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De Kesla XS 240 is een zelfrijdende 
hoogwerker met eigen dieselmotor. Dankzij 
de vierwielaandrijving en de 
vierwielbesturing is de Kesla XS 240 zeer 
behendig en kan, op het platform bediend, 
worden ingezet op moeilijk begaanbaar 
terrein. 
De Kesla XS hoogwerker kan in alle normale 
omstandigheden op het platform bediend 
worden, omdat daar alle benodigde 
bedieningsinstrumenten geplaatst zijn. 
Bij de zwenktafel bevinden zich de centrale 

lektrische kast en de instrumenten voor bediening vanaf de grond. 
e remmen van de hoogwerker worden automatisch geblokkeerd wanneer de druk van de 

ijmotor is afgenomen. 
et elektronische reservesysteem voor het neerlaten van het platform kan op het platform 
n op de grond worden bediend . 
e Kesla XS 240 heeft dankzij de telescoopgiek een grote reikwijdte. De inzetbaarheid 
an de machine wordt verder bevorderd door de onbegrensd draaiende zwenkinrichting en 
e standaard jibgiek.   
e Kesla XS 240 hoogwerker is ruimschoots uitgerust met functies die de veiligheid 
evorderen. Door hiervan kennis te nemen, kunt u de kwaliteit, de efficiëntie en de 
eiligheid van het werk verbeteren. De bediening van de hoogwerker wordt 
ergemakkelijkt door de elektronische 2-hendelbesturing van de giek. 
ontroleer de conditie van de hoogwerker dagelijks voor aanvang van het werk aan de 
and van deze instructies. Het is verboden de hoogwerker te gebruiken als deze defect, 
iet onderhouden of niet gekeurd is. 
e fabriek behoudt zich het recht voor om de machineconstructie, de onderdelen en de 
nderhoudsinstructies zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

en stijgende lijn wenst u 

ESLAOYJ
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2 TEKENING MET DE TRANSPORTMATEN 
 

 
 
Afb. 1 Tekening met transportmaten 
 
Maat mm in. Maat mm in.
A 7150 281.5 K, brede band 340 13.4
B (afh. van banden) 2335 91.9 K, terreinband 270 10.6
C 355 14.0 ØL, brede band 750 29.5
D 430 16.9 ØL, terreinband 760 29.9
E 2290 90.7 M, brede band 2070 81.5
F 1275 50.2 M, terreinband 1915 75.4
G 1670 65.7
H 1500 59.1
J 1000 39.4

 
 

  



Kesla ®XS 240 
ZELFRIJDENDE TELESCOPISCHE HOOGWERKER 

 

6 

3 DE HOOGWERKER VERPLAATSEN MET DE 
HIJSHAAK 

 

 
Afb. 2 De hoogwerker verplaatsen met een hijshaak 
 
  m ft. 
E Afstand zwaartepunt 1,25  
F Afstand zwaartepunt 1,04  
P Zwaartepunt   
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4 SPECIFICATIE 
 
 
 

 
 
 
Afb. 3. Specificatie 
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1. Platform 
2. Giek 
3. Zwenktafel 
4. Verbrandingsmotor 
5. Bedieningsinstrumenten op het platform: giek / platform,  
 stabilisators en rijden 
6. Giekbediening op grond 
7. Chassis 
8. Vooras, schommelas 
9. Voorwiel en remmen 
10. Achteras, vast 
11. Achterwiel en remmen 
12. Jib 
13. Zwenklager 
14. Zwenkmotor, overbrenging en rem van zwenkbeweging 
15. Brandstoftank, vullen aan linkerkant van de hoogwerker 
16. Tank voor hydrauliekolie, aan de linkerkant van de hoogwerker 
17. Accu, onder afdekplaat achter de zwenktafel. 
18. Accessoirekist, bewaarplaats van de bedieningshandleiding, 
 aardlekschakelaar 220V 50Hz. 
19. Hoofd-stroomschakelaar, achter de zwenktafel 
20. Hefcilinder 
21. Telescoopcilinder 
22. Stabilisatiecilinder van het platform 
23. Jibcilinder 
24. Stuurcilinders 
25. Hydrauliekpomp 
26. Hefstraalbegrenzingsinstallatie 
27. Apparatuur van bewaking van platformbelasting 
28. Pedaal (ingedrukt: giekbediening) 
29. Elektrische pomp van het reservesysteem voor neerlaten 
30. Stuurcilinder van de stabilisatiecilinder 
31. Opstap van platform 
32. Rotatiecilinder van platform 
33. Bevestigingshaken voor vangriemen 
34. Stopcontacten voor elektrisch gereedschap (220V 50 Hz). 
35. Transportsteun 
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5 TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Max. hoogte platformbodem vanaf de grond ....................................... 22,00 m 
Max. werkhoogte ................................................................................. 24,00 m 
Kleinste hefstraal gemeten vanaf de buitenste rand van het platform 
op max. werkhoogte ............................................................................ 1,4 m 
Max. toegestane platformbelasting ...................................................... 230,0 kg 
Max. hefstraal bij 230,0 kg platformbelasting (rand van platform)........ 9,4 m 
Max. hefstraal bij 120,0 kg platformbelasting (rand van platform)........ 10,7 m 
Max. hefstraal bij 80,0 kg platformbelasting (rand van platform) ......... 11,3 m 
Afmetingen platformbodem.................................................................. 1,0 x 1,5 m² 
Hydraulische platformrotatie ................................................................ 90°  
Zwenkhoek van jibgiek ........................................................................ 120° 
Steunpuntafstand van stabilisators in lengterichting ............................ 5200 mm 
Steunpuntafstand van stabilisators in dwarsrichting ............................ 4500 mm 
Max. steunpuntbelasting op voet ......................................................... 37000 N 
Max. toegestane helling van ondergrond............................................. ±7° 
Max. toegestane helling van chassis ................................................... ±1° 
Transportlengte.................................................................................... 7,15 m 
Transportbreedte ................................................................................. 2,07 m 
Transporthoogte (afhankelijk van banden)........................................... 2,335 m 
Bodemspeling ...................................................................................... 0,43 m 
Asafstand............................................................................................. 2,29 m 
Draaistraal: 
vierwielbesturing, buitenste rand van band.......................................... 3,0 m 
vierwielbesturing, buitenste gedeelte van platform .............................. 5,0 m 
tweewielbesturing, buitenste rand van band ........................................ 4,4 m 
tweewielbesturing, buitenste gedeelte van platform ............................ 6,4 m 
Schommelhoek van vooras.................................................................. ±10° 
Totaalgewicht met volle tanks: ............................................................ 4850 kg 
Achteraslast bij 80 kg platformbelasting:.............................................. 2430 kg 
Vooraslast bij 80 kg platformbelasting: ................................................ 2500 kg 
Rijsnelheid: 
langzaam ............................................................................................. 0-3  km/h 
snel ...................................................................................................... 0-5  km/h 
Trekkracht: 
langzaam, olietemperatuur  + 20 ºC .................................................... 15400 N ,1740 kg. 
snel, olietemperatuur + 20 ºC .............................................................. 7700 N, 870 kg 
Klimvermogen (theoretisch): langzaam snelheidsbereik...................... 19° (35%) 
Terreinbanden, tractieprofiel ................................................................ 10,0/75-15,3/8pr 
Brede banden ...................................................................................... 350/50 – 16/12 pr 
Max. geluidsniveau (2500 rpm) op bedieningsplaats bij de grond ....... 91 dBA 

op onderste bedieningsplaats van platform ......... 77 dbA 
Output van hydrauliekpomp bij 2400 rpm: ........................................... max. 43 l/min 
Hydraulische druk: giek........................................................................ 230 bar 
rijmotoren en stabilisators .................................................................... 250 bar 
 
Hydrauliekpomp: axiaal-plunjerpomp met variabele inhoud 
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Inhoud van hydrauliekolietank ............................................................. 60 l 
Inhoud van brandstoftank .................................................................... 60 l 
 
Verbrandingsmotor: .........................................................................Kubota V1505-BB-EC-1 
 
Kubota V1505-BB-EC-1: 
Vermogen bij toerental van motor 2400 rpm........................................ 30 pk/ 22 kW 
Max. torsiemoment bij 2400 rpm (ISO3046) ........................................ 90 Nm 
Brandstof: lichte stookolie, dieselolie ASTM D 975-1D/2D 
Brandstofverbruik: 
bij toerental 2600 rpm .......................................................................... 4,7 l/u 
Accu's .................................................................................................. 2 st. 12 V 55 Ah 
Waarschuwings- en signaallampen 
- Signaallamp oliedruk 
- Signaallamp elektrische lading 
- Signaallamp oververhitting koelvloeistof 
- Signaallamp voor functiestoring besturingssysteem 
 
Waarschuwingsteksten Iqan-display 
- Hoeveelheid brandstof 
- Hoeveelheid hydrauliekolie 
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5.1 GRAFIEK VAN VLUCHT VAN XS 240 HOOGWERKER 
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6 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
 
 

1. Lees deze bedieningshandleiding goed voordat u de hoogwerker gaat gebruiken. De 
hoogwerker mag niet worden gebruikt zonder kennis van de bedieningshandleiding en de 
veiligheidsvoorschriften. Bewaar de bedieningshandleiding in de accessoirekist. De 
bedieningshandleiding moet ALTIJD op of bij de hoogwerker aanwezig zijn. 
 
2. De bediener van de hoogwerker moet minstens 18 jaar oud zijn en redelijk ervaren zijn 
in het bedienen van hoogwerkers.  De eigenaar / houder van de hoogwerker moet ervoor 
zorgen dat alle gebruikers geschoold zijn in het gebruik van de hoogwerker. 
 
3. De Kesla XS 240 hoogwerker heeft de volgende begrenzerschakelaars, die veilig zijn 
afgesteld: 
- steunpositie van stabilisators 
- grondcontact van stabilisators 
- elektronische begrenzing van de maximaal toegestane hefstraal, werkend bij heffunctie, 
telescoop, en jib; elektrische reservelimiet van de hefstraal. 
- elektronische veiligheidslimiet van bewaking van overschrijding platformbelasting 
- veiligheidslimiet van transportstand 
 
4. Het reservesysteem voor neerlaten bestaat uit een elektrische pomp (geplaatst voor de 
hydrauliektank) en bedieningsplaatsen en -knoppen voor de giek, bij de zwenktafel en op 
het platform. De nauwkeurige gebruiksaanwijzing staat in het hoofdstuk "Gebruik van het 
reservesysteem voor neerlaten". 
 
5. Wees voorzichtig als de hoogwerker in de buurt van onder spanning staande 
elektriciteitsleidingen gebruikt wordt. Op het platform is een sticker aangebracht met de 
minimumafstanden die tot diverse elektriciteitsleidingen in acht moeten worden genomen. 
 
6. Gebruik altijd het gele knipperlicht als de hoogwerker wordt gebruikt in een drukke 
straat. Zorg voor een afdoende afzetting van de gevarenzone. Neem de verkeersregels 
die op de werklocatie gelden in acht. 
 
7. Verrijd de hoogwerker alleen als het platform goed in de transportstand vastgezet is. 
 
8. Op het platform mogen zich hoogstens twee (2) personen tegelijkertijd bevinden, 
voorzien van de benodigde gereedschappen en benodigdheden, waarbij de totale 
belasting echter nooit 230 kg mag overschrijden. 
 
9. Gebruik de hoogwerker alleen met stevig staande stabilisators. Plaats onder de 
stabilisators zo nodig extra platen. Zorg ervoor dat de stabilisator niet van de plaat af kan 
glijden en dat de plaat bestand is tegen het gewicht van de stabilisator. Gebruik bij 
gladheid voetplaten met spikes of bouten. In de voetplaten bevinden zich hiervoor 
voorgeboorde gaten. In punt 15.0 staat een tabel met de dichtheid van diverse 
grondsoorten. Houd er rekening mee dat ook asfalt het kan begeven! 
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10. Houd bij gebruik van de hoogwerker rekening met de nadelige invloed van wind, 
regen, temperatuur, onweer, slecht zicht, sneeuw en ijs. 
 
11. Neem tijdens het heffen geen extra lading. KANTELGEVAAR ! 
 
12. Houd rekening met de nadelige invloed van hitte en koude op de 
arbeidsomstandigheden. 
 
13. De windlast van de hoogwerker niet vergroten met extra schermen of een lading die 
veel wind vangt. 
 
14. Gebruik op het platform geen ladders, verhogingen of steigers voor extra werkhoogte. 
Niet op en neer springen of het platform het schommelen brengen. 
 
15. Werp nooit voorwerpen van het platform af. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen van 
het platform af kunnen vallen. 
 
16. Gebruik gehoorbescherming bij het bedienen van de hoogwerker op de grond. Het 
geluidsniveau daar overschrijdt 84 dB (A). Bij bediening op het platform ligt het 
geluidsniveau onder 84 dB (A) en is het gebruik van gehoorbescherming niet 
voorgeschreven. 
 
17. In binnenruimtes of op slecht geventileerde locaties de motor alleen gebruiken om de 
hoogwerker te verplaatsen. Probeer de ventilatie te verbeteren. Vergiftigingsgevaar!  De 
hoogwerker kan worden uitgerust (optioneel) met een pomp die werkt op netstroom, voor 
gebruik binnen. 
 
18. Gebruik de hoogwerker niet als goederen- of personenlift tussen werkhoogtes of 
etages. 
 
19. De veiligheidsinrichtingen niet buiten werking stellen. Defecte veiligheidsinrichtingen 
herstellen of door een deskundig servicebedrijf laten herstellen voordat de hoogwerker 
opnieuw gebruikt wordt. 
 
20. Controleer voor het neerlaten van het platform altijd of er onder het platform geen 
mensen staan of goederen liggen. 
 
21. Voor een veilige en storingsvrije werking moet de hoogwerker schoon en sneeuw- en 
ijsvrij gehouden worden. 
 
22. Wees voorzichtig met brandstoffen, smeerolie en hydrauliekolie en smeervetten van 
de hoogwerker. Vermijd huidcontact met deze stoffen. Blootstellingsgevaar ! 
 
23. Zet de motor van de hoogwerker altijd uit tijdens het tanken van brandstof. Pas op voor 
spatten. Brandgevaar! 
 
24. De hoogwerker regelmatig inspecteren en onderhouden of service- en 
reparatiewerkzaamheden uitbesteden aan een ter zake deskundig servicebedrijf. 
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25. De constructie van de hoogwerker mag niet worden gewijzigd zonder toestemming en 
aanwijzingen van de fabrikant. 
 
