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Deze machine voldoet aan EN280:2001/A1. 

 

 

Opmerking: 

 
Lees deze bedieningshandleiding grondig door voordat u de 
machine bedient om een goed begrip te krijgen van hoe u de 
machine bedient en over de veiligheidsmaatregelen. Houd deze 
handleiding steeds in de buurt van de machine zodat u hem snel 
kunt raadplegen. Zorg ervoor dat u deze handleiding aan de 
nieuwe eigenaar van de machine geeft, indien het eigendom 
overgedragen wordt. Als u eventueel vragen of opmerkingen 
hebt, neem dan contact op met onze leveranciers. De inhoud 
van deze handleiding kan zonder tegenbericht of verplichting te 
veranderen om verbeteringen door te voeren.  
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1 VEILIGHEID  
1.1 Kwalificaties van de bedieners van de machine 
 
Iedereen die deze machine bedient moet goed getraind en 
gekwalificerd zijn om de machine te bedienen en alle relevante 
wetten van de regering en regels voor de werkplek in acht 
nemen. Degene die de machine bedient moet deze 
bedieningshandleiding lezen en begrijpen en de regels van 
instructies en voor de veiligheid in acht nemen.  
 

Zie ook: 
Richtlijn raad 89/655/EEC (geamendeerd door richtlijn Raad 
95/63/EEC),  
Richtlijne raad 89/391/EEC 
Regels provisie en gebruik van werkapparatuur 1998; 
LRegels hefoperaties en hefapparatuur 1998; 
Regels persoonlijk beschermende apparatuur op het werk 1992; 
Constructie (regels ontwerp en management) 1994; 
Regels constructie (gezondheid, veiligheid en welzijn) 
Regulations 1996;  
Regels constructie (gezondheid, veiligheid en welzijn) 1992;  
Regels werken op hoogten 2005 
 
Persoonlijke beschermenden apparatuur tegen vallen van een 
hoogte;  
BS EN 795: 1997 Verankeringsapparaten 
BS EN 361: 2002 Beschermingstuig voor hele lichaam 
BS EN 363: 2002 Beschermingstuig voor hele lichaam  
 

 

1.2 Voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid 
 

 WAARSCHUWING 
 Voer periodieke inspecties uit om te zorgen dat de 

machine veilig werkt. 
 Bewaar de inspectiearchieven om na te kijken bij 

onderhoud. 

 Draag correct een helm en kleding geschikt voor het 
werk en alle beschermende apparatuur. Een 
veiligheidsriem of tuig moet gebruikt worden 
wanneer men op het platform werkt. 

 Bedien de machine nooit onder invloed van drank of 
wanneer men moe is.  

 Voer altijd een inspectie voor de start uit en 
inspecteer de werkplek. 

 Houd de vloer van het platform schoon en zorg dat 
deze niet glibberig is.  

 Werk niet met de machine onder slechte 
weercondities of slechte zichtbaarheid. Men moet 
niet werken met de machine, als de windsnelheid 
meer dan 10 meter per seconde is. 

 Zorg voor de juiste ventilatie van het uitlaatgas, als 
men werkt in een besloten ruimte.  

 

De volgende veiligheidssystemen worden in deze 
handleiding weergegeven op de items die in de gaten 
gehouden moeten worden, als men de machine bedient. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVAAR duidt de aanwezigheid aan van een 
onmiddellijk gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel 
tot gevolg kan hebben als de instructies niet goed worden 
gevolgd.  
 

WAARSCHUWING duidt de aanwezigheid aan van 
een mogelijk gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel 
tot gevolg kan hebben als de instructies niet goed worden 
gevolgd. 
 

 VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaar aan dan 
ernstige schade aan de machine tot gevolg kan hebben, als de 
instructie niet wordt gevolgd.  
 

BELANGRIJK duidt een gevaar aan dat kleine of middelgrote 
schade aan de machine kan veroorzaken of de levensduur van 
de werking kan bekorten, als de instructie niet gevolgd wordt. 
 

Kgf-m duidt de vastzettorsie aan voor een bepaalde bout die 
men strikt moet volgen tijdens het in elkaar zetten.  

 
NB)  
 Het is niet mogelijk precies alle gevaarlijke situaties te 

voorzien die mogelijk kunnen optreden bij het bedienen, 
inspecteren en onderhouden van de machine in een 
bepaalde werkomgeving. 

 De veiligheidssymbolen die men in deze handleiding op de 
machine vindt, staan niet voor alle mogelijke gevaren die 
er zijn, zelfs wanneer alle instructies strikt worden 
opgevolgd. 

 Het wordt sterk aangeraden dat iedereen die in het beheer, 
de bediening of het onderhoud van de machine betrokken 
is aandacht besteedt aan andere veiligheidsmaatregelen 
samen met die hierin opgegeven om ernstig letsel of zelfs 
de dood te vermijden, wanneer men met de machine 
werkt.  
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1.3 Plakplaatjes  
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2 BEDIENING 
2.1 Namen van eenheden
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Nr. naam 
1 Platform 
2 Bedieningsdoos platform  
3 Voetschakelaar 
4 Motorcompartiment  
5 Brandstoftank 
6 Hydraulische olietank  
7 Doos voor bediening op de grond  
8 Afstandsbediening 
9 Draaibalk 
10 Draaicilinder  
11 Bovenste vlakzetcilinder 
12 Derde boom 
13 Telescopische cilinder  
14 Tweede boom 
15 Eerste beugel  
16 Onderste vlakzetcilinder  
17 Derde boomcilinder 
18 Eerste boom 
19 Eerste parallelle koppeling 
20 Draaitafel 
21 Draailager 
22 Reismotor 
23 Getand kettingwiel 

24 Samenstel van leiroller 
25 Dragerroller 
26 Spoorframe 
27 Rubber rupsband 
28 Productplaat 
29 Eerste boomcilinder 
30 Tweede boomcilinder 
31 Telescopische boom 
32 Tweede beugel 
33 Tweede parallelle koppeling 
34 Tegengewicht 
35 Tussenwiel 
 
 
 

 

Motorcompartiment 
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1. Motor 
2. Hoofdpomp 
3. Brandstofpomp 
4. Waterscheider 
5. Afvoerkraan 
6. Stofindicator 
7. Reservetank 
8. Versnellingsmotor 
9. Draaivertrager (met motor) 
10. Wartelverbindingsstuk 
11. Bedieningsklep 
12. Klep om platform vlak te zetten 
13. Intern hoge-drukfilter 
14. Zuigfilter (werkolie) 

15. Sensor voor hellingshoek 
16. Zoemer reisalarm 
17. Toeter 
18. Batterij 
19. Motoroliefilter 
20. Noodpomp 
21. Luchtreiniger 
22. Brandstoffilter 
23. Controleklep 
24. Oliemeter 
25. Motoroliepoort 
26. Brandstoftank 
27. Brandstofmeter 
 

