm +/- 30 mm

Ellenőrizze a fékek tartását lejtőn:
- Vigye a kosarat névleges 20 %-os statikus lejtőre, a kosárban a névleges terhelés
1,1-szeresével.

547397 (01/03/2017)
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> Elérendő eredmény: a kosárnak egyáltalán nem szabad hátramozdulnia egy percig.
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ALKALOMSZERŰ KARBANTARTÁS
1 - AKKUMULÁTOR
CSERE
Ha ki kell cserélni az akkumulátort, feltétlenül ugyanolyan kapacitású és súlyú
akkumulátorokat használjanak, a gép stabilitásának biztosítása érdekében.
A hajtóakkumulátor nehéz (215 kg), ezért emelőrendszert kell használni.

ÓVINTÉZKEDÉS:
- Tartsa az akkumulátort egyenesen az emelés közben.
- Ügyeljen arra, hogy az emelőköteleket távol tartsa, a rövidzárlat elkerülése
érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor megfelelően legyen a kosárra helyezve.
MEGJEGYZÉS: Új akkumulátorok beépítése esetén 3-5 alkalommal töltse újra őket
3-4 óra használat után.

2 - A TELESZKÓPOS ELEMEK SÉRÜLÉSEINEK ÉS KOPÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A
ELLENŐRZÉS

Ezt a stabilitási tesztet kizárólag szakképzett személy végezheti
a megfelelő biztonsági műveletek (a gép rögzítése) elvégzése után.

AZ TESZT ELVÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI:
- A kosár sík talajon áll.
- A teleszkóp teljesen ki van tolva.
- Az inga vízszintes helyzetben van.
- A tesztet szélvédett helyen végezze el.
TESZT:
- Helyezzen 200 kg terhet a kosárba úgy, hogy a teher tömegközéppontja a kosár
közepére essen.
- Függesszen egy súlyt a túlterhelt tengelyre (A ábra).
EREDMÉNY:
- A súly és a torony alapzata közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 1700 mm
(B ábra).
ELLENŐRZÉS GYAKORISÁGA:
Az ellenőrzést a kosár fő alkatrészeinek minden módosítása után el kell végezni, ilyenek
például:
A teleszkóp módosítása vagy cseréje.
Az ellensúlyok módosítása vagy cseréje.
A járműváz módosítása vagy cseréje.
A torony módosítása vagy cseréje.
Az inga módosítása vagy cseréje.
A kerekek módosítása vagy cseréje.
A teleszkópos oszlop elemeinek vagy lemezeinek módosítása vagy cseréje.
A kosár módosítása vagy cseréje.
A gép általános ellenőrzése közben mindig tartsa be a vonatkozó helyi
jogszabályokat.

200 Kg

1700 mm
maximum
547397 (01/03/2017)
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3 - KOSÁR
EMELÉS
- Vegye tekintetbe az emelésnél a kosár súlypontját.
- Helyezze a horgokat az erre a célra kialakított rögzítési pontokba.

2250 kg
80 VJR EVOLUTION

1.51°

2650 kg
100 VJR EVOLUTION

547397 (01/03/2017)
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0.69°
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