26. De bijvulopening van het koelsysteem niet openen als de motor heet is. Gevaar voor 
ongevallen! 
 
27. Inspecteer de hoogwerker elke dag voor aanvang van de werkzaamheden. 
 
27.1 Inspectie van de stabilisators: 
- Zie de aanwijzingen in het bedieningshandboek bij: "Inspectie van de stabilisators" 
 
27.2 Inspectie van de telescoop 
- Zie de aanwijzingen in het bedieningshandboek bij: "Controle van de vlucht van de 
telescoop" 
 
27.3 Controle van het heffen: 
- Zie de aanwijzingen in het bedieningshandboek bij: "Controle van de hefstraal" 
 
28. Controleer eens per week de werking van de reservelimiet van de controle van het 
hefvermogen (zie de inspectie-aanwijzingen in het bedieningshandboek bij: "Controle / 
afstellen van de reservelimiet van de controle van het hefvermogen" 
 
29. Laat de hoogwerker elk jaar grondig keuren. Als de hoogwerker onder zeer zware 
omstandigheden gebruikt wordt, moet men de keuring vaker laten uitvoeren. Dit geldt ook 
als er laswerk aan dragende delen verricht is of er andere speciale redenen bestaan om 
het toestel te laten herkeuren. Deze zgn. jaarlijkse keuring moet worden uitgevoerd door 
een daartoe bevoegde persoon. 
Van de keuring moet een keuringsrapport worden opgemaakt, dat o.a. voorzien wordt van 
de keuringsdatum. Het keuringsrapport moet altijd op de hoogwerker aanwezig zijn, bijv. in 
de accessoirekist. Ook de eigenaar van de hoogwerker moet een kopie bewaren.  In de 
bijlagen van de bedieningshandleiding vindt u een modelexemplaar van een officieel 
goedgekeurd formulier.  
In het keuringsrapport moeten de wijzigingen en reparaties aangegeven worden, voorzien 
van de datum van de reparatie, de locatie daarvan op de hoogwerker en de naam van de 
reparateur. Zorg dat u op de hoogte blijft van eventuele wetswijzigingen m.b.t. de 
keuringseisen. Houd hier rekening mee bij de volgende keuring. Neem voor wijziging en 
reparatie van dragende delen altijd contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger. 
Na reparatie of het vervangen van onderdelen van platform, jib, giek, zwenktafel, chassis, 
stabilisators of een cilinder moet de hoogwerker altijd door overbelasting worden 
proefbelast. 
 
30. Als u de hoogwerker achterlaat, zet hem dan ergens neer waar hij anderen niet in de 
weg staat. Zet de giek en de stabilisators in de transportstand. Zet de motor uit en 
voorkom misbruik door onbevoegden door de contactsleutels uit platform en 
grondbedieningspaneel te halen. Zet de stroom uit met de hoofdschakelaar.  Neem de 
sleutels met u mee. Bewaar de sleutels altijd aan de sleutelbos, ook tijdens gebruik. 
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31. De gebruiker of bestuurder van de hoogwerker mag niet onder invloed van alcohol of 
verdovende middelen zijn. 
 
 

 
 
32. Draai de contactsleutels altijd in de 0-stand wanneer u op het platform of in de buurt 
van de hoogwerker elektrische lasapparatuur gebruikt. Gebruik het frame van de 
hoogwerker of stalen constructies van het platform niet als aarde. Voorkom dat de 
lasstroom in contact komt met de hoogwerker. 
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7 HELLINGSGRAAD BIJ OPSTELLING 
 

Afb. 4. Hellingsgraad bij opstelling 
 
WAARSCHUWING! ZORG ERVOOR DAT DE HOOGWERKER NIET VAN EEN  
HELLEND VLAK AF KAN GLIJDEN. GEBRUIK ZONODIG EXTRA SPIKES IN DE  
VOETPLATEN 
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8 VERBRANDINGSMOTOR 
 
De Kesla XS 240 heeft een dieselmotor van het type Kubota V1505-BB-EC-1. 
Het maximale toerental van de motor is op de fabriek ingesteld op 2400 r/min. Het 
maximale toerental is 3000 rpm, dit mag niet worden overschreden. De motor start alleen 
nadat deze is voorgegloeid. 
 
9 BEDIENINGSINSTRUMENTEN EN FUNCTIES 
 
Starten: 
 
Zet de stroom aan met de hoofdschakelaar 1 (afb. 5). De hoofd-contactsleutel kan ook 
worden verwijderd wanneer de stroom ingeschakeld is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5. Hoofd-stroomschakelaar 
 

 
9.1 BEDIENINGSINSTRUMENTEN BIJ DE GROND 
 
De grondbedieningsinstrumenten bevinden zich op de zwenktafel, op het voorste deel van 
de motorkap. Wanneer de stabilisators opgesteld zijn en de hoogwerker ondersteunen, en 
de motor met de grondbesturing is gestart, kan men met de grondbedieningsinstrumenten 
de giek zwenken, heffen en uit- en inschuiven, en de jib heffen en neerlaten. De snelheid 
van de bewegingen kan traploos met de potentiemeter voor snelheidsregeling worden 
ingesteld. De snelheden zijn veilig afgesteld. Als u een hogere snelheid wilt, selecteer dan 
eerst de beweging en verhoog dan de snelheid.  
Het reserve-neerlaatsysteem wordt met ditzelfde grondbedieningsinstrument bediend. 
Bij het bedienen van de giek op de grond dient de stroom bij de grond te zijn ingeschakeld. 
Bij bediening vanaf het platform moet de contactsleutel bij de grond verwijderd zijn en in 
het contactslot van het platform gestoken worden. 
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9.1.1 Bedieningsschakelaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6 
 
Drukknop nr. 1: 
 
- Noodstopknop. 
- Als deze wordt ingedrukt, gaat de verbrandingsmotor uit en worden alle bewegingen van 
de hoogwerker gestopt. 
- De knop blijft in de onderste stand staan. De motor kan niet opnieuw worden gestart 
voordat de knop weer omhoog is gezet. De knop wordt teruggezet door hem iets met de 
klok mee te draaien, waarna hij omhoog springt. 
- Als de noodstopknop van het platform of bij de grond is ingedrukt, staat op het display 
dat de noodstopknop ingedrukt is. 
 
Schakelaar 2: 
 
- Zwenken giek. 
- Zwenktafel en giek zwenken in de richting van de schakelaar 
- De stabilisators moeten hierbij op de grond staan en de hoogwerker ondersteunen. 
 
Schakelaar 3: 
 
- Giek heffen/neerlaten 
- Giek gaat omhoog / omlaag in de richting van de schakelaar 
- De stabilisators moeten hierbij op de grond staan en de hoogwerker ondersteunen. 
 

 
 5

6

7

8 

9

3 

2 

1 

10 
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Schakelaar 4: 
 
- Giekverlenging 
- Giekverlenging uitschuiven / inschuiven in de richting van de schakelaar 
- De stabilisators moeten hierbij op de grond staan en de hoogwerker ondersteunen. 
 
Schakelaar 5: 
 
- Jib omhoog / omlaag 
- Jib gaat omhoog / omlaag in de richting van de schakelaar 
- De stabilisators moeten hierbij op de grond staan en de hoogwerker ondersteunen. 
 
Schakelaar 6: 
 
- Snelheidsregeling voor giek 
- Als u deze knop met de klok mee draait, verhoogt u de gieksnelheid. Bij vergroten van de 
snelheid altijd eerst de te besturen beweging selecteren en dan de snelheid instellen. Als 
de snelheid bij het begin van de beweging te hoog is, begrenst het besturingssysteem 
deze tot het veilige niveau. 
De instelling heeft alleen effect wanneer de grondbediening wordt gebruikt. 
 
Controlelamp voorgloeien, nr. 7: 
 
- Geeft aan dat de motor wordt voorgegloeid voor het starten 
 
Signaallamp foutmelding, nr. 8: 
 
- Geeft aan: 
knipperend: storing i.v.m. elektrische lading, oververhitting, oliedruk 
continu: hefstraalbegrenzing 
 
Contactslot nr. 9: 
 
- Voorgloeien dieselmotor, starten en uitschakelen. 
 
Drukknop 10: 
 
- Reserve-neerlaatknop (inschakelen reservepomp voor neerlaten). 
- Met deze knop kan men het platform neerlaten, ook als de dieselmotor uit is. 
 
9.2 DE RESERVE-NEERLAAT BEDIEND VANAF DE GROND 
 
- Het reservesysteem voor neerlaten kan alleen worden gebruikt als de noodstopknoppen 
niet ingedrukt zijn. 
- druk op de reserve-neerlaatknop (10), waardoor de elektrische reservepomp start 
- trek de verlenging van de giek in, en laat daarna het platform op de grond zakken 
met de schakelaars voor giekbediening. 
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9.3 BEDIENINGSINSTRUMENTEN OP HET PLATFORM 
 
De XS 240 kan geheel op het platform bestuurd en bediend worden.  
 
9.3.1 Bedieningshendels: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7 
 
1. Linker stuurhendel 11. Display van besturingssysteem 
2. Rechter stuurhendel 12. Stabilisator/kruipen/langzaam 

rijden/snel rijden schakelaar 1-2-3-4 
3. Hydraulische tractiecompensatie 13. Selectie besturingswijze achterwiel / 

wielen verschillend, krabbengang 0-1-
2. 

4. Geluidssignaal 14. Controlelampen waterpas 4 st. 
5. Automatische waterpasinstelling 15. Contactslot 
6. Reserve-neerlaatknop platform 16. Noodstopschakelaar 
7. Platform vooruit overhellen 17. Pedaalschakelaar 
8. Platform achteruit overhellen 18. Signaallamp vluchtbegrenzing 
9. Roteren platform met de klok mee. 19. Paneel signaallampen 
10. Roteren platform tegen de klok in.   
 
 

4 

6 
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Pedaalschakelaar 
 
 
 

-{}-  
 

 
 
 
 

 
Afb. 8 
 
10 RIJDEN MET DE HOOGWERKER 
 
- Controleer of de hoogwerker onbelemmerd verplaatst kan worden en of er geen mensen 
in de buurt zijn die gevaar zouden kunnen lopen wanneer de hoogwerker wordt verplaatst. 
- Start de motor 
- Controleer of de giek op de transportsteun ligt en alle stabilisators opgetrokken zijn 
- Draai de schakelaar stabilisator / kruipen / langzaam rijden / snel rijden (12) op de stand 
langzaam rijden "3". 
- Kies eventueel de stand "4" voor snel rijden. 
- Als heel voorzichtig moet worden gereden, kies dan stand "2", kruipen. 
- Met de linker stuurhendel (1) kiest u de rijrichting en de snelheid. Hendel vooruit = 
machine vooruit en hendel achteruit = machine achteruit. De snelheid wordt traploos 
gewijzigd, corresponderend met de uitslag van de hendel. 
- Met de rechter stuurhendel (2) bestuurt u de hoogwerker. Door de hendel naar rechts / 
links te bewegen, gaat de hoogwerker in de richting van de hendel, onafhankelijk van de 
gekozen besturingswijze. De snelheid van de besturing wordt traploos gewijzigd, 
corresponderend met de uitslag van de hendel. 
- De besturingswijze wordt gekozen met de selectieschakelaar voor de besturingswijze 
(13). Bij achterwielbesturing "3", sturen alleen de wielen van de as aan platformzijde. 
Voor- en achterwielen kunnen verschillende kanten op sturen met "2". Zo heeft men de 
kleinste draaistraal. Bij krabbengang "1" sturen voor- en achterwielen in dezelfde richting. 
- De remmen gaan automatisch open wanneer de druk van de rijmotoren boven 30 bar 
komt. De remmen gaan dicht wanneer de hendel voor rijrichting (1) in de middenstand is. 

16 1517 
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- Gebruik bij gladheid de hydraulische tractiecompensatie, knop "3". 
Deze gaat na 1 minuut automatisch uit, of eerder, wanneer u opnieuw op de knop drukt. 
De inschakeling van de tractiecompensatie wordt op het display (11) aangegeven. 
De tractiecompensatie werkt als een differentieelvergrendeling, waardoor wordt 
voorkomen dat het tractievermogen ontsnapt via het wiel met de minste grip.  
 
- U kunt zo nodig de bodemspeling tussen platform en de grond vergroten door de jibgiek 
iets naar buiten te zetten. Stop de hoogwerker, druk de pedaal (17) in en zet de jibgiek 
naar buiten door de rechter stuurhendel naar rechts te draaien. U zet de jibgiek weer terug 
door de rechter stuurhendel naar links te draaien. 

 
LET OP! BIJ STIJL BERGAF RIJDEN (HELLINGSGRAAD MEER DAN 10°) 
ALTIJD LANGZAME SNELHEID GEBRUIKEN. 
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11 HET GEBRUIK VAN DE STABILISATORS 
 
- Controleer of de ondergrond voldoende egaal en hard is. 
- Als de ondergrond zacht is, moet men extra voetplaten van voldoende grootte onder de 
stabilisators leggen (zie Dichtheidstabel grondsoorten). 
- Gebruik bij ijs of gladheid extra spikes in de voetplaten. Vooral belangrijk bij het plaatsen 
van de hoogwerker op een hellend vlak 
- start de motor vanaf het platform 
- kies met schakelaar stabilisator / rijden (12) de stabilisator "1" 
- zet de stabilisators op de grond met de rechter stuurhendel 
- selecteer de te besturen stabilisator(s) door de stuurhendel volgens het onderstaande 
schema te bewegen 
- Stabilisator(s) omhoog door indrukken duimhendel (9) (schema) 
- Stabilisator(s) omlaag door indrukken duimhendel (10) (schema) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9 
 
1. Stuurhendel recht vooruit = beide stabilisators aan motorzijde omhoog/omlaag 
2. Stuurhendel naar rechter bovenhoek = stabilisator rechts voor omhoog / omlaag 
3. Stuurhendel recht naar rechts = rechter stabilisators omhoog/omlaag 
4. Stuurhendel naar rechter onderhoek = stabilisator rechts achter omhoog / omlaag 
5. Stuurhendel recht achteruit = beide stabilisators aan platformzijde omhoog/omlaag 
6. Stuurhendel naar linker onderhoek = stabilisator links achter omhoog / omlaag 
7. Stuurhendel recht naar links = beide stabilisators aan linkerkant omhoog/omlaag 
8. Stuurhendel naar linker bovenhoek = stabilisator links voor omhoog / omlaag 

 

1 2 
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- Laat alle stabilisators op de grond zakken en laat de hoogwerkers op de stabilisators 
steunen. Wanneer alle bodemdetectors ingeschakeld zijn, gaan op het bedieningspaneel 
de lampen van de waterpas (14) aan. 
- Druk op de knop automatische waterpas (5), de hoogwerker wordt nu automatisch 
waterpas gezet. Wanneer de hoogwerker waterpas staat, branden alle controlelampen van 
de waterpas en staat op het display dat de giekbediening toegestaan is.  Als het waterpas 
zetten mislukt, gaat de storingslamp (19) aan en komt op het display te staan dat het 
waterpas zetten mislukt is en dat handbediening ingeschakeld moet worden. 
- Waterpas zetten met handbediening. Als het automatisch waterpas zetten mislukt of 
handbediening om een andere reden gewenst is, kan men de hoogwerker waterpas zetten 
m.b.v. de lampen van de waterpas. De lampen gaan branden aan die kant van de 
hoogwerker die het hoogst staat. Zet die kant van de machine omhoog waar de lamp niet 
brandt. Als alle lampen gaan branden, komt op het display te staan dat de giekbediening 
toegestaan is. 
- Wanneer de hefgiek van de transportsteun afgehaald wordt, gaan de controlelampen uit. 
 
Let op!  De indicator van de waterpas BELET NIET DAT DE GIEK WORDT GEBRUIKT 
als de hoogwerker niet waterpas staat.  
CORRECT GEBRUIK IS VOOR VERANTWOORDING VAN DE GEBRUIKER ! 
 
11.1 BEDIENING VAN DE GIEK 
 
- Zet de hoogwerker op de stabilisators, zoals beschreven bij "HET GEBRUIK VAN DE 
STABILISATORS". 
- Druk de pedaalschakelaar (17) in en hef de giek van de transportsteun af met de linker 
stuurhendel (1). 
 