28. Brandstofsensor 
29. Werkolietank 
30. Werkoliemeter 
31. Ontluchtingskanaal 
32. Draaifilter (werkolie) 
33. Doos voor bediening op de grond 
34. Opslag afstandsbediening 
35. Koppeling afstandsbediening 
36. Koppeling aanpassingsmal 
37. Eenheid controller 

38. Starterrelais 
39.  Gloeitimer 
40. Afstemklep 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bediening vanaf de grond 
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1. Starterschakelaar 
2. Noodstopknop 
3. Uurmeter 
4. Stroom 
5. Hellingsalarm 
6. Laden 
7. Oververhitting/koelvloeistoftemperatuur 
8. Hydraulische druk motor 

 

9. Systeemstoring 
10. Weinig brandstof 
11. Schakelaar om grondbediening te annuleren 
12. Heffen eerste/tweede boom 
13. Heffen derde boom 
14. Telescopische boom 
15. Draaitafel draaien 
16. Noodpompschakelaar 

 

 
 

Bediening vanaf het platform 

 
 
 

                 
 

 

 

 
1. Beweging rechter rupsband 
2. Beweging linker rupsband 
3. Stroom 
4. Weinig brandstof 
5. Motorstoring 
6. Systeemstoring 
 

 

7. Heffen eerste/tweede boom 
8. Heffen derde boom 
9. Telescopische boom 
10. Draaitafel draaien 
11. Platform draaien 
12. Noodstop 
 

 

13. Motor starten/voorverhitting 
14. Versnellerschakelaar 
15. Toeter 
16. Noodpomp  
17. Grens bewegingssnelheid 
18. Hellingsalarm 
 

Veiligheidsapparaten 
 
Vasthoudklep: 
Voorkomt dat de boom spontaan valt als er slangen 
beschadigd zijn. 
 

Dubbele vasthoudklep:  
Houdt de telescopische boom vast, wanneer de slangen 
beschadigd zijn. 
 

Klep om platform vlak te houden:  
Voorkomt dat het platform spontaan gaat hellen wanneer er 

3 

2 

1 

3 4 5 6 7 8 9 

10 

16 11 14 15 13 12 

17 18 
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slangen beschadigd zijn. 
 

Controleklep dubbele geleider  
Houdt het platform op de draaipositie bij het werken op een 
helling.  
 

Voetschakelaar:  
Als veiligheidsmaatregel moet men met het platform werken 
met de voetschakelaar ingedrukt. 
Opmerking) Motor start niet wanneer voetschakelaar 
ingedrukt is. 
 
 

 

Noodpompschakelaar: 
bedient bomen en draai (behalve 
bewegende/telescopische boom), wanneer de 
machine niet meer goed werkt op grond van 

uitval van de motor of door andere oorzaken van 
niet meer goed werken. 
Bedien zowel de regel- als de pompschakelaar.  
 

Bij platformbediening drukt u de voetschakelaar 
naar beneden en bedient tegelijkertijd de 
pompschakelaar. 
 

 

 VOORZICHTIG 
De maximale tijd dat de noodpomp werkt is 30 seconden. 
Als deze meer dan 30 seconden continu werkt kan dit 
oververhitting of verbranding tot gevolg hebben. 
 

Regeling bewegingsdraai:  
vertraagt de snelheid bij het draaien.  
 

Stoppen motor:  
stopt de oververhitte motor. 
 

Stoppen motor op grond van olietekort: 
stopt de motor wanneer de olie bijna op is. 
 
 

 

Grens bewegingssnelheid: 
Vertraagt de bewegingssnelheid wanneer de 
hoogte van de vloer van het platform meer dan 
3 meter is.  

 

 
 
 
 
 

Alarmapparaten 
 

 

Hellingsalarm: 
Waarschuwt wanneer voertuig met 3˚ of meer 
helt. 
 
 

 

 

Alarm overbelasting: 
Licht op wanneer platform overbelast is. 

 
 
 
 

Werkalarm:  
Waarschuwt tijdens een draaiing tijdens bewegen en tijdens 
een draaiing van de draaitafel. 

 

 

 
Beschrijving van apparaten 
 
 

 
Grond 
 

 
Platform 

Hoofdschakelaar starter (grond):  
Starterschakelaar (platform): 
Draai de hoofdschakelaar op ‘Start’ om de 
motor te starten (onder lage 
omgevingstemperatuur stelt u de sleutel een 
paar seconden in op 'Voorverhitten'. 
 
Voor platformbediening draait u de sleutel 
terug naar de positie ‘Platform’  en trek de 
sleutel eruit nadat de motor is gestart. 
 

Opmerking)  
U moet op het platform de voetschakelaar 
niet indrukken om de motor te starten. De 
motor start niet als de noodstopknop 
ingedrukt is. 
 
 

 

Stopknop: 
Sluit de voeding af en stopt de motor en alle 
operaties. Trek de knop naar boven voordat u 
de motor herstart. Deze schakelaar wordt 
gebruikt om: 
de motor te stoppen, onmiddellijke gevaren te 
vermijden en te stoppen wanneer de machine 
niet meer goed werkt. 
 

 
Uurmeter:  
Toont totaal aantal werkuren. Lezen en opnemen uurmeter 
voor en na werken met de machine bepaalt de juiste tijd van 
periodieke inspectie, onderhoud en de filters respectievelijk de 
smeermiddelen te wisselen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stroom/stand-by: 
Licht op wanneer de stroom aan staat of de 
machine in stand-by staat. 
  

 

 

 
Laden: 
Licht op tijdens het opstarten van de motor. 
Oplichten als de machine werkt duidt een 
laadstoring aan. 
 

 

 

Oververhitting/koelvloeistoftemperatuur: 
Licht alleen op wanneer de koelvloeistof een 
abnormale temperatuur heeft. De motor zal 
automatisch stoppen, als de temperatuur te hoog 
is. 
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VOORZICHTIG 

 Oplichten tijdens werking van de machine duidt aanL 
‘Tekort aan koelvloeistof, ‘Ventilatorriem gebroken’ of 
‘Disfunctie koelsysteem’.  

 
 Open de radiatorkap niet, wanneer de temperatuur van 

de koelvloeistof te hoog is. Als u de kap opent, kan dit 
ernstig letsel tot gevolg hebben op grond van stoom en 
heet water.  

 
 
 

 

Hydraulische druk: 
Licht op wanneer de sleutelschakelaar op ‘ON’ 
staat en gaat uit nadat de motor is begonnen te 
lopen. Wanneer de hydraulische druk minder is 

dan normaal, zal de motor automatisch 
stoppen. 
 

VOORZICHTIG 
Oplichten tijdens het werken van de machine duidt aan:  
Niveau olie laag, Olielek of Probleem smeerlijn. 

 
 

 

Systeemstoring: 
Oplichten tijdens het werken van de machine 
duidt een fout aan: 

 
 

Fout LED-status 

Sensorstoring Knippert 
Fout bedieningscommunicatie Licht op 

Fout bedrading klep joystick 
Knippert als het 
apparaat werkt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weinig brandstof: 
Oplichten duidt aan dat brandstof minder is dan 

5 liter. 
 