FUNCTIES: 
 
 GIEK OMHOOG   VERLENGING IN 
 
 
 
ZWENKEN   ZWENKEN       JIB   JIB 
LINKS   RECHTS      IN   UIT
    
 
 
 GIEK OMLAAG   VERLENGING UIT 
 
 LINKER HENDEL   RECHTER HENDEL 
 
 
Zet de giek in de gewenste stand m.b.v. beide hendels. 
Zo nodig kunnen vier bewegingen tegelijk uitgevoerd worden 
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De hoogwerker heeft momentbewaking, die de weggaande giekbewegingen onderbreekt 
wanneer het maximale veilige moment (zijwaartse reikwijdte) bereikt is. In dat geval zijn 
alleen nog het heffen van de giek, verlenging intrekken en jib neerlaten toegestaan. 
Wanneer de momentbewaking ingeschakeld is, gaat de signaallamp (18) van de 
vluchtbeperking aan en komt op het display de tekst: Vluchtbeperking, bewegingen die de 
vlucht inkorten toegestaan 
De bewaking van de platformbelasting belemmert alle giekbewegingen tot de 
platformbelasting tot een veilig niveau is teruggebracht. Vlak voordat de bewaking van de 
platformbelasting ingeschakeld wordt, klinkt een geluidssignaal en komt op het display de 
tekst Max. platformbelasting. Op dat moment moet men het gebruik van de hoogwerker 
onderbreken en de platformbelasting verlagen. Als de platformbelasting toch wordt 
vergroot, breekt de bewaking van de platformbelasting alle manoeuvres af. Dan komt op 
het display: Platform overbelast !! Verminder de belasting. Let erop dat bij werking in de 
buurt van de maximale platformbelasting het abrupt stoppen van een neerwaartse 
giekbeweging kan leiden tot overbelasting door toegenomen massatraagheid. 
 
11.2 DE RESERVE-NEERLAAT BEDIEND VANAF HET 

PLATFORM 
 
- Het reservesysteem voor neerlaten kan alleen worden gebruikt als de noodstopknoppen 
niet ingedrukt zijn. 
- druk op de reserve-neerlaatknop (6), waardoor de elektrische reservepomp start 
- Haal de verlenging van de giek terug, en laat daarna het platform op de grond zakken 
met de normale bedieningsapparatuur. Tijdens giekbeweging moet de pedaal ingedrukt 
zijn.  
- De reserve-neerlaatpomp is alleen bedoeld voor noodsituaties en is niet bestand tegen 
langdurig continu gebruik. 
 

 
 
Afb. 10 
 

6
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12 DE BELANGRIJKSTE BEDIENINGSELEMENTEN 
VAN DE KUBOTA V1505 

 
 
 

 
 
 
Afb. 11. Kubota V1505 
 
1. Vulopening motorolie 4. Meetstaaf oliepeil 
2. Oliefilter 5. Afstelling toerental 
3. Aftapopening olie 6. Stopsolenoïde 
 
- De verbrandingsmotor van de hoogwerker is uitgerust met een automatische verhoging / 
verlaging van het toerental. 
- Bij bediening van een hendel op het platform of een bedieningsknop bij de grond, loopt 
het toerental op tot het ingestelde maximum. 
- Bij loslaten van een hendel of bedieningsknop daalt het toerental automatisch tot het 
ingestelde minimum, na verloop van een bepaalde (instelbare) tijd sinds het loslaten van 
die knop of hendel. 
 
12.1 GEBRUIK VAN DE GIEK BIJ KOUDE 
 
- Zet de motor niet tijdelijk uit bij koude (-5º of kouder), ook niet als u lange tijd op dezelfde 
locatie werkt. De hydrauliek en de motor koelen anders nodeloos af.  
- Controleer of er geen sneeuw, ijs of vuil op de veiligheidsschakelaars zit. 
- Controleer of de bedieningshendels schoon zijn en niet onder sneeuw of ijs zitten. 
- Bij strenge vorst de motor eerst enkele minuten laten draaien en daarna de hydrauliek 
opwarmen door de giek langzaam te bewegen. 
- Scherm de bedieningsonderdelen en het platform af tegen sneeuw en ijs als deze niet 
gebruikt worden. 
 

3 2 
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12.2 BELANGRIJK BIJ WERKEN OP / VERPLAATSINGEN 

MET HET PLATFORM 
 
- Neem de benodigde afstand tot elektriciteitsleidingen in acht. 
- Beschadig het platform en de bedieningsinstrumenten niet 
- Werp niets van het platform af en zorg ervoor dat er niets van af kan vallen 
- Leun niet over de rand van het platform 
- Gebruik geen ladders of andere verhogingen op het platform 
- Spring niet op en neer op het platform en breng het platform niet aan het schommelen 
- Houd het platform altijd horizontaal 
 
WAARSCHUWING! ALS DE VLUCHT DE VLUCHTGRAFIEK OVERSCHRIJDT, 
CORRIGEER DIT DAN VOORDAT DE HOOGWERKER OPNIEUW WORDT GEBRUIKT. 
GEBRUIK NOOIT EEN DEFECTE HOOGWERKER. MAXIMAAL TOEGESTANE 
PLATFORMBELASTING IS 230 KG. 
 
12.3 NETSTROOM (220V) OP HET PLATFORM GEBRUIKEN 
 
Netstroom (220V / 50Hz 16A) kan worden aangesloten op de stekker op het chassis, 
naast de accessoirekist. Op het platform zitten twee geaarde stopcontacten voor elektrisch 
gereedschap. 
De elektriciteitsleiding is uitgerust met een aardlektransformator en een glijringset in het 
zwenklager. De aardlektransformator bevindt zich in de accessoirekist, en heeft een 
testknop die voor gebruik ingedrukt moet worden om de leiding te controleren. De 
aardlektransformator is ook uitgerust met een schakelaar voor de voedingsspanning. 
 
12.4 DE AARDLEKTRANSFORMATOR TESTEN 
 
- Sluit een apparaat, bijvoorbeeld een boormachine, aan op het stopcontact op het 
platform. Sluit de hoogwerker met een geaard tussensnoer aan op het net (220 - 240V / 
50Hz). Druk de testknop van de aardlektransformator in, waardoor de hoofdschakelaar, 
die werkt als automatische zekering, afgaat. Als dit niet gebeurt en het apparaat nog niet 
eerder op het platform gebruikt is, controleer dan of de hoofdschakelaar op 
spanningsvoeding staat. 
- Als de schakelaar tijdens normaal gebruik afgaat, is de leiding of het elektrische apparaat 
defect. Schakel het apparaat direct uit en laat het defect herstellen. 
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13 MAATREGELEN VOOR INBEDRIJFSTELLING VAN 
DE HOOGWERKER 

 
13.1 INSPECTIEPUNTEN EN -TERMIJNEN 
 
Controleer de volgende zaken altijd alvorens de hoogwerker in werking te stellen, volgens 
de in de tabel genoemde termijnen.  GEBRUIK NOOIT EEN DEFECTE HOOGWERKER 
 
 Dagelijks Wekelijks Maandelijks LET OP! 
Algemene 
inspectiepunten 

    

- Hoeveelheid motorolie X    
-Hoeveelheid hydrau-
liekolie 

X   elektronisch 
bewaakt 

- Hoeveelheid brandstof X    
-Lekkende hydrau-
liekolie 

X    

-Conditie van de 
hydraulische slangen 

X    

-Bandenspanning  X   
-Visuele inspectie van 
boutverbindingen en 
dragende delen 

X    

Werking veiligheids-
limieten 

    

- Controle van de vlucht 
van de telescoop 

X   pag. 28  

- Controle van de 
hefstraal 

X   pag. 29 

Controle van de 
reservelimiet van de 
controle van het 
hefvermogen 

  X pag. 30 

Inspectie van de 
veiligheidslimieten van 
de stabilisators: 

X   pag. 33 

Inspectie van de 
limieten van de 
grondsensors van de 
stabilisators: 

 X  pag. 33 

- Inspectie van de 
bewaking van de 
platformbelasting 

 X   
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13.2 CONTROLE VAN DE TOEGESTANE HEFSTRAAL 
 
De werking van de begrenzer van de hefstraal is afhankelijk van de platformbelasting en 
de hefstraal. Deze treedt in werking als de platformbelasting van begin af aan te groot is, 
de telescoop te ver uitgeschoven is, de jib te ver uitgestrekt is of de hefbeweging is 
gedaald op zijn grens heeft bereikt. Zie Grafiek van de vlucht. 
 
13.3 CONTROLE VAN DE VLUCHT VAN DE TELESCOOP 
 

 
Afb.12  Controle van de vlucht van de telescoop 
 
Controleer de werking van de veiligheidslimieten van de hefstraal door de telescoop uit te 
schuiven met leeg platform en de jib recht uitgestrekt, tot de momentbewaking de 
beweging afbreekt. Controleer of het geschilderde merkteken (afb.) van de middelste giek 
zichtbaar is. Op deze manier controleert u of de veiligheidslimiet van de 
telescoopbeweging werkt, en controleert u tevens de toegestane hefstraal van het lege 
platform en de gestrekte jib. De toegestane hefstraal vanaf het zwenkmiddelpunt tot de 
rand van het platform is 12,3 m. 
  
Naast de controle van het hefvermogen is er rechts van de telescoopcilinder een 
elektronische veiligheidslimiet die ruimer is afgesteld (voor een grotere hefstraal) die alle 
bewegingen kan stoppen. Deze treedt in werking als de eigenlijke veiligheidslimiet 
ontregeld of defect is. Normaal gesproken werkt deze elektronische extra beveiliging niet. 
Als de beveiliging is afgegaan, dient men de giek weer in zijn normale werkingsbereik te 
krijgen door de motor te starten en de giek in te trekken. Ook in het werkingsbereik van de 
extra beveiliging bestaat er nog geen kantelgevaar. 
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13.4 CONTROLE VAN DE HEFSTRAAL 
 
 

  

 

 
 
 
Afb. 13 Controle van de hefstraal   Afb. 14. Punt B, controlemarkering 
 
1. Zet de giek, bediend vanaf de grond, met leeg platform en gestrekte jib geheel rechtop. 
 
2. Schuif de giekverlengingen geheel met de telescoop uit terwijl de giek rechtop staat 
(afb. 13, stand 1). 
 
3. Laat met behulp van de neerlaat-knop de giek nu zo ver neer tot de controle van het 
hefvermogen de beweging stopt (afb. 13, stand 2). 
 
4. Controleer of de wijzer op de zwenktafel tussen de min. en max. aanduidingen in staat. 
(afb. 14) 
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fb. 15 Controle van de reservelimiet van de controle van het hefvermogen 

3.5.1 Werkingsprincipe van de reservebegrenzerschakelaar 

oor defect raken van de eigenlijke begrenzers of door externe belasting (doorzwaaien) 
an het zijn dat de toegestane giekbelasting, m.a.w. de toegestane hefstraal van de giek, 
ordt overschreden. In dat geval wordt de pen van de reservebegrenzerschakelaar 

ngedrukt en schakelt de schakelaar de verbrandingsmotor uit. De schakelaar is rechts van 
e telescoopcilinder (gezien vanaf het platform) naast de eigenlijke veiligheidslimiet 
eplaatst. In normale omstandigheden behoort de elektronische extra veiligheid niet te 
erken.  

LS DE RESERVELIMIET ACTIEF GEWORDEN IS, MOET MEN DE GIEK 
NMIDDELLIJK IN ZIJN NORMALE WERKBEREIK ZETTEN DOOR DE MOTOR TE 
TARTEN EN DE GIEK IN TE TREKKEN. ZOEK OOK UIT WAT DE OORZAAK VAN HET 
CTIEF WORDEN VAN DE BEVEILIGING WAS. 

3.5.2 Controleer de reservelimiet van de controle van het 
hefvermogen als volgt 

. Zet de hoogwerker op de stabilisators (leeg platform). Giek horizontaal.  

. Plaats een last van 230 kg bij de achterrand van het platform. 

. Zet de jib, met grondbediening, horizontaal en schuif de telescoop zo ver uit dat de 
igenlijke begrenzer de beweging afbreekt. 
. Verwijder nu de last van 230 kg en verplaats het platform nog 500 mm verder naar 
uiten. 
. Plaats de last van 230 kg terug bij de achterrand van het platform; de reservelimiet 
ehoort nu de motor af te zetten. Als de lading bij de voorrand van het platform wordt 
eplaatst, behoort de motor niet uit gaan, maar de eigenlijke begrenzer dient dan wel 
ewegingen te beletten die de hefstraal vergroten. 
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Linker zijde Rechter zijde 

PUNT A Let op!  s=zegelverf 

13.6 INSPECTIE EN AFSTELLING VAN DE BEWAKING VAN 
DE PLATFORMBELASTING 

 

Afb. 16 
 
13.6.1 Werkingsprincipe 
 
De bewaking van de platformbelasting dient om overbelasting (meer dan 230 kg) van het 
platform te voorkomen. Bij overschrijding van de toegestane belasting (230 kg) maken de 
punten 13 en 14 van de begrenzerschakelaar RK 16 contact, waardoor er op het platform 
en bij de zwenktafel een rode signaallamp gaat knipperen en er een geluidssignaal klinkt. 
 
Als de belasting wordt voortgezet, gaan de punten 21 en 22 van de begrenzerschakelaar  
RK17 open, waardoor alle bewegingen van de hoogwerker worden belet en de 
verbrandingsmotor wordt uitgeschakeld. Ook het gebruik van de reserve-neerlaat wordt op 
beide bedieningsplaatsen belet. 
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De hoogwerker kan pas weer in gebruik worden genomen nadat de overbelasting wordt 
beëindigd en de last bijv. wordt verminderd tot 200 kg; de knipperende signaallampen en 
de geluidsignalen gaan uit en de verbrandingsmotor kan weer worden gestart. 
 
Controleer de bewaking van de platformbelasting als volgt: 
1. Start de verbrandingsmotor  
2. Plaats een last van 250 kg op het platform. De signaallampen moeten dan gaan 
knipperen en het geluidssignaal moet klinken. 
3. Verminder de belasting. Dan moeten de signaallampen en het geluidssignaal uitgaan. 
4. Plaats de last terug op het platform en voeg extra last toe, zodat de totale last xxxkg is. 
De bewaking van de platformbewaking moet nu de verbrandingsmotor uitschakelen. 
 
Als de bewaking van de platformbelasting niet werkt op de hier beschreven manier, moet 
deze als volgt worden afgesteld. 
 
1. De hoek k van de hendels van de begrenzerschakelaar moet  22º zijn wanneer de 
hendel vrij is, zonder invloed van de stelschroef. 
 
2. Stel met de schroef a-maat l1  op 0-1 mm af. Let op: de rechter en linker hendel moeten 
gelijk afgesteld zijn, met een onderlinge afwijking van hoogstens 1 mm. 
 
3. Plaats een gewicht van 250 kg midden op de vloer van het platform. 
 
4. Afstelling begrenzerschakelaar RK 16 (linker hendel) 
 
4.1. Stel af met schroef b, waardoor via begrenzerschakelaar RK16 het geluidssignaal en 
de signaallampen ingeschakeld worden, zie bij 13.6.1; draai moer c aan. 
 
5. Afstelling begrenzerschakelaar RK17 (rechter zijde) 
 
5.1. Stel af met schroef b, waardoor via begrenzerschakelaar RK17 de verbrandingsmotor 
stopt; draai moer c aan. 
 
6. Haal de last van het platform af, de geluidsignalen en signaallampen moeten nu 
uitgaan. 
 
7. Test punt 13.6.1. van de werking van de bewaking van de platformbelasting met een 
gewicht van 250 kg aan de voorrand van het platform, de achterrand van het platform en 
aan beide zijden van het platform. 
 
8. Let op! Het geluidssignaal en de signaallampen mogen iets eerder dan of gelijk met het 
uitschakelen van de motor aan gaan. De motor moet uiterlijk bij een last van 275 kg 
uitgaan. 
 