 

 

Schakelaar om grondbediening te 
annuleren: 
Schakel dit in om gelijktijd te werken met 
bediening op de grond. Dit heeft voorrang boven 
activering platformnoodstop.  

 

 

Schakelaar versneller selecteren: 
Werksnelheid veranderen. Automatisch onbelast 
draaien verlaagt de snelheid tot onbelast 
draaien, als de machine gedurende 10 – 20 
minuten niet gebruikt wordt. 

  
 

 
Koppeling afstandsbediening: (optie) 
Geleverd voor afstandsbediening. Bevestig waterbestendige 
stofkap, wanneer niet in gebruik.  
 
Koppeling aanpasingsmal:  
Gebruiken voor aanpassing bij verzendinspectie. Bevestig 
waterbestendige stofkapkoppeling 
(aanpassingssoftware/kabel is voor gebruik van fabrieken). 
 
 

 

Motorstring: 
Licht op wanneer motor een ladingsfout heeft of er 
een abnormale conditie is opgetreden. 
 

 
Sensor voor hellingshoek:  
Waarschuwt wanneer voertuig met 3˚ of meer helt. Verplaats 
de machine naar veilige vlakke grond totdat het alarm stopt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
2.2 De machine bedienen 

 
VOORZORGSMAATREGELEN WANNEER DE MACHINE WERKT 

 WAARSCHUWING 
 Ga na dat alle bedieningsopdracht in de neutrale positie staat, voordat u de motor start. 
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 Vermijd abrupt overschakelen en snel starten.  
 

 Voer altijd een inspectie voor de start op de werklocatie en omgeving uit. Verwijder alle obstructies en houd een veilige 
afstand om te werken. Wees u bewust van de omgeving en de grenzen als u de machine bedient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Verplaats u niet als u werkt met de boomlijn. 
 

 Houd op met werken met de machine als het alarm geactiveerd wordt (de hellingshoek is groter dan 3˚). Verplaats de 
machine naar grond met een stabiel niveau.  

 Zorg ervoor dat de machine in een gestouwde positie staat, wanneer men hem verplaatst.  
 Laat niet draaien of omkeren op een steile helling. Dit kan tot gevolg hebben dat het apparaat wegglijdt of een verzakking 

plaatsvindt. 
 Rijd niet met de machine en gebruik hem niet op/vlakbij oneven terrein en onstabiele oppervlakten. 

 Laat geen arbeiders op het platform toe, als de beschermrail verwijderd is.  
 Gebruik de toeloopsteigersopening van de beschermrail als u wilt werken op het platform en om terug te keren op het 

grondniveau. 
 Ga niet staan en werk niet op de beschermrail, de boom of de boombeugel. 
 Spring niet of verplaats u niet over de beschermrails naar externe structuren. 
 Gebruik geen ladder of steigers om werk op het platform uit te voeren. 
 Houd de platformvloer vrij van vuil en vreemde deeltjes. 
 Wees u ervan bewust dat het zicht beperkt is en dat er blinde plekken zijn wanneer u de machine bedient. 

 Let op stroomlijnen en andere object rond wanneer de boom/het platform wordt bediend.  
 
 Probeer het volgende in geen geval: 
 

1) Het platform laden voorbij de toegestane belasting. De maximale capaciteit is 227 kilogram. 
 

         
 
2) De boom/het platform gebruiken als kraan om een object te duwen of op te trekken.  
3) Een haak of draad aan de boom/het platform te bevestigen en een object op te tillen.  
 

 
 

4) Gereedschappen en materialen zwaar of ongelijk in de omgeving van de platformvloer te laden. 
 

 Indien het platform niet goed vlak gezet kan worden, stop dan met werken ermee en keer terug naar de grond en controleer 
de eenheid om vlak te zetten.  

 Start de motor niet door kortsluiting te veroorzaken.  
 Inspecteer de machine onmiddellijk als er een botsing optreedt of men hoort een ongewoon geluid.  
 
BELANGRIJK 
Zorg ervoor dat alle waarschuwingslabels en markeringen leesbaar zijn en houd ze altijd schoon. 
 

WAARSCHUWING <Bezig met leveren van brandstof> 
Mors geen vloeistof op de machine of laat deze niet van de tank overvloeien. In geval van morsen of overvloeien verwijdert u de 
deksel onmiddellijk en veegt de brandstof volledig af met een doekje.  
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Voer niet opnieuw brandstof toe als de motor nog loopt 
 

 WAARSCHUWING <Bezig met laswerk> 
Bescherm het voertuig met brandveilige bedekkingen en materialen tegen brand en schade aan slangen voordat u ermee gaat 
werken.   
 

 WAARSCHUWING <Inspectie voor de start> 
Inspecteer brandstofcircuit en de slangcondities om te zien of er brandstof gemorst is, gelekt of gesijpeld op of rond de 
brandstoftank, de wartelplaat of een andere component van het voertuig. Als er brandstof wordt aangetroffen, veeg dit dan af en 
reinig het deel meteen en volledig.  
 

 WAARSCHUWING 
Werk niet met deze machine tenzij u de bedieningsinstructies en de veiligheidsmaatregelen die u in deze handleiding vindt hebt 

gelezen en volledig begrijpt. Voer altijd een inspectie voor de start uit.  
  

De motor starten 

 VOORZICHTIG 
Voorverhitten alvorens op te starten. Houd de startersleutel niet in de START-positie gedurende langer dan 10 seconden. 
 
 

■  Bediening vanaf de grond 
1) Draai de sleutelschakelaar op ‘Start’ om de motor te starten.  

Onder lage omgevingstemperaturen of in het koude seizoen zet u  
de sleutel een paar seconden in op “Voorverhitten”.  

 
2) Nadat de motor is gestart draait u de sleutel meteen terug in  

de positie 'Grond’. (De sleutel kan uitgetrokken worden in de positie ‘Platform’.) 
 
 
■ Bediening vanaf het platform 

Stel de sleutelpositie (bij bediening vanaf de grond) in op de positie 'Platform' en trek de sleutel eruit.  
Bij bediening vanaf het platform zet u de schakelaar in ‘Motor starten’ zonder de voetschakelaar in te drukken.  
Schakel een paar seconden over naar ‘Voorverhitten’ wanneer de temperatuur laag is of in het koude seizoen.   

 
 
< Motor starten  
 
< Voorverhitten 

 

VOORZICHTIG 

Druk de voetschakelaar niet in wanneer u de motor start bij bediening via het platform.  
 
 
 

De motor stoppen 
 
■ Bediening vanaf de grond 

Draai de sleutelschakelaar op 'Uit' of druk op de knop Stoppen.  
 

■ Bediening vanaf het platform 

Druk op de knop Stoppen.  
 

 
 

2.2 
► Bediening vanaf het platform: Druk de voetschakelaar in werk met de machine. 
► Bediening vanaf de grond: Zet de ophefschakelaar aan en werk met de machine. 

 

Werking:  Platform / [Grond ] movement 
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Eerste/ 
tweede 

NAAR BOVEN Draai de joystick naar achteren 
[draai de schakelaar naar boven] 

 

 

NAAR BENEDEN 
Draai de joystick naar voren 

[draai de schakelaar naar beneden] 

Derde Boom 

NAAR BOVEN Draai de joystick naar achteren 
[draai de schakelaar naar boven] 

 

  

NAAR BENEDEN 
Draai de joystick naar voren 

[draai de schakelaar naar beneden] 

Telescopisch 

UITTREKKEN 
Draai de joystick naar achteren  

[draai de schakelaar naar boven ] 

 

  

INTREKKEN 
Draai de joystick naar voren 

[draai de schakelaar naar onderen ] 

Draaiing 

Naar rechts 
Draai joystick naar rechts 

[draai de schakelaar naar rechts] 

 

 

Naar links 
Draai de joystick naar links 
[draai schakelaar naar links] 

Bewegen 

Naar voren Draai beide joysticks naar achteren 

 

 

Naar achteren Draai beide joysticks naar voren 

Bewegingsgel
eider 

 

Draai naar linksvoor Draai rechter joystick naar achteren 

 

 

  

Draai naar linksachter Draai rechte joystick naar voren 

Draai rechtsvoor Draai linker joystick naar achteren 

Draai naar 
rechtsachter 

Draai linker joystick naar voren 

Bewegingsdra
aiing 

Naar rechts 
Draai joystick naar rechts 

[draai de schakelaar naar rechts] 

 

 

Naar links 
Draai joystick naar links 

[draai de schakelaar naar links] 

Platform 
draaien 

Rechts Draai schakelaar naar rechts 

     
Links Draai schakelaar naar links 

Bewegingssnel
heid 

Hoog 
Draai schakelaar naar Hoog 

[Draai schakelaar naar Hoog] 

 

  

 Volledige snelheid alleen in 

gestouwde positie. 

 Instelling automatisch 
stationair laten draaien wordt 

gebruikt. 
Laag 

Draai schakelaar naar Laag 
[Draai schakelaar naar Laag] 

2.3 Functies van de eenheid  

  
Aanpassing vlakzetten platform 

 

Als het platform meer dan 3˚ op het tijdstip van de inspectie 
voor de start is geheld, past u dit als volgt aan.  
Voer aanpassing alleen uit bij bediening vanaf de grond, 

zonder dat er een arbeider op het platform staat 
 

1) Zet machine op een oppervlak met een stabiel niveau.  
2) Op de deksel van de voorkant van het voertuig, draai 

beide ‘kleppen om het platform vlak te zetten’ tegen de 
klok in.  
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3) Pas de hellingshoek aan door de telescopische boom aan 

te passen. 
Trek terug: wanneer platform naar achteren helt. 
Strek uit: wanneer platform naar voren helt.  

4) Sluit beide “kleppen om het platform vlak te zetten” met 
de klok mee. 

5) Hef de derde boom tot volledige hoogte en zorg ervoor 
dat het platform vlak blijft staan. 

 

 

Afvoeren van eenheid om platform vlak te zetten 

 
Als het platform snel na bovenstaande aanpassing gaat 
hellen , is het waarschijnlijk dat de vlakzeteenheid lucht 
binnen heeft.  
Voer het volgende uit om de lucht weg te laten lopen: 
 

1) Zet machine op een oppervlak met een stabiel niveau.  
2) Op de deksel van de voorkant van het voertuig, draai 

beide ‘kleppen om het platform vlak te zetten’ tegen de 
klok in.  

3) Trek de staafpen van de onderste cilinder uit (zie 3.9). 

4) Hel het platform naar voren/achteren door de 
telescopisch boom te bedienen. Bedien ook volledig de 
onderste vlakzetcilinder (herhaal 5-6 keer). Voorkom dat 
de onderste vlakzetcilinder in de weg komt te zitten van 
de beugel. 

5) Installeer staafpen van de onderste cilinder.  
6) Pas de helling van het platform aan door de telescopische 

boom te bedienen.Trek terug: wanneer platform naar 
achteren helt. 
Strek uit: wanneer platform naar voren helt.  

7) Ga na dat het platform vlak staat. Sluit beide “kleppen 
om het platform vlak te zetten” met de klok mee. 

8) Hef de eerste/tweede boom tot volledige hoogte en zorg 
ervoor dat het platform vlak blijft staan. 

 

 

 

Correctie van vertraging reactie op vlak zetten 

 

Als men vertraging van de reactie op het vlak zetten van het 
platform opmerkt, als de tweede boom wordt geheven, voert 
u de volgende correctie uit.   
Voer dit alleen uit bij bediening vanaf de grond, zonder dat er 
een arbeider op het platform staat 
 

1) Zet machine op een oppervlak met een stabiel niveau. 
Zet de machine in volledig gestouwde positie.  

2) Open de deksel van de voorkant van het voertuig, draai 
slechts één (bovenste) ‘klep om het platform vlak te 
zetten’ tegen de klok in.  

3) Ü bedient de telescopische boom om TERUG TE 
TREKKEN, sluit de 'klep om het platform vlak te zetten' 
(deze handeling vereist twee operators). 

 
 

Synchronisatie van de cilinder 

Als de cilinders de sync beweging verliezen op grond van 

vervanging of onderhoud van de cilinder, voert u de 
volgende smering uit. 
 

1. Start de motor. Hef de ‘eerste/tweede boom’ totdat de 
eerste cilinder volledig uitgestrekt is.  

2. Op de deksel van de voorkant van het voertuig, draai 
de ‘afstemklep’ tegen de klok in.  

3. Laat de ‘derde boom’ zakken, totdat de tweede cilinder 
volledig uitgestrekt is. 

4. Hef de ‘eerste/tweede boom’ gedurende 3 seconden 
om afvoerlucht uit het systeem te laten lopen. 

5. Stop met werken met de machine en sluit volledig de 
‘afsluitklep’ door deze met de klok mee te draaien.  

6. Laat de ‘eerste/tweede boom’ zakken en controleer de 
sync beweging en laat hem dan volledig in de 
gestouwde positie zakken.  

7. Draai de 'afstemklep’ tegen de klok in en open hem 
opnieuw. 

8. Laat de ‘eerste/tweede boom’ gedurende 3 seconden 
zakken om afvoerlucht uit het systeem te laten lopen. 

9. Stop met werken met de machine en sluit de 
‘afstemklep’ volledig door met de klok mee te draaien.  

 

WAARSCHUWING 

 Voer de synchronisatie bij grondbediening uit en zorg 
ervoor dat er geen arbeider op het platform staat.  