9. Verzegel na het afstellen de punten s (zie afb.) van de beide begrenzerschakelaars. 
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13.7 INSPECTIE VAN DE VEILIGHEIDSLIMIETEN VAN DE 
STABILISATORS 

 
- Controleer of de veiligheidslimieten van de stabilisators werken, door te proberen de giek 
te bewegen terwijl de stabilisators omhoog staan. Als de giek beweegt, onderbreek dan de 
beweging en zoek de oorzaak van de storing. 
- Zet de stabilisators in de ondersteunende positie (de wielen zijn dan los van de grond). In 
deze stand kan de giek bediend worden. De stabilisators hebben grond- en 
positiesensors. De stabilisatorvoet moet minstens 6 kg belast worden (13,2 lbs) voordat 
deze in werking treden. De stabilisators moeten minstens 75º vanuit de transportstand 
richting grond verplaatst worden, anders werkt de positiesensor niet. 
 
De indicator op het bedieningspaneel van het platform geeft aan wanneer de hoogwerker 
correct ondersteund is; alle vier de lampen zijn dan aan. ± 0,5-1º. 
 
13.8 INSPECTIE VAN DE ALARMFUNCTIE VAN DE 

GRONDSENSOR 
 
Wanneer de giek van de transportsteun af wordt getild, passeert de begrenzerschakelaar 
van de transportsteun de punten van de begrenzerschakelaar van de grondsensor, 
waardoor het bedienen van de giek toegestaan is, zelfs als de ondersteuning van een van 
de stabilisators is afgenomen. In dat geval behoort er een alarmsignaal te klinken.  
 
Test dit als volgt. 
1. Zet de hoogwerker op de stabilisators, wielen ongeveer 100 mm van de grond. 
2. Hef de giek ongeveer 100 mm boven de transportsteun.  
3. De verbrandingsmotor van de hoogwerker kan worden uitgezet.  Laat de sleutel in stand 
ON (stroom aan). 
4. Plaats een krik o.i.d. bij een stabilisatorarm (zie afb. 17). Leg een plank A) o.i.d. tussen 
krik en chassis. Pomp het chassis met de krik zover omhoog dat de stabilisatorvoet iets  
van de grond komt. Nu moet het geluidssignaal klinken. Het geluidssignaal gaat uit 
wanneer de voet weer op de grond wordt gezet. 
5. Herhaal dit bij alle stabilisators. 
 
Als het geluidssignaal bij een of meerdere stabilisators niet werkt, mag men de 
hoogwerker niet gebruiken voordat het defect hersteld is. 
 
Als een of meer voetplaten los van de grond zijn. Als de stroom wordt ingeschakeld en de 
pedaal wordt ingedrukt, klinkt het geluidssignaal. Op zich belet deze functie het gebruik 
van de hoogwerker niet. 
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Voet 

fb. 17 

LS HET ALARM VAN DE GRONDSENSOR ACTIEF WORDT, LAAT DE GIEK DAN 
IRECT IN DE TRANSPORTSTAND ZAKKEN. CORRIGEER DE POSITIE VAN DE 
TABILISATORS, ZODAT ALLE VIER DE  STABILISATORS STEVIG OP DE GROND 
OMEN TE STAAN.   

3.8.1 Veiligheidsinstructies 

Vergroot nooit de belasting van het platform wanneer de giekbewegingen zijn gestopt 
oor de hefstraalbegrenzer. Door de extra belasting kan de hoogwerker kantelen, en als 
eze extra belasting erg groot is, kan de giek worden overbelast. 
Gebruik de hoogwerker niet als de veiligheidslimieten of de hefstraalbegrenzers niet 
erken. Schakel een ter zake deskundige vakman in als u zelf niet ervaren bent in het 
nderhouden van hoogwerkers.  De veiligheidsinrichtingen, geluidsignalen of 
nipperlichten mogen nooit worden genegeerd, zelfs niet voor de uitvoering van een kleine 
aak. 
 Controleer de giek en de jib terwijl deze iets opgeheven zijn en de telescoop iets 
itgeschoven is. Geen enkele beweging mag doorzakken en het platform mag niet naar 
eneden zakken wanneer de bedieningshendels in de middelste stand staan. Plaats voor 
eze test een geschikte hoeveelheid extra gewicht op het platform. Het doorzakken moet 
orden verholpen voor het begin van het werk. 

 Controleer ook het doorzakken van de cilinders van de stabilisators, in de positie die is 
fgebeeld op afb 12, door de giek een keer boven elke stabilisator te zetten en deze daar 
teeds ongeveer twee minuten te laten hangen. Als de cilinder ingedrukt wordt, moet deze 
irect hersteld worden. 
 De bewaking van de platformbelasting neemt niet het kantelgevaar weg dat ontstaat 
anneer er plotseling een lading wordt toegevoegd wanneer de giek al op de maximale 
efstraal is. De bewaking van de platformbelasting geeft alarm, maar de hoogwerker zal 
aarschijnlijk kantelen. 

 De machine mag niet worden gebruikt als hefwerktuig voor goederen. 
 Op het platform van de hoogwerker mag hoogstens 70 kg aan extra gewicht worden 
eplaatst. 
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14 HYDRAULIEKOLIE CONTROLEREN EN 
BIJVULLEN 

 
De Kesla XS 240 heeft een peilschakelaar in de olietank; deze is aangesloten op het 
besturingssysteem van de hoogwerker. Het display op het platform geeft aan wanneer het 
hydrauliekoliepeil te laag is. 
Het vullen van de hydrauliekolietank moet altijd volgens deze instructie gebeuren. 
 
- Verwijder de linker zijkap. 
- Controleer voor het openen van de dop of de omgeving van de vulopening schoon is; 
reinig deze zo nodig. 
- Tijdens het bijvullen van de olie moet de giek op de transportsteun liggen en moeten de 
stabilisators omhoog staan. 
- Voeg de olie toe met de speciale pomp met filter. Het is verboden de olie direct uit de 
jerrycan te gieten. 
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15 TABEL MET DICHTHEID VAN GRONDSOORTEN 
 

 
 

 

280 

38
0 

 
Afb. 18  Afb. 19. Voet 
 
Oppervlak voetplaat A: 
A = 0,38m x 0,28m = 0,106 cm2 
 

kpa
m
NDruk 350

106,0
37000

2 ==  

 
GEBRUIK BIJ GLADHEID EXTRA SPIKES IN DE VOETPLATEN 
ZOALS GETOOND OP AFB. 19. IN VOETPLATEN ZITTEN VOORGEBOORDE 
GATEN 

 
Toegestane oppervlaktedruk voor diverse grondsoorten: 
Grondsoort Dichtheid van grond Toegestane 

oppervlaktedruk Ps kpa 
XS 240 druk 

 Zeer dicht 600 > 350 
Grind Middelmatige dichtheid 400 > 350 
 Los 200 < 350* 
 Zeer dicht 500 > 350 
Zand Middelmatige dichtheid 300 < 350* 
 Los 150 < 350* 
 Zeer dicht 400 > 350 
Fijn zand Middelmatige dichtheid 200 < 350* 
 Los 100 < 350* 
KLEI EN Zacht (makkelijk vervormend) 25 < 350* 
LEEM Taai (moeilijk vervormend) 50 < 350* 
 Vast (zeer moeilijk 

vervormend) 
100 < 350* 

Let op! Waar een sterretje (*) staat zijn bredere extra platen vereist. 
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16 LOCATIE VAN VEILIGHEIDSLIMIETEN EN 
ELEKTRONISCHE COMPONENTEN 

 
In het hier afgebeelde schema ziet u waar de veiligheidslimieten en elektronische 
componenten geplaatst zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 20 Locatie van veiligheidslimieten en elektronische componenten 
  
1. Begrenzerschakelaar van de positiesensor 
2. Begrenzerschakelaar van de grondsensor 
3. Hoofd-stroomschakelaar 
5. Begrenzerschakelaars van de controle van het hefvermogen 
6. Reserve-begrenzerschakelaar van de controle van het hefvermogen 
7. Begrenzerschakelaar van de stabilisatiestang van de jib 
8. Aardlekschakelaar 220V 50Hz 16A 
9. Sensor van de waterpas 
10. Elektrische doorvoer glijringverbinding (220 V en 12 V) 
11. Accu 
12. Stopcontacten 2 st 220V 
13. Grondbedieningskast 
14. Display van waterpasindicator 
15. Bedieningskast op het platform 
16. Pedaalschakelaar 
17. Begrenzerschakelaar van de transportsteun 
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17 DE HOOGWERKER SLEPEN 
 
Als de hoogwerker tijdens het rijden vast komt te zitten. 
 
1. Trek de hoogwerker los aan het voorste of het achterste trekoog. 
2. Laat de motor lopen, met de tractie in de gewenste richting. Zo voorkomt u dat de 
remmen geblokkeerd worden. Trek de hoogwerker naar een harde ondergrond voor u de 
sleepkabel losmaakt. Bij trekken op een harde ondergrond het hogere snelheidsbereik 
selecteren. De maximaal toegestane treksnelheid is 5 km/h. 
3. Zo nodig kunnen de remmen worden gedeblokkeerd door de hydraulische slangen van 
de remcilinder af te halen en in de plaats van de nippel een R 1/4"-75 voldraadse bout op 
de hydraulische aansluiting te draaien en de remblokken van de remschijven af te persen, 
bijv. voor de duur van het slepen. Tekening bij punt 19.9 Remonderhoud 
4. Als de motor van de hoogwerker niet werkt of als de hoogwerker over grotere afstand 
getrokken moet worden, moeten de hydraulische aandrijfmotoren van de wielen 
losgekoppeld worden door eerst de doppen van de wielnaven te verwijderen. 
De doppen loshalen (afb. 21): draai de inbusbouten 2 los en trek de dop 1 los. 
 
 

2 

1 
 Afb. 21. Wieldop loshalen 

 
 
18 DE HOOGWERKER TRANSPORTKLAAR MAKEN 
 
18.1 VOORBEREIDENDE MAATREGELEN: 
 
1. Zet de giek in de transportstand en zet de stabilisators omhoog. 
2. Zet de hoogwerker goed op het transportonderstel vast. Maak hiervoor onder andere 
gebruik van de trekogen en de hijspunten bij de achteras. Plaats zo nodig voor en achter 
de wielen blokken om verrijden te voorkomen. 
3. Bevestig de giek goed op de transportsteun of sjor het platform goed vast op het 
transportonderstel om overbelasting van de giek te voorkomen. Sjortouwen niet over de 
giek leggen maar bijvoorbeeld om de assen en het onderchassis. 
4. Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar. 
5. Controleer voor het wegrijden de hoogte van de combinatie. 
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19 ONDERHOUD 
 
Door de hoogwerker tijdig te onderhouden, houdt u deze in veilige en bedrijfszekere 
conditie. Uit het onderhoudsschema en de controlelijst voor de jaarlijkse keuring blijkt 
welke maatregelen getroffen moeten worden. Bij de machine wordt een handboek voor de 
dieselmotor geleverd. Daarin vindt u nadere informatie over het gebruik en onderhoud van 
de motor. Lees voor gebruik van de hoogwerker de handleidingen zorgvuldig.  Bij twijfel 
over de onderhoudswerkzaamheden is het beter om het onderhoud en de vereiste 
controles te laten uitvoeren door een deskundig servicebedrijf. 
 
19.1 ONDERHOUD VAN ZWENKOVERBRENGING EN REM 
 
Ververs de olie van de zwenkoverbrenging na de eerste 100 bedrijfsuren. Na 1000-2000 
uur of minimaal elk jaar de olie opnieuw verversen. Vul de olie tot aan de controle- / 
vulopening. Gebruik SAE 90 klasse ISO 3448 VG 150 olie. Vul de remkamer met normale 
10W-30 motorolie. 
 
19.2 DE RETOURFILTER VAN DE HYDRAULIEKOLIE 

VERVANGEN 
 
De filter moet worden vervangen na de eerste twintig (20) bedrijfsuren. Verder steeds de 
filter vervangen om de vijfhonderd (500) gebruiksuren. 
Filterelement: Finn-Filter FC1003.F010.BS, Kesla Oyj reserve-onderdeel nummer 
3090878  
Pakking van filterelement voor bevestiging insmeren met hydrauliekolie. 
Filterelement aandraaien met aanhaalmoment 25 Nm. 
 
19.3 DE DRUKFILTER VAN DE HYDRAULIEKOLIE 

VERVANGEN 
 
Het filterelement moet worden vervangen na de eerste twintig (20) bedrijfsuren.  
Verder om de vijfhonderd (500) gebruiksuren vervangen. 
Filterelement: Finn-Filter FC5000.F010. pakking B, Kesla Oyj reserve-onderdeel nummer 
3090877  
Pakking van filterelement voor bevestiging insmeren met hydrauliekolie. 
Filterbehuizing aandraaien met aanhaalmoment 70-90 Nm. 
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19.4 ONDERHOUDSSCHEMA OP BASIS VAN 

BEDRIJFSUREN 
 

Dagelijks Controleer peil hydrauliekolie 
 Controleer brandstofpeil 
 Controleer dragende delen 
 Controleer hydraulische slangen, pijpen en koppelingen 
 Controleer werking van noodstop en veiligheden 
 Probeer alle arbeidsrichtingen 
Elke 50 uur Smeer alle lager- en glijvlakken 
 Controleer de conditie van de glijstukken en -vlakken van de 

telescoop, zo nodig smeren en afstellen 
Elke 500 uur Ververs de hydrauliekolie en de filter 
 Vervang de olie van de zwenkoverbrenging. Eerste 

verversing na 100 uur. 
 Controleer de conditie van de remmen 
Elke 1000 uur of 
hoogstens 6 mnd 

Controleer conditie van remmen, reinig en smeer 

Om de 12 mnd Jaarlijkse keuring. Rapport in de bijlagen invullen en 
ondertekenen. 
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19.5 ONDERHOUDSSCHEMA VOOR DIESELMOTOR 
Dagelijks Controleer op lekkage van olie of brandstof. Herstel voor gebruik.
Motor Controleer peil en reinheid motorolie. Voeg zo nodig olie toe. 
uitgeschakeld: Controleer peil koelvloeistof LET OP! MAAK DE DOP VAN DE 

KOELER VAN EEN HETE MOTOR NOOIT OPEN. LAAT DE 
MOTOR ALTIJD MINSTENS EEN HALF UUR AFKOELEN 
VOORDAT U DE DOP OPENT. Voeg zo nodig koelvloeistof toe. 

 Controleer of de bouten en moeren nog vast zitten, en draai ze 
zo nodig vast. 

Dagelijks Luister naar het geluid van de draaiende motor. Zet de motor uit 
als: 

motor 
ingeschakeld 

-het toerental van de motor plotseling sterk op- of afloopt (de 
motor loopt onregelmatig) 
-er ongewone bijgeluiden zijn. 

 Controleer de kleur van het uitlaatgas. Zet de motor uit als het 
uitlaatgas plotseling zwart wordt. 

 Zet de motor uit als de signaallamp van de oliedruk of van de 
temperatuur van het koelmiddel brandt terwijl de motor loopt. 

Na de eerste 50 
bedrijfsuren 

Vervang motorolie en oliefilter 

Elke 50 uur Controleer de brandstofbuizen, slangen, aansluitingen en 
slangklemmen. 