 Verwijder alle obstructies voor de synchronisatie uit te 
voeren.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Voorzorgsmaatregelen voor rubber rupsbanden 
 

 VOORZICHTIG 
Rubber rupsbanden zorgen voor geluidlozer bewegen en 
veroorzaken minder schade aan het wegoppervlak. Volg de 
onderstaande eisen om te zorgen voor de karakteristieken 
en een langere levensduur. 
 

 Beweeg niet over scherpe randen en bobbels en 
draai daar ook niet over. Plaatselijke druk op de 
rupsband kan tot gevolg hebben dat de interne 
staalcode scheurt, barst of doorgesneden wordt.  
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 Draai de machine niet met losse rupsbanden. 

Voortbewegen op oneven terrein zal tot gevolg hebben 
dat de rupsbanden losser raken. 

 Als men het apparaat langer opslaat (drie maanden of 
meer), moet dit gebeuren in een locatie binnenshuis 
om direct zonlicht of regenwater te vermijden. 

 Voorkom dat de rupsbanden met vet, olie of een 
andere chemische stof in aanraking komen. Rijd niet 
over oppervlakte waarop olie ligt. 

 *Wees u bewust dat de rupsbanden niet slippen onder 
de volgende bewegingscondities: 

- Zijdelingse verplaatsing wat meer vervormende 
spanning geeft voor rubber rupsbanden in 
vergelijking met stalen rupsbanden.  

- Draaien op een helling waarbij de machine naar 
achteren beweegt op een stenen oppervlak. 

 Wees u bewust van het risico van slippen wanneer u 
zich verplaatst op natte, bevroren of besneeuwde 
oppervlakken.  

 Vermijd de machine te gebruiken in kustgebieden waar 
zoute stof de verbindingen van metalen en rubber 
delen kan verslechteren. 

 Vermijd een plotseling draai op verharde weg. Dit kan 
uitsteeksels beschadigen of de slijtage ervan 
versnellen. 

 Verplaats u niet op hete oppervlakken zoals verhit 
verhard asfalt, verhitte stalen platen onder hete 
weercondities.  

 Verplaats u niet op onregelmatige oppervlakken die 
voor elke rupsband een andere conditie betekent.  

 Zorg ervoor dat het samenstel van de leiroller nit scheef 
staat, wanneer de machine draait.  

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK 
Garantie is niet van toepassing op beschadigde rupsbanden of 
voor een kortere levensduur als men voorzorgsmaatregelen 
en instructies niet volgt. 
 

 
 

 

 

 

 

Werken met de accu 

 WAARSCHUWING 

 Stop de motor en zet alle schakelaars UIT voordat u 
de batterij nagaat.  

 Let op zuurstofgas die door de batterij wordt 
gegenereerd.  

 Stel de batterij niet bloot aan open vuur of elektrische 
vonken. Deze verhogen het risico op brand of een 
explosie. 

 Draag een veiligheidsbril wanneer u met de batterij 
werkt. 

 Wees u ervan bewust dat de batterij giftige 
zuurelektrolyten bevat (verdund zwavelzuur) 

 De chemische oplossing in de batterij kan uw kleding 
beschadigen en ernstig letsel veroorzaken. Vermijd 
contact met de huid of met de ogen.  

 Volg de juiste procedures als er langsverbindingen 
worden gebruikt om de machine te starten. Foute 
procedures kunnen ernstig letsel veroorzaken.  

 Laat nooit positieve (+) en negatieve (-) 
tusseneindpunten contact met elkaar maken, 
wanneer men twee voertuigen verbindt. Vermijd 
contact maken met de voertuigromp met 
tusseneindpunten. Doet u dit wel, dan kan dit vonken 
veroorzaken. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.4 Procedures voor transport/tillen 
Laad/ontlaad de machine naar en van de transporteur met 
behulp van ingestelde platforms zoals loopsteigers. Voer de 
volgende instructie uit.  
 

Transportprocedures 

 WAARSCHUWING 
 Houd de loopsteigers en het dek van de transporteur 

schoon en droog dit om te vermijden dat men slipt of 
struikelt. 

 Warm de machine goed op, als men laadt/ontlaadt 
onder een lage omgevingstemperatuur. 

 Laad/ontlaad de machine niet op ongelijke of 
instabiele grond. 

 Transporteur moet op stevige vlakke grond staan om 
te vermijden dat de machine afglijdt.  
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 Laad/ontlaad de machine met behulp van een 
hijswerktuig wanneer de rupsbanden nat zijn.  

 Bevestig de machine aan de transporteur met behulp 
van de speciale haken op het geleideframe.  

 Zorg ervoor dat alle werkdeuren/deksels gesloten zijn en 
verwijder alle losse delen. 

 Zet een beschermende sluitring tussen transporteur en 
platformvloer. 

 

 
 

 

De loopsteigerpaden bevestigen (laden/ontladen) 

 

 Gebruik alleen een gekwalificeerd paar loopsteigers met 
voldoende sterkte voor het gewicht van de machine. 

 Maak wiggen klaar om de machine aan alle kanten aan 
de transporteur te bevestigen en zet de machine stevig 
met kettingen en draden. 

 De hellingshoek van de loopsteigers naar de 
transporteur moet 10-15˚ zijn.  

 Bevestig de loopsteigers goed vast op een manier dat de 
middenlijn van de transporteur en de machine uitgelijnd 
zijn. 

 Zet parkeerremmen en wielwiggen tegen de banden van 
de transporteur voordat u de machine laadt/ontlaadt. 

 Rijd de machine naar voren om te klimmen op en ga 
terug om af te dalen van de transporteur.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 GEVAAR 

 Rijd langzaam een voorzichtig wanneer u de machine 
laadt/ontlaadt. Het zwaartepunt zal veranderen bij het 
aansluitpunt van loopsteigers en de transporteur.  

 Draai de machine niet als men de loopsteigers inloopt of 
afloopt. De beweging van laden/ontladen moet direct 
zijn.  

 Bepaal de juiste bewegingsoriëntatie voordat u de 
machine bedient. 

 

 VOORZICHTIG 
De operator of chauffeur is alleen verantwoordelijk om te 
voldoen aan all relevante plaatselijke verkeersregels en 
regeringswetten, wanneer men de machine transporteert.  
Zorg ervoor dat u alle publieke eisen begrijpt en er aan 
voldoet, voordat u de machine transporteert. 
 

 

 

Hefprocedures 

 

VOORZICHTIG 
 Heffen mag alleen uitgevoerd worden door 

gekwalificeerde operators. 
 

 Gebruik alleen gekwalificeerd tuig, een 
gekwalificeerde kraan en draden geschikt om het 
gewicht van de machine op te heffen (ongeveer 4470 
kilogram).  

 

 WAARSCHUWING 
Als men niet aan de volgende voorschriften voldoet, kan dit 

tot gevolg hebben dat de machine valt. 
1. Trek de bomen en het platform volledig terug in de 

gestouwde positie. 
2. Bevestig het tuig op special haken (vier punten) op het 

machineframe. 