Elke 100 uur Reinig het element van de luchtfilter. 
 Reinig de brandstoffilter. 
 Controleer het peil van de accuvloeistof. 
 Controleer de spanning en de conditie van de snaar van de 

ventilator. 
Elke 200 uur Vervang motorolie en oliefilter 
 Controleer de conditie van de slangen en slangklemmen van de 

koeler. 
Elke 400 uur Vervang het element van de brandstoffilter 
Elke 500 uur Reinig het koelsysteem en de radiator van de koeler en 

controleer de conditie van de koeler. 
 Verwijder eventueel bezinksel uit de brandstoftank.  
 Vervang de snaar van de ventilator. 
Elke 800 uur Stel de klepspeling af. 
Elke 1500 uur Controleer de druk van de injectors 

Controleer de injectiepomp Elke 3000 uur 
Controleer de timing van de injectie 

Om de 12 mnd Vervang het element van de luchtfilter. ** 
 Controleer de elektrische leidingen en connectors. 
Om de 24 mnd Vervang de brandstofslangen en de slangklemmen. 
 Vervang de slangen van de koeler en de slangklemmen. 
 Vervang het koelmiddel. 
  
** Eens per jaar of bij elke zesde reiniging. 
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19.5.1 Oliefilter en olie vervangen van de KUBOTA dieselmotor 
 
 

 

 
 
 
Afb. 22. Oliefilter en olie vervangen van de Kubota D905-E motor 
 
Regelmatig uit te voeren handelingen zoals olie verversen en filter vervangen kan men het 
handigst als volgt uitvoeren, zonder de motor neer te halen. 
 
1. Laat de stabilisators neerkomen en zwenk de motor van het chassis af, zodat deze 
tussen chassis en wiel hangt. 
2. Demonteer de motorkap. 
3. Open de aftapplug(3) en laat de olie in een bak lopen. 
4. Draai de oliefilter (2) met een speciale sleutel tegen de klok in los. 
5. Vet de rubberen afdichtring van de filter licht in met schone olie en draai de filter zo ver 
vast dat het rubber tegen het pasvlak aan komt. Draai hierna een halve slag aan. 
6. Plaats de aftapplug en draai hem vast. 
7. Open de bijvulopening (1) voor de olie en giet de nieuwe olie in de motor. De olie moet 
tot het bovenste streepje op de peilstaaf (4) komen. 
8. Sluit de bijvulopening en plaats de peilstaaf terug. Laat de motor een paar minuten 
lopen. Controleer op olielekkage en controleer het peilstaafje als de oliedruk stabiel 
geworden is. Voeg zo nodig olie toe. 
9. Monteer de beschermkap van de motor. 
 
 
 
 
 
 

3 2 

1 4 
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19.6 SMEERSCHEMA 
 

 
 
Afb. 23. Smeerschema 
 
Smeer de volgende onderdelen om de 50 gebruiksuren: 
 
1.  Gelede lagers van platformrotatie 
2.  Lagervlakken hefstraalbegrenzer, scharnieren, plaatveren en contactvlakken 

van stelpin. 
3.  Scharnieren van stabilisators en gelede lagers van cilinders 
4.  Scharnieren van steunplaten 
5.  Gelede lagers van giek en zwenktafel 
6. Gelede lagers van stabilisatiestangen van platform 
7. Gelede lagers van hefcilinder 
8. Gelede lagers van jibcilinder 
9. Glijvlakken van giek en lagers van kettingwielen 
10. Lagers van zwenkassen van wielen 
11. Glijvlakken van remcilinders 
12. Gelede lagers van platformrotatie 
13. Zwenklager en tandkrans: teveel vet kan de pakking van het zwenklager 

beschadigen. Smeren om de 950 uur of hoogsten 6 maanden. Het lager heeft 
twee smeerpunten. Roteer het lager tijdens het smeren. De deksel van de 
smeeropening van het zwenklager en de vertanding is met twee bouten 
vastgezet. 

14. Gelede lagers van stabilisatiestang van platform 
15. Gelede lagers van stangen van controle hefvermogen 
16. Gelede lagers van cilinder voor overhellen platform 
17. Stangen van bewaking platformbelasting 
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19.7 TABEL VOOR SELECTIE VAN SMEERMIDDELEN; 
OLIEVOLUME 

 
19.7.1 Kubota V1505: 
 
Olievolume........................................................................................... 6,0 l met filter 
SAE 30 of SAE10W-30, SAE10W-40 .................................................. meer dan +25°C 
SAE 20 of SAE10W-30, SAE10W-40 .................................................. 0°C +25°C 
SAE 20 of SAE10W-30, SAE10W-40 .................................................. onder 0°C 
 
19.8 HYDRAULIEK 
 
Olievolume........................................................................................... olievolume 60,0 l 
Oliekwaliteit.......................................................................................... UNIVIS 32 
 
19.8.1 Gelede lagers 
 
- Universele vaseline op lithiumbasis bijv. Esso Beacon EP2 
- Smeerinstructie: stroomt iets naar buiten bij insmeren 
 
19.8.2 Open vertanding in zwenklagers 
 
- Op basis van molybdeensulfaat, bijv. 
- Esso Surrent Fluid 30F 
- Shell Cardium EP Fluid H 
- Mobil Dorcia 30 
- Smeerinstructie: met smeerborstel 
 
19.8.3 Glijvlakken van giek 
 
- Universele vaseline op lithiumbasis bijv. Esso Beacon EP2 
 
19.8.4 Glijlagers 
 
- Universele vaseline op lithiumbasis bijv. Esso Beacon EP2 
- Smeerinstructie: stroomt iets naar buiten bij insmeren 
 
19.8.5 Zwenklager 
- Universele vaseline op lithiumbasis bijv. 
- Esso Beacon EP2 
- Shell Alvania EP2 
- Mobil Mobilux EP2 
 
19.8.6 Zwenkoverbrenging 
Olievolume 1,5 l 
- ISO 3448 Vg 150 
- SAE 90 
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19.9 ONDERHOUD VAN DE REMMEN 
 
Controleer de dikte van de wrijvingsvlakken van de remblokken. 
Elk half jaar (of vaker in vuile of zware gebruiksomstandigheden): reinig, smeer en 
controleer de werking van het mechanisme van het zwevende remzadel. 
Als een remblok aan de kant van het veerelement duidelijk meer is afgesleten dan die aan 
de andere kant, moet het mechanisme beter gereinigd en gesmeerd worden. 
De rem kan vrijgezet worden (bijv. voor de duur van het slepen), door de regelkleppen van 
de sluittijd van de remmen geheel dicht te draaien (afb. 25). Selecteer daarna "snel rijden" 
en laat de hoogwerker m.b.v. de reserve-neerlaatpomp iets vooruit of achteruit rijden. 
Daarbij komen de remmen onder druk; ze blijven dan open staan tot de regelkleppen weer 
geopend worden. 
LET OP! Na het slepen niet vergeten de regelkleppen weer te openen, opdat de remmen 
dichtgaan. VOOR INGEBRUIKNAME MOET DE SLUITTIJD VAN DE REMMEN 
OPNIEUW AFGESTELD WORDEN ! 
 
19.9.1 Remconstructie 
 
De schijfremmen gaan open met hydraulische druk 
Als de druk van de rijmotor 30 bar overschrijdt, gaan de remmen open. Als de druk onder 
de 30 bar komt, worden de remmen automatisch door de veer gesloten. 
Het remzadel is zwevend, m.a.w. de veerdruk komt op eerst op een van de remblokken, 
waarna door de zadelconstructie beide remblokken met gelijke kracht tegen de beide 
zijden van de remschijf aangedrukt worden. 
 
19.9.2 De remblokken vervangen 
Het is sterk aan te bevelen een remblok te vervangen als het wrijvingsvlak tot minder dan 
1,5 mm is afgesleten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 24 De remblokken vervangen 

2

1
4

 3
4
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1.  Rijd de hoogwerker op een egale en stevige ondergrond 
2.  Hef de wielen met de stabilisators iets van de grond en zet de motor af 
3.  Haal de wielen los 
4.  Draai stelmoer 1 losser 
5.  Draai stelschroef 2 met de klok mee tot de remmen vrijkomen. 
6.  Draai de schroeven 3 ( 4 st.) los en duw de remcilinder opzij 
7.  Draai de schroeven 4 ( 4 st.) los en verwijder de oude remblokken 
8.  Het monteren van de remmen gebeurt in omgekeerde volgorde. 
9.  Stel de remmen af volgens de onderstaande aanwijzingen 
 
Basisafstelling remmen 
 
1. Hoogwerker op de stabilisators, wielen gedemonteerd 
2. Start de motor en selecteer "snel rijden" 
3. Zet de rijhendel in de uiterste stand vast of vraag iemand deze vast te 

houden, zodat de wielen met zo groot mogelijke snelheid draaien. 
4. Draai borgmoer 1 los 
5. Draai stelschroef 2 tegen de klok in tot de remblokken de remschijf licht 

aanraken (speling ongeveer 1 mm) 
6. Borg de afstelling met borgmoer 1 
7. Herhaal dit voor alle wielen 
8. Bevestig de wielen en test of de remmen goed werken 
9. Als ze aanlopen, de afstelling iets losser zetten. Als de remmen niet of 

telangzaam remmen, stel ze dan strakker af en controleer de afstelling van de 
sluitingstijd aan de hand van de onderstaande aanwijzingen. 

 
19.9.3 Afstellen sluittijd van remmen 
 

A B

 
 
Afb. 25 Afstellen sluittijd van remmen 
 
1.  Zet de hoogwerker in de transportstand 
2.  Verwijder de deksel van de ventielgroep op het onderchassis (gebobbelde 

aluminium dekplaat in de buurt van de zwenktafel op het onderchassis)  
3.  Laat de hydrauliekolie op een temperatuur van +30°C komen. 
4.  Controleer de bandenspanning 310 kPa. 
5.  Voer de proef uit op een egale, harde ondergrond: beton, asfalt o.i.d. 
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6.  Rijd de hoogwerker met de hoge snelheid.  
7.  Laat de rijhendel snel in de middelste stand komen. 
8.  Stel met ventielen A en B op afb. 25 de stopafstand af op ongeveer 1 m. Bij 

het afstellen moeten beide ventielen op dezelfde waarde worden gehouden, 
zie de schaalverdeling van de ventielen. 

9.  Als een ventiel in de +richting wordt verdraaid, verkleint de stopafstand.LET 
OP! ALS HET VENTIEL GEHEEL DICHT WORDT GEDRAAID IN DE MIN-
RICHTING, SLUITEN DE REMMEN NIET 

 
19.9.4 Afstellen en onderhoud van de giekkettingen 
 
Bij de giek van de Kesla XS 240 worden de twee uiterste giekverlengingen (het dichtst bij 
het platform) door kettingen bewogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 26 Kettingen afstellen 
 
1. Afstellen van de kettingen voor het uitduwen van de voorlaatste verlenggiek 
2. Afstellen van de kettingen voor het uitduwen van de uiterste verlenggiek 
3. Afstellen van de kettingen voor het intrekken van de voorlaatste verlenggiek 
4. Afstellen van de kettingen voor het intrekken van de uiterste verlenggiek 
5. Paspen 
6. Borgmoer 
7. Stelschroef 
8. Hefgiek 
9. Eerste verlenggiek 
10. Voorlaatste verlenggiek 
11. Uiterste verlenggiek 
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19.9.5 Afstellen van de kettingen van de uiterste verlenggiek (het 

dichtst bij het platform) 
 
1. Schuif de giek met de telescoopcilinder geheel naar binnen 
2. Controleer speling A. Als deze groter is dan 10 mm +5 / - 0 mm, draai dan moeren 6 en 
7 van de uitduwketting van de uiterste verlenggiek losser en de moeren 6 en 7 van de 
intrekketting van de uiterste verlenggiek vaster. Hierdoor wordt de uiterste verlenggiek 
naar binnen verplaatst. 
Als de speling kleiner is dan 10 mm, draai dan moeren 6 en 7 van de intrekketting losser 
en moeren 6 en 7 van de uitduwketting strakker. 
3. Zet na de afstelling de borgmoeren 6 vast. 
 
19.9.6 Afstellen van de kettingen van de voorlaatste verlenggiek 
 
1. Schuif de giek met de telescoopcilinder geheel naar binnen 
2. Controleer speling C. Als deze groter is dan 10 mm +5 / - 0 mm, draai dan moeren 6 en 
7 van de uitduwketting van de voorlaatste verlenggiek losser en de moeren 6 en 7 van de 
intrekketting van de voorlaatste verlengiek vaster. Hierdoor wordt de voorlaatste 
verlenggiek naar binnen verplaatst. 
3. Als de speling kleiner is dan 10 mm, draai dan moeren 6 en 7 van de intrekketting 
losser en moeren 6 en 7 van de uitduwketting strakker. 
4. Zet na de afstelling de borgmoeren 6 vast. 
 
19.9.7 De kettingspanning afstellen 
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Afb. 27 Kettingen afstellen 
 
1. Zet de hoogwerker op de stabilisators met de wielen iets van de grond. Zet de jibgiek 
recht, in lijn met de giek. Laat het platform zakken, bijv. op een palletwagen of een ander 
verrijdbaar onderstel. 
2. Breng de giek geheel op lengte, daarbij met de hefcilinder iets meehelpend zodat de 
wagen onder het platform iets ontlast wordt en vooruit rolt. Als het platform tijdens het 
uitschuiven van de grond komt, onderbreekt de hefstraalbegrenzer zowel de neerlaat- als 
de uitschuifbeweging van de giek, daarom is het belangrijk om de giek tijdens het 
uitschuiven te ontlasten. 
Schuif de giek naar binnen, ongeveer 50 mm terug vanaf het uiterste bereik en laat de 
giek daar staan. De afbeelding verduidelijkt dit. 
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LET OP! Tijdens het uitschuiven moet het platform onbelast zijn. Wees zeer voorzichtig 
tijdens het uitvoeren van deze beweging. Het is zeer belangrijk dat men de giek met de 
hefcilinder meehelpt. 
3. Stel de vier uitschuifkettingen zo af, dat er na een korte beweging terug ongeveer 1-3 
mm speling tussen giek en ketting blijft, gemeten in het midden van de vrije ketting. De te 
meten ketting moet hierbij op het meetpunt met een puntlast van 8 kg naar beneden 
geduwd worden. 
4. Als de gieken niet helemaal in elkaar passen, maar de giek die door de ketting wordt 
bewogen iets blijft uitsteken, dient men de uitschuifketting iets losser te zetten en de 
inschuifketting iets strakker te zetten. De afstelling moet per verlenggiek apart uitgevoerd 
worden. Tussentijds testen. 
 
19.10 AANHAALMOMENTEN VAN BOUTEN EN MOEREN 
 
Wielmoeren.......................................................................................... 250 Nm 
Zwenkoverbrenging bevestigingsbouten ............................................. 22-26 Nm 
Bouten zwenklager binnenkrans.......................................................... 200-220 Nm 
Bouten buitenste krans lager zwenktafel ............................................. 200-220 Nm 
Belastbaarheid kabelklem doorvoer elektrische schakeldozen............ 5 kg bij trekken aan 
............................................................................................................. kabel 
Aanhaalmoment borgmoeren stabilisatorassen 
(klauwplaatborging) ............................................................................. 50-70 Nm 
Moeren wielnaven en zwenkassen ...................................................... 50-70 Nm 
Borging asmoeren van cilinderspieën (klauwplaatborging).................. 50-70 Nm 
 
19.10.1 AANHAALMOMENTEN TENZIJ ANDERS VERMELD 
 
Vooraanhaalmoment voor bouten 
met metrische ISO-draad 
 Nm 
 

8.8
 

10.9
 

12.9
 

M4 2,8 4,0 4,9 
M5 5,7 7,9 9,5 
M6 9,7 13,7 16,2 
M8 23,5 33,3 39,2 
M10 47,1 65,7 79,4 
M12 81,4 114,7 137 
M14 130 181 216 
M16 196 280 333 
M18 270 382 461 
M20 382 539 647 
M22 519 730 873 
M24 662 932 1118 
M30 1324 1863 2236  

Vooraanhaalmoment voor bouten met 
metrische ISO-fijne draad 
 Nm 
 

8.8
 

10.9
 

12.9
 

M8 x 1 24,5 34,3 40,2 
M10 x 1,25 49 68,6 80 
M12 x 1,25 85,3 118 147 
M12 x 1,5 80,4 118 138 
M14 x 1,5 118 167 206 
M16 x 1,5 196 285 343 
M18 x 1,5 295 412 491 
M20 x 1,5 402 569 687 
M22 x 1,5 540 765 912 

 
 
1 kpm = 9,80665 Nm 
1 lbf.ft = 1,356 Nm 
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20 PROBLEMEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE 
HOOGWERKER 

 
Situatie Remedie 
Giekbediening werkt niet 
vanaf platform 

Controleer of contactsleutel in slot van platform zit (dwz de 
dieselmotor is gestart vanaf het platform). 
Controleer of de stabilisators op de grond staan en steun 
geven. 
Controleer of de pedaal ingedrukt is. 

Giekbediening werkt niet op 
de grond 

Controleer of contactsleutel in slot bij grondbediening zit 
(dwz de dieselmotor is gestart op de grond). 
Controleer of de stabilisators op de grond staan en steun 
geven. 

Stabilisators gaan niet 
omhoog of omlaag 

Controleer of de selectieschakelaar stabilisators / rijden en 
sturen op STABILISATORS staat. 
Controleer of giek in de transportstand is. 
Controleer of de pedaal niet ingedrukt is. 

Rijden / sturen hoogwerker 
werkt niet 

Controleer of de selectieschakelaar stabilisators / rijden en 
sturen op RIJDEN EN STUREN staat. 
Controleer of giek in de transportstand is. 
Controleer of de pedaal niet ingedrukt is. 

De motor start niet (noch 
vanaf platform noch op 
grond) 

Controleer of de stroom met de hoofd-stroomschakelaar is 
ingeschakeld. 
Controleer of geen van de noodstopknoppen (platform en 
grond) ingedrukt is. 

De motor start wel, maar 
gaat niet lopen 

Starten van “koude” dieselmotor: draai de sleutel op de 
stand voorgloeien en houd hem daar tot het lampje van het 
voorgloeien uitgaat. 
Controleer op het display van het besturingssysteem of er 
genoeg brandstof is. 
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21 INSTRUCTIE VOOR HERKEURING EN 

KEURINGSRAPPORT 
 
21.1 KEURING VAN DE HOOGWERKER 
 
De hoogwerker Kesla XS 240 moet minstens eens per jaar conform deze instructie 
worden gekeurd en zo nodig vaker.  
Het tijdstip van de eerste keuring moet zo gekozen worden dat deze binnen 12 maanden 
na de datum van ingebruikneming valt. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant of de importeur. 
 
21.2 INLEIDING 
 
In deze instructie worden de zgn. minimale algemene aanwijzingen gegeven die bij de 
keuring in acht moeten worden genomen. Lees voor de keuring de volgende hoofdstukken 
van de bedieningshandleiding: Bedieningsinstrumenten, Controle van de toegestane 
hefstraal, Samenstelling van het reservesysteem voor neerlaten en Locatie van de 
veiligheidslimieten. Vul bij de jaarlijkse keuring het bijbehorende keuringsrapport van de 
hoogwerker in. Het is aan te bevelen dat de controleur diverse stickers bij zich heeft ter 
vervanging van versleten stickers, zoals: 
- algemene instructie voor de gebruiker van de hoogwerker 
- instructie voor dagelijkse inspectie 
- controleer ondersteuning 
- stickers op de bedieningsplaatsen zijn vaak aan vervanging toe 
 
21.3 ALGEMENE EISEN 
 
21.3.1 Bedieningshandleiding 
 
De bedieningshandleiding moet altijd op of bij de hoogwerker aanwezig zijn. 
 
21.3.2 Bewaarplaats van de handleiding 
 
Bewaar de handleiding altijd in de accessoirekist. 
 
21.3.3 Machineplaatje 
 
Het machineplaatje van de hoogwerker moet onbeschadigd en goed leesbaar zijn. 
Het plaatje is op het chassis geponst, naast de accessoirekist. 
 
21.3.4 Belastbaarheidsplaatje 
 
- Op het platform moet op een duidelijk zichtbare plaats een plaatje worden aangebracht 
dat het maximale hefvermogen aangeeft, uitgedrukt in aantal personen, het toegestane 
extra gewicht en de door personen veroorzaakte zijwaartse belasting. 
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- Het plaatje met het hefvermogen bevindt zich aan de buitenkant van het platform. Plaats 
een nieuwe sticker als de oude slecht leesbaar of beschadigd 
 
- Een sticker of geschilderde aanduiding is toereikend, omdat bij eventueel verloren gaan 
van de aanduiding de gegevens van het machineplaatje kunnen worden afgelezen. 
- Het gewicht van de eerste en tweede persoon wordt gesteld op 80 kg ieder, waardoor 
voor extra gewicht 70 kg overblijft. 
 
- De extra belasting van 70 kg en de maximale zijwaartse belasting van 400 N (40 kg) 
blijken uit de gegevens op het belastbaarheidsplaatje. 
- Het andere belastbaarheidsplaatje zit bij het grondbesturingsventiel.. 
 
21.3.5 Waarschuwingsplaatje 
 
Bij de plaats van de grondbediening en op het platform zijn de volgende 
waarschuwingsborden opgehangen. Een sticker met de gebruiksaanwijzing van het 
reservesysteem voor neerlaten bevindt zich op de beschermkap van de motor. 
- Werken in de buurt van onbeschermde, onder spanning staande elektriciteitsleidingen 
- Bij gebruik stabilisators: CONTROLEER ONDERSTEUNING. OOK ASFALT KAN 
INZAKKEN! 
- Toegestaan hefvermogen 
- Spanningssticker 
- Waarschuwing voor lawaai 
- Conditie van hoogwerker controleren en proefdraaien voor gebruik 
(= dagelijkse inspectie) 
- Maatregelen als hoogwerker tijdens gebruik defect raakt 
- Algemene instructies voor de gebruiker 
 
21.3.6 Plaat bij stabilisators 
 
Op de plaats waar de stabilisators bediend worden, moet een permanent en goed 
leesbaar bord hangen met de maximale steunpuntbelasting en met aanwijzingen over het 
gebruik van extra onderplaten. 
Steunpuntbelasting 37000 N (3700 kg) als de giek vol belast boven de stabilisator in 
kwestie staat. 
In de bedieningshandleiding staat een tabel met de dichtheid van diverse grondsoorten, 
met het oog op het plaatsen van evt. extra onderplaten. 
- Eventuele bouwnormen en plaatselijk geldende eisen moeten in acht worden genomen. 
- Max. steunpuntbelasting = 37000 N, op zachte bodem extra onderplaten gebruiken. 
 
21.3.7 Signaalkleuren 
 
De hoogwerker moet goed gezien kunnen worden. Alle uitstekende delen van de 
hoogwerker moeten duidelijk gemarkeerd zijn. 
Uitstekende delen zijn die delen die uitsteken buiten het onderstel, zoals stabilisators en 
platform.  Gebruik geel/zwarte schuine strepen. Schuine strepen steken het best tegen de 
omgeving af. 
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Markeringen (algemeen) : 
Strepen op de hoogwerker m.b.v. gele en zwarte stickers 
Strepen op de zijkanten van de stabilisators 
Strepen op de onderlijst van het platform 
 
21.3.8 Grafiek van het werkingsbereik 
 
Het schema van het werkingsbereik staat in het bedieningshandboek (GRAFIEK VAN DE 
VLUCHT pag. 11) 
 
21.3.9 Keuringsplaatje 
 
Het keuringsplaatje is op het chassis geponst. De keurder slaat hierop zijn handtekening 
en de keuringsdatum. 
 
21.4 VEILIGHEIDSEISEN 
 
21.4.1 Waterpasindicator 
 
Deze indicator, die geplaatst is op het bedieningspaneel van het patform, geeft met vier 
lampen (een voor elke stabilistaor) aan wanneer de ondersteuning van de hoogwerker in 
orde is. De giek ligt dan nog op de transportsteun. De eigenlijke waterpasschakelaar 
bevindt zich in de accessoirekist; de nauwkeurigheid is + 0,5º-1,0º. 
 
21.4.2 Hefblokkering 
 
De hoogwerker moet beschikken over een inrichting die het gebruik van het platform belet 
als de stabilisators niet volledig steun geven. Een stabilisator geeft volledig steun als hij 
geheel uitgeschoven is. De blokkering moet uiterlijk in werking treden wanneer tussen het 
horizontale vlak (= rechte ondergrond) en de steunplaat meer dan 300 mm vrije ruimte is. 
De steunpositie is ingeschakeld wanneer de stabilisators het horizontale vlak ongeveer 4º 
hebben gepasseerd op weg naar de steunpositie. 
- De elektrische begrenzerschakelaars moeten gelijkwaardig zijn aan de originele en zo 
geschakeld zijn dat ze op veilige wijze afgaan, m.a.w. van het model geforceerd 
opengaand. 
 
21.4.3 Blokkering van het opheffen van de ondersteuning 
 
De hoogwerker moet beschikken over een inrichting die voorkomt dat de stabilisators 
worden bewogen als de giek afwijkt van de transportstand = begrenzerschakelaar van 
transportsteun. 
- Op het platform moet tijdens het gebruik de selectieschakelaar op de stand “giek” staan. 
In dat geval is het gebruik van de stabilisators geblokkeerd.  
- Opzettelijk openen of bewegen wordt verhinderd met een hydraulisch vergrendelventiel 
(slang mag niet liggen tussen cilinder en vergrendelventiel). 
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21.4.4 De stand van het platform 
 
Het platform moet veilig aan de hoogwerker bevestigd zijn. Het mag niet onbedoeld 
schommelen, overhellen, roteren of bewegen. De bouten, moeren, scharnierbouten en 
bevestigingsmiddelen moeten afdoende worden geborgd. 
- Naast de borging d.m.v. dubbele moeren moet bovendien een splitpen gebruikt worden 
(bevestiging van kettingeinde van giek 
 
- Het gebruik van zelfborgende moeren moet worden vermeden. Vervang deze altijd als ze 
een keer losgedraaid zijn. 
- Bewegende organen worden mechanisch geborgd 
- Hiermee wordt niet de beweging bedoeld die veroorzaakt wordt door de normale speling 
van bevestigingsorganen, stabilisatie- en zwenkinrichting 
- Het platform moet voldoende horizontaal blijven (aanbeveling ± 5º maximaal), 
onafhankelijk van de stand van de hoogwerker. 
- De hydraulische stabilisatie-inrichting moet het platform borgen in geval van slangbreuk 
- De hydraulische stabilisatie-inrichting is uitgerust met een vergrendelventiel 
 
- De horizontale stand van het platform kan worden gecorrigeerd met de bedieningshendel 
van de stuurventielen van de giek 
- De stabilisatie-inrichting moet in alle omstandigheden automatisch werken 
- Het platform moet tijdens het heffen altijd horizontaal blijven 
 
21.4.5 Reservesysteem voor neerlaten 
 
Hoogwerkers met een machinaal bedieningssysteem moeten een reservesysteem voor 
het neerlaten hebben waarmee men het platform kan laten zakken. De 
bedieningsapparatuur van dit reservesysteem moet duidelijk aangegeven zijn en 
onbedoeld gebruik van het systeem moet geblokkeerd zijn. 
- De elektropomp van het reserve-neerlaatsysteem is geplaatst bij de hydrauliektank. 
- De bedieningsknoppen zitten op het platform en bij de zwenktafel. 
- Op de motorkap is een sticker met de gebruiksaanwijzing van het reserve-
neerlaatsysteem geplakt. 
- Het reservesysteem krijgt druk van een elektrische pomp en wordt bestuurd met de 
stuurhendels op het platform, waarbij de knop van de reserve-neerlaatpom voortdurend 
ingedrukt gehouden wordt. 
- De bediening vanaf de grond is in principe hetzelfde, maar dan met de 
bedieningsinstrumenten en -knop van de pomp op de zwenktafel. 
- Bij gebruik van de reserve-neerlaat moet de stroom ingeschakeld zijn. 
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21.5 ALGEMENE CONDITIE VAN DE HOOGWERKER 
 
Visuele inspectie van de conditie 
 
21.5.1 Chassis 
 
-  Corrosieschade 
-  Lasnaden (geen barsten of scheuren zichtbaar) 
-  Blijvende vormveranderingen 
 
21.5.2 Zwenkkrans 
 
-  Bouten van krans en vastheid verbindingen (zie instructie van  
 fabrikant) 
-  Vastheid van zwenkoverbrenging en rem 
-  Conditie en speling van tandkrans 
-  Lager 
-  Lasnaden 
 
21.5.3 Giek 
 
-  Lasnaden 
-  Slijtage van scharnierpunten 
-  Borging van scharnieren en cilinders 
-  Deuken en scheuren 
-  Blijvende vormveranderingen 
-  Stangen van stabilisatie-inrichting, bouten 
-  Cilinders 
-  Glijstukken en afstellingen 
 
21.5.4 Platform 
 
- Bevestigingsmiddelen 
- Borging van koppelingen 
- Scheuren en andere schade 
- Conditie van deur; gaat deze nog vanzelf dicht? 
- Toegangen en leuningen 
 
21.5.5 Stabilisators 
 
- Slijtage 
- Corrosieschade 
- Lasnaden 
 
21.5.6 Transportstand 
- Pen en onderstel van transportstand van giek 
- Zekerheid van positie- en vergrendelventielen van stabilisators 
- Conditie remmen 
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21.5.7 Hydraulisch systeem 
 
- Lekkage 
- Conditie slangen (slang vervangen bij minste schade of lekkage) 
 
21.5.8 Elektrisch systeem 
 
- Conditie en ophanging van kabels 
- Conditie van connectors 
- Werking van begrenzerschakelaars 
 
21.6 PROEFDRAAIEN/ -BELASTING 
 
21.6.1 Arbeidsbewegingen 
 
-  Voer eerst het proefdraaien of een proefbelasting uit (=overbelasting) 

overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. 
-  Als deze aanwijzingen er niet zijn, is het aan te bevelen het proefdraaien uit te 

voeren met het maximale hefvermogen, in de uiterste stand en de meest 
ongunstige posities. Noteer de gebruikte belasting in het keuringsrapport 

-  Probeer alle arbeidsbewegingen uit; deze mogen niet schokkend verlopen 
-  Controleer of de stabilisators niet ”doorzakken”, m.a.w. of de 

vergrendelventielen van de stabilisatorcilinders goed afsluiten (ongeveer 1 uur 
belasten). 

-  Na de proefbelasting moet goed worden gecontroleerd of de belaste delen 
geen scheuren of blijvende vormveranderingen vertonen. 

 
21.6.2 Bedieningsorganen 
 
- Algemene conditie en automatisch terugkeren in 0-stand. 
- De bedieningsorganen op het platform moeten worden beschermd tegen 

onbedoelde bedieningsfouten. 
 