3. Bepaal het zwaartepunt en de draadlengte zorgvuldig 
om de machine vlak te zetten.  

4. Zorg voor beschermend materiaal als draden storen. 
 

 

 
 
 
 

2.5 Werken in het koude seizoen 

 

BELANGRIJK 
Onder condities van een lage omgevingstemperatuur kan 
het opstarten van de motor moeilijk zijn op grond van de 
verandering van de viscositeit van de olie en/of de 
verminderde capaciteit van de batterij. De koelvloeistof van 
de motor kan bevriezen en het koelingssysteem doen 
scheuren, waaronder ook de radiator.  
 

1- Smeermiddel1 
Motorolie SAE, 10W 30 
 

2- Brandstof 
Gebruik een brandstof met als vloeistofpunt 5˚C onder de 
geanticipeerde laagste temperatuur. 
 

3- Koelvloeistof van de motor 
Voeg anti-vriesoplossing toe aan de koelvloeistof van de 
machine. De onderstaande tabel toont de vriespunten voor 
de respectievelijke mengverhoudingen.  
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Omgevingstemperatuur (˚C) -5 -10 -15 -20 -25 

Antivriesoplossing (liter) 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7 

Volume koelvloeistof (liter) 2.9 2.7 2.4 2.2 2.1 

    

NB)  
- Totaal volume koelvloeistof is 7,0 liter.  
- De koelvloeistof wordt gevuld met antivriesoplossing voor 

-20˚C op het tijdstip van verzending. 
 

 

 VOORZICHTIG 

 Antivriesoplossing kan ontbranden.  
 Vul gedestilleerd water bij net voordat u met werken 

start. Een gevulde radiator kan in de loop van één nacht 
bevriezen.  

 Voer de koelvloeistof volledig af na de winter of na een 
koude periode en vervang deze met gedestilleerd water 
met antiroestmiddel.   

 

4- Batterij 
 

De batterijcapaciteit zal verminderd worden onder lage 
omgevingstemperatuurcondities en kan bevreizen, als deze 
niet voldoende geladen is.  
Het wordt aanbevolen om deze te bedekken of op een 
warmere plek te zetten. Zie de onderstaande tabel voor de 
laadverhouding (meting uitgevoerd met een hydrometer).  
 

 
Laadverhou

ding 
Temperatuur batterijvloeistof 

20˚C 0˚C -10˚C -20˚C 
100% 1.28 1.29 1.30 1.31 

90% 1.26 1.27 1.28 1.29 

80% 1.24 1.25 1.26 1.27 

75% 1.23 1.24 1.25 1.26 

 

 

 

2.6 De machine opslaan 
 

Alvorens op te slaan 

 

1. Was de machine grondig, verwissel de smeermiddelen en 
olies en gebruik in licht mate antiroestmiddel op het open 
oppervlak van cilinders. 

2. Trek alle cilinders terug om de zuigerstang niet te sterk 
bloot te laten liggen.  

3. Voeg antiroestmiddel aan de koelvloeistof van de motor 
toe. Antivriesoplossing kan toegevoegd worden, als de 

machine wordt opgeslagen tijdens een koud periode of 
in de winter.  

4. Probeer de machine op houten wiggen te zetten en 
bedek hem met een beschermend zeil. 

5. Verbreek de verbinding van het negatieve (-) eindpunt 
van de batterijbalk of verwijder uit de machine nadat 
deze geladen is.  

 

Tijdens de opslag 

 

Probeer eenmaal per maand de motor te starten en de 
machine te bedienen om het mogelijk te maken dat 
smering plaatsvindt van de motor en de hydraulische 
eenheden. Bedien schakelaars en joysticks nadat u de 
machine hebt gestopt om de restdruk los te laten.  
Zorg ervoor dat de batterij elke maand wordt opgeladen.  
 

Bediening tijdens uitgebreide opslagperioden 

 

1. Zorg ervoor dat de machine een voldoende niveau van 
motorolie, hydraulische olie en koelvloeistof heeft 
voordat men de motor opstart. 

2. Warm de machine op en werk een paar keer met de 
cilinder een paar keer op lage snelheid.  

 

BELANGRIJK  

De verpakkingsconstructie kan beschadigd zijn als er snel 
met de cilinder wordt gewerkt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 INSPECTIES EN ONDERHOUD
 
3.1 Inspectie voor de start 
Als men geen inspectie voor de start uitvoert, kan dit leiden tot 
kapot gaan van apparatuur.  
 

WAARSCHUWING 
 De werkolie in hydraulische eenheden en de slangen is 

heet en onmiddellijk samengedrukt nadat u de machine 
stopt. 

 Ontlast de spanning van het hydraulische systeem voor 
dat u de stekers of de slangen verwijdert. 

VOORZICHTIG 

 Beschadig de hydraulische slang, de slangen en de 

aansluitingen van apparatuur niet. Zorg ervoor dat die 
delen goed schoongemaakt worden met 
schoonmaakmiddel en gedroogd worden voor de 
noodzakelijke installering.  

 
 Gebruik geen beschadigde of versleten O-ring. 
 

 Gebruik alleen oorspronkelijke onderdelen en 
componenten. Elke andere vervanging kan de levensduur 

voor de service van de machine beduidend verminderen.   
 
 Installeer geen slang die gedraaid is of scherp gebogen. 

Zorg ervoor het blad niet te beschadigen wanneer u de 
slangen verwijdert. 
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 Voor de aandraaitorsie van hydraulische connectors 
verwijzen wij u naar de tabel voor aandraaitorsie. 

 

Inspectie voor de start 

Inspecteer de volgende items voordat de volgende ploeg aan 
het werk gaat. 
 

1. Olieniveau en oliepan motor 
Trek de top van de niveaumeter uit en veeg hem af, steek hem 
volledig in. Trek hem uit en kijk of het olieniveau ligt tussen de 
bovenste (F) en de onderste (L) grens. Als het olieniveau niet 
voldoende is, trekt u de niveaumeter uit en verwijdert de 
olievuller, laat de lucht weglopen en levert motorolie vanaf de 
opening. Controleer het olieniveau opnieuw nadat u de olie 
toegevoerd hebt.  
 
 

 
 

 

 

 

 

WAARSCHUWING 
 Zet de machine op stabiele vlakke grond alvorens u een 

inspectie uitvoert. 
 Kies de opgegeven/gekwalificeerde motorolie. 

 Inspecteer olievolume voordat u de motor start.  
 Overvul de tank niet. 

 Inspecteer het niveau van de motorolie niet onmiddellijk 

nadat de motor is gestopt. Zorg voor voldoende tijd om 
te laten afkoelen. 

 

BELANGRIJK 
Als de olie zeer vuil of verslechterd is, vervangt u deze met 
nieuwe olie onafhankelijk van de timing van de periodieke 
vervanging. 
 

 

2. Niveau water radiator 
Kijk of het radiatorwater op het opgegeven niveau in de tank 
blijft en voeg kraanwater toe als dat nodig is. (Water mag 
geen ketelsteen bevatten.)   
Het wordt aangeraden antiroestmiddel te gebruiken.  
Houd het concentratiebereik van antivries tussen 30-50%.  
 