21.6.3 Symbolen 
 
- Bewegingsrichtingen en bijbehorende hendels en platformbewegingen zijn 

met stickers aangegeven; vervang onduidelijke of beschadigde stickers door 
de originele 

 
21.6.4 Noodstop 
 
- De bedieningsknop van de noodstop moet rood zijn, met daarnaast een 

plaatje met het opschrift "STOP" 
-  De noodstop moet zowel vanaf het platform als bij de zwenktafel bediend 

kunnen worden 
-  De noodstop moet de bewegingen direct stopzetten; de hoogwerker mag niet 

direct starten als de noodstop wordt losgelaten of teruggezet; houd echter 
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rekening met de tijd die nodig is om de draaiende motor geheel tot stilstand te 
brengen. 

-  De noodstopknop moet duidelijk onderscheiden kunnen worden van 
 andere knoppen. 
-  De noodstop mag niet worden gebruikt om de machine gewoon stil te zetten, 

dit mag alleen met het contactslot 
-  De noodstop mag niet buiten gebruik gesteld kunnen worden. 
 
21.6.5 Begrenzerschakelaars 
 
- Probeer de werking uit 
- Controleer de bevestiging 
 
21.6.6 Geluidssignaal 
 
- Probeer werking uit 
- De knoppen bevinden zich zowel op het platform als bij de grond. 
 
21.7 REPARATIES 
 
21.7.1 Lassen 
 
Indien u waarneemt dat dragende delen van de hoogwerker met lassen hersteld zijn, 
hiervan in het rapport aantekening maken bij ”Opmerkingen": 
- Gelast punt 
- Datum van laswerk 
- Uitvoerder van laswerk 
- Controleer of bij het lassen de aanwijzingen van de fabrikant opgevolgd zijn. 
 
21.7.2 Overige reparaties 
 
Als andere reparaties zijn uitgevoerd aan dragende delen (bijv. cilinders), hiervan 
aantekening maken bij ”Opmerkingen”: 
- Onderhoudspunt 
- Datum 
- Uitvoerder 
- Controleer of bij de reparatie de aanwijzingen van de fabrikant 
 opgevolgd zijn. 
 
21.7.3 Proefbelasting (= overbelasting) 
 
Na reparaties aan dragende delen moet de hoogwerker proefbelast worden conform 
Euronorm EN 280. In het keuringsrapport wordt de gebruikte proefbelasting opgetekend. 
 
De proefbelasting moet voor machinaal aangedreven hoogwerkers 125 % van de 
nominale belasting zijn, oftewel bij de XS240: 288 kg. De proef wordt uitgevoerd door de 
stelschroeven van de belastingsbewaking tijdens de proefbelasting geheel open te 
draaien. Na de proefbelasting moet de belastingsbewaking opnieuw worden afgesteld. 
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Alle arbeidsbewegingen moeten tijdens het proefbelasten worden uitgevoerd met een 
accelleratie en snelheid waarbij de belasting veilig onder controle blijft. Wanneer bij de 
proefbelasting meerdere verschillende bewegingen worden uitgevoerd (bijv. heffen, 
neerlaten, zwenken, verplaatsen) mogen deze pas worden uitgevoerd wanneer het 
naschommelen veroorzaakt door de vorige beweging is afgelopen. Elke beweging apart 
en rekening houdend met de onvoordeligste posities. 
 
Als er vanwege de diverse belastings- en vluchtcombinaties proeflasten van verschillende 
omvang nodig zijn, moeten alle bewegingen met alle proeflasten worden uitgevoerd, 
behalve als de onvoordeligste omstandigheden voldoende goed kunnen worden 
gesimuleerd met een enkele prestatieproef. 
 
Bij de overbelastingsproef moet de hoogwerker op een egale ondergrond staan en de 
hefconstructie moet in iedere positie geplaatst worden die de grootst mogelijke belasting 
veroorzaakt op de respectieve onderdelen van de hoogwerker. 
 
Bij deze proef hoeft de invloed van de maximaal toegestane windkracht niet te worden 
gesimuleerd. 
 
Bij de overbelastingsproef moeten de remsystemen kunnen worden gestopt en tijdens de 
proefbelasting moeten deze uit kunnen blijven. Na verwijdering van de proeflast(en) 
mogen in de hoogwerker geen blijvende vormveranderingen optreden. 
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22 GARANTIEVOORWAARDEN VOOR KESLA XS 

HOOGWERKERS 
 
Kesla Oyj garandeert dat de door Kesla Oyj verkochte hoogwerkers geen fouten bevatten 
en geeft de volgende garantie met het oog op eventueel optredende  materiaal- of 
fabricagefouten. 
 
1. De garantie is hoogstens 12 maanden van kracht, ingaande op de datum van de 
levering van de hoogwerker aan de eigenlijke gebruiker, doch hoogstens 18 maanden 
gerekend vanaf de datum van levering door de fabrikant. De garantie geldt alleen voor een 
nieuw verkochte hoogwerker die in bezit is van de eerste eigenaar. 
 
2. Kesla Oyj is op basis van de garantie verplicht een aan de hoogwerker opgetreden 
gebrek overeenkomstig deze garantievoorwaarden kosteloos te repareren.  
 
3. De reparatie onder garantie wordt alleen uitgevoerd in normale werktijden door een 
door Kesla Oyj gemachtigd onderhouds-reparatiebedrijf of door de importeur, met 
inachtneming van de normale ontvangstvolgorde van de werkopdrachten.  
 
4. Van de reparatie onder garantie dienen de koper en het gemachtigde onderhoudsbedrijf 
een aanvraag voor reparatie onder garantie op te stellen en deze binnen 14 dagen aan 
Kesla Oyj te bezorgen. 
 
5. Kesla Oyj beslist of onderdelen en werk onder de garantie vallen. 
 
6. Als de garantievordering het vervangen van een reeds van de hoogwerker 
gedemonteerd defect onderdeel voor een vergelijkbaar los onderdeel betreft, geschiedt de 
vervanging kosteloos in het onderdelenmagazijn van Kesla Oyj of een gemachtigd 
onderhouds-reparatiebedrijf. 
 
7. Eventuele andere kosten in verband met het vervullen van de garantieplicht, zoals reis- 
en verblijfskosten van reparateurs, vervoerskosten van gereedschap, vergoedingen voor 
gemaakte overuren en vergelijkbare extra vergoedingen, worden vergoed door de koper. 
 
8. Hydrauliekslangen en afdichtingen vallen niet onder de garantie. De garantie dekt de 
voor de hoogwerker van Kesla Oyj geleverde uitrusting van vreemde oorsprong, zoals 
kranslagers, alleen in de vorm en omvang waarin de betreffende fabrikant/leverancier van 
die uitrusting daarvoor eventueel aan Kesla Oyj op basis van garantie vergoeding biedt. 
 
9. De garantie dekt geen defecten tengevolge van nalatigheid ten aanzien van de 
gebruiks- en veiligheidsinstructies in het bedieningshandboek, of die hoofdzakelijk het 
gevolg zijn van onoordeelkundig of gebrekkig gebruik, installatie of onderhoud door de 
koper, of die het gevolg zijn van normale slijtage of achteruitgang van de kwaliteit of die 
veroorzaakt zijn door een ongeluk of een ongeval. 
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10. Kesla Oyj vergoedt de eventuele schade aan eigendommen of personen tengevolge 
van een defecte hoogwerker niet, noch inkomstenderving, rijkosten naar het 
reparatiebedrijf en dergelijke.  
 
11. De garantie vervalt direct en in zijn geheel wanneer de koper de hoogwerker foutief 
repareert of laat repareren, of wanneer op de hoogwerker vreemde en ongeschikte 
onderdelen worden gemonteerd, of wanneer voor de hoogwerker toegestane en door 
Kesla Oyj ingestelde instelwaarden van hydraulische apparatuur worden gewijzigd zonder 
schriftelijke toestemming van Kesla Oyj. 
 
12. Voorwaarde voor de garantie is, dat het rapport van de installatiekeuring, bevattende 
een verzekering door de koper/gebruiker dat het bedieningshandboek is bestudeerd, 
binnen 14 dagen na de installatie ingevuld wordt geretourneerd. 
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23 AANVRAAGFORMULIER VOOR ONDER 
GARANTIE VALLENDE REPARATIE 

 
KESLA OYJ 
Metsolantie 2 
59800 KESÄLAHTI  FINLAND 
Tel. +358-13-682841 
Fax. +358-13-6828100 
 
Eigenaar / houder van hoogwerker __________________________________________ 
Adres___________________ Tel._______________________________________ 
Type en serienr. hoogwerker_________________________________________________ 
Geleverd op______________________________________________________________ 
Type en serienr. motor ____________________________________________________ 
OMSCHRIJVING DEFECTEN / OORZAKEN____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
DEFECT ONDERDEEL (OND. NR. EN OMSCHRIJVING__________________________ 
_______________________________________________________________________ 
TOEPASSING HOOGWERKER (bijv. verhuur)__________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
AANTAL BEDRIJFSUREN BIJ OPTREDEN DEFECT ____________ 
Defect trad op, datum:____/____200__      Reparatiedatum____/____200____________ 
Uitvoerder_____________________opdr.nr.____________________________________ 
Defecte onderdelen geretourneerd aan Kesla Oyj. 
Verzonden op____/____200___________________ 
Wijze v verzending___________________________ 
Vanuit_____________________________________ 
Nr. vrachtbrief_______________________________ 
Defecte onderdelen zijn originele             geleverde reserveondedelen  
Nieuwe ond. verstuurd onder verzendlijst nr  
Factuur nr._____________________datum:___/___200___________________________ 
 
Handtekening_____________________________________________________________ 
Naam voluit______________________________________________________________ 
 
Bijlagen_________________________________________________________________ 
 
In te vullen door Kesla Oyj 
Aanvraag binnen:_____/____200_____ 
Onderdelen binnen:______/____200______Opslagplaats onderdelen________________ 
BESLISSING 
Garantieaanvraag afgewezen, alles factureren  
Kosten werk en res. ond. 
goedgekeurd____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_____/____200______ Gecontroleerd______________________________ 
_____/____200______ Goedgekeurd ______________________________ 
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24 CERTIFICAAT VAN OVERDRACHT 
 
KESLA OYJ 
Metsolantie 2 
59800  KESÄLAHTI FINLAND 
Tel. +358-13-682841 
Fax.+358-13-6828100 
 
Datum ingebruikneming:_____/_____200____ 
 
XS 240 
 
Serienr. ___________________________ 
 

Eigenaar___________________________ 
 

___________________________________ Postcode, plaats______________________
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Telefoon____________________________ 
 

___________________________________ Verkoper____________________________
___________________________________ ___________________________________ 
  
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Retourneren aan: KESLA OYJ 
 Metsolantie 2 
 59800  KESÄLAHTI  FINLAND 
 Tel. +358-13-682841 
 Fax. +358-13-6828100 
 
C E R T I F I C A A T  V A N  O V E R D R A C H T 
 
 
Datum ingebruikneming:_____/_____200____ 
 
XS 240 
 
Serienr. ___________________________ 
 

Eigenaar___________________________ 
 

Opt. uitrusting________________________
___________________________________ 

Adres______________________________ 
 

___________________________________ Postcode, plaats______________________
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Telefoon____________________________ 
 

___________________________________ Verkoper____________________________
___________________________________ ___________________________________ 
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25 GARANTIEBEWIJS 
 
 
_______/______200_________ 
 
 
SERIENUMMER__________________________________________________________ 
 
 
VERKOPER:_____________________________________________________________ 
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26 TOEGEPASTE RICHTLIJNEN EN NORMEN 
 
In het ontwerp van de machine zijn de volgende richtlijnen en normen toegepast. 
 
 
- EG- overeenstemmingsverklaring conform richtlijn 89/392/EG en wijzigingen 

daarvan alsmede de nationale norm VNp 1314/94. 
 
- CE- markering conform 93/68/EG. 
 
- Elektromagnetische ontstoringsinrichting conform 89/336/EG. 
 
- De bij de machine geleverde bedieningshandleiding is opgesteld conform de 

richtlijnen 89/392/EG en 91/368/EG alsmede de normen SFS-EN 292-2 en 
SFS-EN 414. 
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27 EG -VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

VOOR MACHINES 
 
(richtlijn 98/37/EG) 
 
KESLA OYJ 
Metsolantie 2 
59800  KESÄLAHTI  FINLAND 
Tel. +358-13- 682841 
Fax +358-13- 6828100 
 
verklaart hiermede dat de op de markt gebrachte machine 
 
hoogwerker Kesla XS 240 
 
nummer_____________ 
 
in overeenstemming is met de Machinerichtlijnen 98/37/EG, 89/336/EG zoals laatstelijk 
gewijzigd alsmede met de nationale wetgving ter uitvoering van deze richtlijnen (besluit 
van Finse Staatsraad aangaande de machineveiligheid 1314/94). 
 
In het machineontwerp is de volgende Europese norm toegepast: EN 280. 
 
In het machineontwerp zijn de volgende nationale normen en specificaties toegepast: 
 
SFS 4020, SFS 4023, SFS 4025, SFS 4026, SFS 4300, SFS 4302, DIN 15018. 
 
 
 
 
Kesälahti  ------------- 
plaats datum 
 

 
________________________ 
handtekening 
 
Juha Karjalainen,  
Hoofd productontwikkeling 
naam voluit, positie 
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27.1 REGISTRATIE VAN GARANTIE OP KUBOTA-MOTOR 
 
Om de motorgarantie te laten beginnen op de datum van ingebruikneming van de 
machine, verzoeken wij u om dit formulier in te vullen en per e-mail, post of fax op te 
sturen aan het onderstaande adres. 
 