         

 
 

 

 

 

 

WAARSCHUWING 

 Open de radiatorkap niet, wanneer de watertemperatuur 
te hoog is. Als u de kap opent, kan dit ernstig letsel tot 
gevolg hebben op grond van stoom en heet water.  

 Maak de kap van de radiator langzaam los om de druk af 
te voeren, voordat u de kap verwijdert.  

 Zorg ervoor dat de vinnen vrij van slib of vuil water zijn 
om klonteren te voorkomen. 

 

 

3. Koelsysteemslang 

 WAARSCHUWING 

Zorg ervoor dat de slangen geen losse klem hebben, 
gebarsten zijn en dat er geen waterlek is. Het gebruiken van 
een beschadigde slang zou kunnen leiden tot oververhitting 
van de motor en zou tot ernstige problemen kunnen leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De slang vervangen:  

1. Maak de kap van de radiator langzaam los om de 
druk af te voeren, voordat u de kap verwijdert.  

2. Voer koelvloeistof af totdat het waterniveau onder 
de slang komt.  

3. Maak de slangklem los, verwijder de beschadigde 
slang en vervang hem door een nieuwe.  

 

 

 

 

 

4. Niveau werkolie 
Bomen en platform moet in volledig gestouwde positie zijn om 
te inspecteren. Kijk of het olieniveau staat vlakbij het midden 
van de onderkant van de niveaumeter. Als het olieniveau niet 
voldoende is, verwijdert ude kap en voert olie van de opening 
toe. 

 70 liter 
 

 

5. Olieniveau brandstoftank 
Kijk naar de meter van het olieniveau en voer diesel-olie toe 
als dat nodig is. 

 40 liter 
 

 

6. Waterscheider 
Geaccumuleerd water zal zorgen dat het drijflichaam binnen 

het niveau aanduidt. Voer het water goed af. Sluit de 
waterscheiderkraan en verwijder de vasthoudring om het 
element uit te trekken. Was het element met schoonmaakolie.  
 

 VOORZICHTIG 
Na schoonmaken of vervangen opent u de kraan en laat uit het 
systeem afvloeien. 
 

 

7. Losheid 
Inspecteer het voertuiglichaam en kijk of er delen los zitten. 
Onderzoek het aandrijfmechanisme (rupsbanden, tandwielen 
en samenstel van leiroller) zorgvuldig met andere werkende 
delen.  

 
 
 
 
 
 

 

Motorolie SAE, 10W-30 
Capaciteit 5,8 liter 
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Aandraaitorsie [N-m (Kgf-m)]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ventilatorriem 

Druk halverwege tussen de ventilatorkatrol en de 
zwengelkatrol om ongeveer 98N (10kgf) uit te oefenen om te 
kijken of de riem voldoende los (ongeveer 8 tot 10 mm) en 
controleer of de riem enigszins beschadigd is. Als men schade 
vindt, vervang de riem dan onmiddellijk. Een pas 
geïnstalleerde riem moet gedurende 30 minuten bediend 
worden op een gemeten snelheid om te zien of deze 
voldoende los is. 
 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VOORZICHTIG 
 Een losse ventilatorriem zou de batterij inefficiënt laden 

of tot gevolg hebben dat de motor wordt oververhit. 
 Het slippen van de riemen zal de leversduur van de riem 

verkorten en de prestaties van de wisselstroomgenerator 
en de waterpomp negatief beïnvloeden. 

 Te sterke spanning zal de lager en de riemen 
beschadigen.  

 

 

 

9. De smering van pennen 
Zorg dat alle pennen, met name de pennen voor het  
boommechanisme, steeds de juiste hoeveelheid olie 
hebben. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
3.2 Inspectie na werken met de machine 
 
Voer een inspectie uit, telkens nadat met de machine gewerkt is. Zet machine op een oppervlak met een stabiel niveau. 
1) Brandstoftanknvieau. Voeg toe als dit nodig is.  
2) Controleer losheid van onderdelen van machine en het onderstel. 
 
 
Aandraaitorsie (referentietabel) 

Voor bouten en moeren                                              Voor hydraulische slangen 

 8.8 10.9 12.9 

Size N・m kgf-m N・m kgf-m N・m kgf-m 

M6 11.5 1.2 13.7 1.4 17.2 1.8 

M8 27.4 2.8 33.3 3.4 40.7 4.2 

M10 56.8 5.8 65.7 6.7 73.5 7.5 

M12 92.1 9.4 107.8 11.0 120.1 12.3 

M14 145.5 15.0 181.3 18.5 205.8 21.0 

M16 230.3 23.5 284.2 29.0 316.1 32.3 

moer samenstel leiroller 436.1(44.5) 

bout getand kettingwiel 92.1(9.4) 

nabijliggend gebied van 
boompennen 

M8   27,4(2,8) 
M10  56,8(5,8) 
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'PF-schroef (draden parallelle slang)                                   

Voor moeren hoge-drukslangen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

3.3 Afvoeren van brandstofsysteem 

 
Laat afvoerlucht afvloeien na:  
Vervanging brandstoffilter,  
De waterscheider schoonmaken,  
Vervanging element en  
opraken brandstof. 
 

1. Vul de brandstoftank. 

2. Als u de starterschakelaar op STROOM zet,  
zal de afvoerlucht automatisch afgevoerd worden.  

 
 
 

VOORZICHTIG 
Het brandstoffilter en de waterscheider zullen wat lucht vasthouden.  
Draai de zeskantige bout aan de bovenkant van het brandstoffilter om de resterende lucht af te voeren.  
 
BELANGRIJK 
De lucht zal normaliter in ongeveer 30 seconden worden afgevoerd wanneer de waterscheider leeg is. 
 
 

 

 
 
 

3.4 Onderhoud van rupsbanden 

BELANGRIJK 

 Verwijder alle vuil van het onderstel. Indien uitsteking (richel op oppervlak rupsband) afslijt, zal de trekkracht afnemen.  
 Controleer dat beide rupsbanden dezelfde spanning hebben om recht te rijden.  
 Niet mee werken met losse rupsbanden. Te los bevestigen kan leiden tot eraf lopen van de banden en kan de kracht van 

de beweging verlagen.  
 Controleer de rupsbanden na 20-30 uur van gebruik. 
 

De rubber rupsbanden spannen

 

1. Injecteer vet in cilinder van smeernippel om te spannen. Laat de machine heen en weer gaan om de spanning gelijkmatig 
te maken.  

2. Om de spanning te verminderen maakt u de klep van de cilndernippel langzaam los en voert de juiste hoeveelheid vet toe. 
               