 
Datum ingebruikneming: ______/_______200___ 
 
 
Kesla XS 240 MODEL MOTOR: KUBOTA V1505 
 
FABRICAGENUMMER: ______________ SERIENUMMER:_______________________ 
 
 
VERKOPER:_____________________________________________________________ 
 
 
KLANT:_________________________________________________________________ 
 
ADRES:_________________________________________________________________ 
 
POSTCODE EN PLAATS:___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL:_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Retourneren aan: KONEKESKO OY 
  Moottori- ja vaihteistomyynti 
  JUHA ANTTONEN 
  PL 54 
  FIN-01301 VANTAA 
  Fax. +358 (0)10 5320 625 
  E-mail: juha.anttonen@kesko.fi 
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28 KEURINGSRAPPORT VAN DE HOOGWERKER 
 
Eerste keuring (bij ingebruikneming) Datum ________________________  
KEURINGSLOCATIE: KESLA OYJ, KESÄLAHTI  
 Inspecteur______________________ 
  
 Naam voluit  
BASISGEGEVENS HOOGWERKER 
Fabrikant: Kesla Oyj Land van fabricage:  Finland 
Adres: Metsolantie 2, 59800  Kesälahti Finland 
 
Soort: GH Giekhoogwerker  Giek: T Telescoop 
Onderstel: W Wagen (zelfrijdend) Stabilisators: HZ Hydraulisch zwenkend 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Merk en type: Kesla XS 240 Max. hoogte platform HP= 22,0 m 
Serienr/Bouwjaar: ____________________  Max. zijw. reikwijdte ZR= 11,0 m 
Max. hefvermogen: 230 kg Zwenken giek ZG= Onbegrensd 
Aantal personen: 2 Steunpuntbreedte SB= 5,20X4,50m 
Extra last: __________________________  Transportbreedte TB= 2,07 m 
Verbrandingsmotor: benz. / gas  diesel  Transportlengte TL= 7,15 m 
Min. bedrijfstemp.: -25Oc Transporthoogte TH= 2,335 m 
Gewicht: 4850 kg  Afm. platform  AP= 1,0mx1,5m 
  
GEKEURDE ONDERDELEN ZIJN  OK = in orde, NIET OK = herstellen 
 
A. STERKTE F. VEILIGHEIDSEISEN 
OK NIET OK OK NIET OK 

  Materiaalcertificaat   Waterpasindicator 
  Certificaat van sterkte   Vergrendelingen en borgingen 

    Hefblokkering 
B. STABILITEIT   Blokkering van opheffen stabilisators 

  Certificaat van stabiliteitstest   Veilige afstanden 
  Schema vlucht   Positie platform 

    Constructie platform 
C. ALGEMENE EISEN   Reserve-neerlaatsysteem 

  Bedieningshandleiding   Begrenzers 
  Bewaarvak handleiding   
  Machine-, keuringsplaatje  G. ELEKTRISCHE INSTRUMENTEN 
  Plaatje hefvermogen, stabilisators   
  Waarschuwingsplaatje H. BEDIENINGSINSTRUMENTEN 
  Signaalkleuren   Symbolen/bewegingsrichtingen 

    Locaties 
D.VEILIGHEIDSINRICHTINGEN   Noodstop 

  Limiet-/begrenzerschakelaars   Beschermingen 
  Geluidssignaal 

    GEBREKEN EN OPMERKINGEN 
E.BELASTING ____________________________________ 

  Belasting= ________ kg ____________________________________ 
  Arbeidsbewegingen ____________________________________ 

  ____________________________________ 
Waargenomen defecten en gebreken hersteld:____/____20___ 
 
Handtekening____________________________________________________________ 
 
Naam voluit________________________________________________________ 
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28.1 KEURINGSRAPPORT VAN DE HOOGWERKER 
(Vul dit rapport zorgvuldig in. Minstens twee jaar op of bij de hoogwerker bewaren) 
 
HERKEURING (= onderhoudskeuring) Datum____ / ____20____ 
 
Keuringslocatie ______________________  Inspecteur __________________________  
 
Adres______________________________  Naam voluit _________________________  
  
BASISGEGEVENS VAN DE HOOGWERKER 
 
Fabrikant ___________________________  Merk en type ________________________  
 
Importeur/Verkoper ___________________  Serienummer/Bouwjaar ________________  
 
Houder ____________________________  Adres ______________________________  
 
SOORT: GH Giekhoogwerker SH Schaarhoogwerker MH Masthoogwerker 
ONDERSTEL:V Vrachtwagen W Wagen(zelfrijdend) As Aanhanger (slepen) VW Verpl.wagen 
GIEK: K Knikarm T Telescoopgiek KT Knikarm/telescoop 
 S Schaar VM Vaste mast TM Telescoopmast  
STABILISATORS:  
 HZ Hydr.zwenkend HU Hydr.uitschuivend M Mechanisch GS  Geen stab. 
    
GEKEURDE ONDERDELEN OK= In orde NIET OK= Herstellen 
 
1.ALGEMENE EISEN  4.PROEFDRAAIEN /-LAST 
OK NIET OK OK NIET OK OK NIET OK 

 1.Bedieningshandlediding  3.Blokkering openen stab. Proeflast _________ kg 
 2.Bewaarvak handleiding  4.Positie platform  1.Arbeidsbewegingen 
 3.Machineplaatje  5.Reserve-neerlaat  2.Bedieningsapp. 
 4.Plaatje hefvermogen    3.Symbolen 
 5.Waarschuwingsbord 3.ALG. CONDITIE HOOGWERKER  4.Noodstop 
 6.Bord bij stabilisators  1.Chassis  5.Limietschakelaars 
 7.Signaalkleuren  2.Zwenkkrans  6.Geluidssignaal 
 8.Schema vlucht  3.Giek 
 9.Keuringsplaatje  4.Platform 5.REPARATIES 

   5.Stabilisators  1.Gelast 
2.VEILIGHEIDSEISEN  6.Transportstand  2.Overige reparatie 

 1.Waterpasindicator  7.Hydr. systeem  3.Proefbelasting 
 2.Hefblokkering  8.Elek. systeem 

 
GEBREKEN EN OPMERKINGEN: 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

Waargenomen defecten en gebreken hersteld: __ /___20__ Handtekening ____________________  
 Naam voluit  
 
BIJLAGEN:  Opmerkingen vervolgd z.o.z. Voor: Houder van hoogwerker 
  Ander document ________ st.  Handleiding hoogwerker 
 Inspecteur 
 



Kesla ®XS 240 
ZELFRIJDENDE TELESCOPISCHE HOOGWERKER 

 

70 

28.2 KEURINGSRAPPORT VAN DE HOOGWERKER 
(Vul dit rapport zorgvuldig in. Minstens twee jaar op of bij de hoogwerker bewaren) 
 
HERKEURING (= onderhoudskeuring)  Datum__ /_______20____ 
 
Keuringslocatie ______________________  Inspecteur __________________________  
 
Adres______________________________  Naam voluit _________________________  
  
BASISGEGEVENS VAN DE HOOGWERKER 
 
Fabrikant ___________________________  Merk en type ________________________  
 
Importeur/Verkoper ___________________  Serienummer/Bouwjaar ________________  
 
Houder ____________________________  Adres ______________________________  
 
SOORT: GH Giekhoogwerker SH Schaarhoogwerker MH Masthoogwerker 
ONDERSTEL:V Vrachtwagen W Wagen(zelfrijdend) As Aanhanger (slepen) VW Verpl.wagen 
GIEK: K Knikarm T Telescoopgiek KT Knikarm/telescoop 
 S Schaar VM Vaste mast TM Telescoopmast  
STABILISATORS:  
 HZ Hydr.zwenkend HU Hydr.uitschuivend M Mechanisch GS  Geen stab. 
    
GEKEURDE ONDERDELEN OK= In orde NIET OK= Herstellen 
 
1.ALGEMENE EISEN 4.PROEFDRAAIEN /-LAST 
OK NIET OK OK NIET OK OK NIET OK 

 1.Bedieningshandlediding  3.Blokkering openen stab. Proeflast _________ kg 
 2.Bewaarvak handleiding  4.Positie platform  1.Arbeidsbewegingen 
 3.Machineplaatje  5.Reserve-neerlaat  2.Bedieningsapp. 
 4.Plaatje hefvermogen    3.Symbolen 
 5.Waarschuwingsbord 3.ALG. CONDITIE HOOGWERKER  4.Noodstop 
 6.Bord bij stabilisators  1.Chassis  5.Limietschakelaars 
 7.Signaalkleuren  2.Zwenkkrans  6.Geluidssignaal 
 8.Schema vlucht  3.Giek 
 9.Keuringsplaatje  4.Platform 5.REPARATIES 

   5.Stabilisators  1.Gelast 
2.VEILIGHEIDSEISEN  6.Transportstand  2.Overige reparatie 

 1.Waterpasindicator  7.Hydr. systeem  3.Proefbelasting 
 2.Hefblokkering  8.Elek. systeem 

 
GEBREKEN EN OPMERKINGEN: 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

Waargenomen defecten en gebreken hersteld: __ /___20__ Handtekening ____________________  
 Naam voluit  
 
BIJLAGEN:  Opmerkingen vervolgd z.o.z. Voor: Houder van hoogwerker 
  Ander document ________ st.  Handleiding hoogwerker 
 Inspecteur 
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28.3 KEURINGSRAPPORT VAN DE HOOGWERKER 
(Vul dit rapport zorgvuldig in. Minstens twee jaar op of bij de hoogwerker bewaren) 
 
HERKEURING (= onderhoudskeuring)  Datum__ /_______20____ 
 
Keuringslocatie ______________________  Inspecteur __________________________  
 
Adres______________________________  Naam voluit _________________________  
  
BASISGEGEVENS VAN DE HOOGWERKER 
 
Fabrikant ___________________________  Merk en type ________________________  
 
Importeur/Verkoper ___________________  Serienummer/Bouwjaar ________________  
 
Houder ____________________________  Adres ______________________________  
 
SOORT: GH Giekhoogwerker SH Schaarhoogwerker MH Masthoogwerker 
ONDERSTEL:V Vrachtwagen W Wagen(zelfrijdend) As Aanhanger (slepen) VW Verpl.wagen 
GIEK: K Knikarm T Telescoopgiek KT Knikarm/telescoop 
 S Schaar VM Vaste mast TM Telescoopmast  
STABILISATORS:  
 HZ Hydr.zwenkend HU Hydr.uitschuivend M Mechanisch GS  Geen stab. 
    
GEKEURDE ONDERDELEN OK= In orde NIET OK= Herstellen 
 
1.ALGEMENE EISEN 4.PROEFDRAAIEN /-LAST 
OK NIET OK OK NIET OK OK NIET OK 

 1.Bedieningshandlediding  3.Blokkering openen stab. Proeflast _________ kg 
 2.Bewaarvak handleiding  4.Positie platform  1.Arbeidsbewegingen 
 3.Machineplaatje  5.Reserve-neerlaat  2.Bedieningsapp. 
 4.Plaatje hefvermogen    3.Symbolen 
 5.Waarschuwingsbord 3.ALG. CONDITIE HOOGWERKER  4.Noodstop 
 6.Bord bij stabilisators  1.Chassis  5.Limietschakelaars 
 7.Signaalkleuren  2.Zwenkkrans  6.Geluidssignaal 
 8.Schema vlucht  3.Giek 
 9.Keuringsplaatje  4.Platform 5.REPARATIES 

   5.Stabilisators  1.Gelast 
2.VEILIGHEIDSEISEN  6.Transportstand  2.Overige reparatie 

 1.Waterpasindicator  7.Hydr. systeem  3.Proefbelasting 
 2.Hefblokkering  8.Elek. systeem 

 
GEBREKEN EN OPMERKINGEN: 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

Waargenomen defecten en gebreken hersteld: __ /___20__ Handtekening ____________________  
 Naam voluit  
BIJLAGEN:  Opmerkingen vervolgd z.o.z. Voor: Houder van hoogwerker 
  Ander document ________ st.  Handleiding hoogwerker 
 Inspecteur 
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28.4 KEURINGSRAPPORT VAN DE HOOGWERKER 
(Vul dit rapport zorgvuldig in. Minstens twee jaar op of bij de hoogwerker bewaren) 
 
HERKEURING (= onderhoudskeuring)  Datum__ /_______20____ 
 
Keuringslocatie ______________________  Inspecteur __________________________  
 
Adres______________________________  Naam voluit _________________________  
  
BASISGEGEVENS VAN DE HOOGWERKER 
 
Fabrikant ___________________________  Merk en type ________________________  
 
Importeur/Verkoper ___________________  Serienummer/Bouwjaar ________________  
 
Houder ____________________________  Adres ______________________________  
 
SOORT: GH Giekhoogwerker SH Schaarhoogwerker MH Masthoogwerker 
ONDERSTEL:V Vrachtwagen W Wagen(zelfrijdend) As Aanhanger (slepen) VW Verpl.wagen 
GIEK: K Knikarm T Telescoopgiek KT Knikarm/telescoop 
 S Schaar VM Vaste mast TM Telescoopmast  
STABILISATORS:  
 HZ Hydr.zwenkend HU Hydr.uitschuivend M Mechanisch GS  Geen stab. 
    
GEKEURDE ONDERDELEN OK= In orde NIET OK= Herstellen 
 
1.ALGEMENE EISEN 4.PROEFDRAAIEN /-LAST 
OK NIET OK OK NIET OK OK NIET OK 

 1.Bedieningshandlediding  3.Blokkering openen stab. Proeflast _________ kg 
 2.Bewaarvak handleiding  4.Positie platform  1.Arbeidsbewegingen 
 3.Machineplaatje  5.Reserve-neerlaat  2.Bedieningsapp. 
 4.Plaatje hefvermogen    3.Symbolen 
 5.Waarschuwingsbord 3.ALG. CONDITIE HOOGWERKER  4.Noodstop 
 6.Bord bij stabilisators  1.Chassis  5.Limietschakelaars 
 7.Signaalkleuren  2.Zwenkkrans  6.Geluidssignaal 
 8.Schema vlucht  3.Giek 
 9.Keuringsplaatje  4.Platform 5.REPARATIES 

   5.Stabilisators  1.Gelast 
2.VEILIGHEIDSEISEN  6.Transportstand  2.Overige reparatie 

 1.Waterpasindicator  7.Hydr. systeem  3.Proefbelasting 
 2.Hefblokkering  8.Elek. systeem 

 
GEBREKEN EN OPMERKINGEN: 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

Waargenomen defecten en gebreken hersteld: __ /___20__ Handtekening ____________________  
 Naam voluit  
BIJLAGEN:  Opmerkingen vervolgd z.o.z. Voor: Houder van hoogwerker 
  Ander document ________ st.  Handleiding hoogwerker 
 Inspecteur 
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28.5 KEURINGSRAPPORT VAN DE HOOGWERKER 
(Vul dit rapport zorgvuldig in. Minstens twee jaar op of bij de hoogwerker bewaren) 
 
HERKEURING (= onderhoudskeuring)  Datum__ /_______20____ 
 
Keuringslocatie ______________________  Inspecteur __________________________  
 
Adres______________________________  Naam voluit _________________________  
  
BASISGEGEVENS VAN DE HOOGWERKER 
 
Fabrikant ___________________________  Merk en type ________________________  
 
Importeur/Verkoper ___________________  Serienummer/Bouwjaar ________________  
 
Houder ____________________________  Adres ______________________________  
 
SOORT: GH Giekhoogwerker SH Schaarhoogwerker MH Masthoogwerker 
ONDERSTEL:V Vrachtwagen W Wagen(zelfrijdend) As Aanhanger (slepen) VW Verpl.wagen 
GIEK: K Knikarm T Telescoopgiek KT Knikarm/telescoop 
 S Schaar VM Vaste mast TM Telescoopmast  
STABILISATORS:  
 HZ Hydr.zwenkend HU Hydr.uitschuivend M Mechanisch GS  Geen stab. 
    
GEKEURDE ONDERDELEN OK= In orde NIET OK= Herstellen 
 
1.ALGEMENE EISEN 4.PROEFDRAAIEN /-LAST 
OK NIET OK OK NIET OK OK NIET OK 

 1.Bedieningshandlediding  3.Blokkering openen stab. Proeflast _________ kg 
 2.Bewaarvak handleiding  4.Positie platform  1.Arbeidsbewegingen 
 3.Machineplaatje  5.Reserve-neerlaat  2.Bedieningsapp. 
 4.Plaatje hefvermogen    3.Symbolen 
 5.Waarschuwingsbord 3.ALG. CONDITIE HOOGWERKER  4.Noodstop 
 6.Bord bij stabilisators  1.Chassis  5.Limietschakelaars 
 7.Signaalkleuren  2.Zwenkkrans  6.Geluidssignaal 
 8.Schema vlucht  3.Giek 
 9.Keuringsplaatje  4.Platform 5.REPARATIES 

   5.Stabilisators  1.Gelast 
2.VEILIGHEIDSEISEN  6.Transportstand  2.Overige reparatie 

 1.Waterpasindicator  7.Hydr. systeem  3.Proefbelasting 
 2.Hefblokkering  8.Elek. systeem 

 
GEBREKEN EN OPMERKINGEN: 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

Waargenomen defecten en gebreken hersteld: __ /___20_  Handtekening ____________________  
 Naam voluit  
BIJLAGEN:  Opmerkingen vervolgd z.o.z. Voor: Houder van hoogwerker 
  Ander document ________ st.  Handleiding hoogwerker 
     Inspecteur 
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