 

 Schroef met O-ring: 

UNF-schroef/PF-schroef  
N・m Kgf-m 

UNF3/4 49 ~ 51.9 5 ~ 5.3 

UNF7/8 76.4 ~ 80.4 7.8 ~ 8.2 

UNF1.1/16 142.1 ~ 147 14.5 ~ 15 

PF1/8 9.8 ~ 11.8 1 ~ 1.2 

PF1/4 24.5 ~ 26.5 2.5 ~ 2.7 

PF3/8 39.2 ~ 44.1 4 ~ 4.5 

PF1/2 63.7 ~ 68.6 6.5 ~ 7 

PF3/4 142.1 ~ 147 14.5 ~ 15  N-m Kgf-m 

Ø12 53.9 ~ 58.8 5.5 ~ 6 

Ø15 102.9 ~ 107.8 10.5 ~ 11 

 PF-schroefslangverbinding 

UNF-schroef/PF-schroef 

N-m Kgf-m 

1/8 8.8 ~ 9.8 0.9 ~ 1 

1/4 26.5 ~ 29.4 2.7 ~ 3 

3/8 46.1 ~ 51 4.7 ~ 5.2 

1/2 55.9 ~ 61.74 5.7 ~ 6.3 

3/4 105.8 ~ 117.6 10.8 ~ 12 

1 123.5 ~ 137.2 12.6 ~ 14 
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 VOORZICHTIG 

 Maak de nippelklep langzaam los. Zorg ervoor niet te sterk los te maken, want de klep kan wegvliegen door het vet dat 
onder hoge druk staat binnen. 

 Excessief aandraaien van de nippel kan schade tot gevolg hebben voor de kleptop en het oppervlak van de zitting.  
 
 
 

Inspectie van onderstel 

 
1. Controleer de draagrollers, spoorrollers, de draagrollen en de beweegmotor op olielekken, ongewoon versleten oppervlak 

en losse bouten. 
2. Verplaats de machine langzaam en zie er op toe dat u geen abnormaal geluid hoort. 
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3.5 Inspectie / onderhoudstabel  
 
○ Controleer/vul opnieuw/pas aan/vet in

◎ vervang 

▲ maak schoon

Dagelijks
eerste 50

uur

Elke 50

uur

Elke 100

uur

Elke 250

uur

Elke 500

uur

Elke 1000

uur

Elke 1500

uur

Elke 2000

uur

Elke 3000

uur
Opmerkingen(*)

Lawaai uitlaat/smog/trilling ○

Olievolume/lek ○ ◎ ◎

Oliefiltercassette ◎ ◎

Opnieuw vullen brandstof/lek ○ ▲* ▲
Afvoer van

watersedimenten

Brandstoffilterelement ▲* ◎
Afvoer van

watersedimenten

Brandstofpompfilter ▲ ▲ ◎

Waterscheider ○ ▲* ◎
Afvoer van

watersedimenten

Volume koelvloeistof/lek ○ ◎*
Tweemaal per jaar

vervangen

Radiatorvinnen verstopt ○ ▲

Luchtreinigerelement ▲ ◎

Spanning riem ventilator ○

Afstand rond de klep ○

Gloeisteker ○

Top spuitstuk brandstofinjectie ○

Spuitstuk brandstofinjectie ○

Andere - vastzetten ○ ○

Bouten/moeren los – opnieuw

vastmaken
○ ○*

Tandwielvertraging

eens per jaar

Boom/beugelpen ○

Onderdelen los/schade ○

Wartellager/mechanisme ○ ◎

Rupsband/cilinder ○

Samenstel van leiroller ○ ◎

*Olie toestel

daai/bewegingsmotor
◎ eerste 200 uur

Schade/lek slangen en

verbindingsstukken
○ ◎*

Vervang slangen na

1000 uur of elke 2

jaar

Olievolume/hervullen ○ ▲* ◎
Afvoer van

watersedimenten

Lijnfilter ◎ ◎

Zuigfilter ▲ ◎

Hoge-drukfilter ◎ ◎

Bedrading/kortsluiting ○

Instrumenten ○ ◎

Batterij ○
Controleer met

hydrometer

Regelaar/alarmenlamp ○

H
y
d
ra

u
lisch

E
le

k
trisch

Inspectie-item

B
a
sis m

a
ch

in
e

O
m

g
e
v
in

g
 m

o
to

r
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3.6 Olie en vetafzettinga  

 
Gebruik gekwalificeerde olie en vet goed voor elk voertuigonderdeel om de prestaties van de machine te optimaliseren. 
De aanbevolen merken van hoge kwaliteit worden hieronder opgenoemd: 
 

 CASTROL ESSO 

1 Motorolie RX Super 15W-40 LUBE MHX 15W-40 

2 Tandwielolie EPX 85W-140 GX 85W-140 

3 Hydraulische olie HYSPIN AWH-M-46 UNIVIS N46 

4 Een kom olie SPHEEROL LEP-2 BEACAN EP2 

5 Antivries Anti-freeze Anti-freeze 

6 Dieselbrandstof - - 

 
*Wartel en tandwielen om beweging te verminderen bevatten motorolie SAE30-CD of equivalent op het moment dat de machine uit de 
fabriek verzonden wordt. 

 

 

Punten om vet aan te brengen 
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4  PROBLEMEN OPLOSSEN  
Contact onze serviceleverancier voor details. 

 

Conditie Mogelijke oorzaak/symptoom Oplossing 

Stroom schakelt niet in. Sleutelschakelaar staat niet AAN Zet de sleutel in de positie AAN 
Sleutelschakelaar werkt niet Vervang de sleutelschakelaar 
Noodstopknop is ingedrukt (grond/platform) Trek de knop naar boven 

Fout draadverbinding 

Inspecteer/repareer bedrading op  
1, Achterkant van bedieningsdoos.  2, voor de 
grond, kabelconnectors tussen bomen  
3, achterkan van bedieningsdoos voor platform 

Zekering bediening grond is doorgebrand Vervang de zekering 

Breuk in draad 
Vervang/repareer  
1. Tuigconstructie 2. Gedraaide kabel 

Fout verbinding eindpunten batterij Ga de aansluiting na 
Een bepaalde vorm van 
bediening is niet mogelijk 

(grond/platform) 

Schakelaar/joystick werkt niet Vervang/repareer (vervangen van koppeling) 
Schakelaarfout 

Vervang/repareer Fout bedieningskaart (verbinding/IC breuk et 
cetera) 
Breuk in draad Inspecteer/repareer 
Vuil in de klepspoel  Haal uit elkaar en repareer (reinig) 
Verbrande klos in klepspoel Vervang/repareer (vervangen van koppeling) 
Annuleringsbediening is uit of bediening werkt 
niet 

Inschakelen op annuleren of 
inspecteren/repareren  

Bediening is totaal 
onmogelijk (bediening vanaf 
grond) 

Fout aansluiting tuigconnector 

Inspecteer/repareer 
Disfunctie hydraulische pomp 
Klepontlasting werkt niet of klep is verstopt 
Fout reduceerklep (regelklep) 

Bediening is totaal 
onmogelijk (bediening vanaf 
platform) 

Voetschakelaar wordt niet ingedrukt. Druk de voetschakelaar in. 
Noodstopknop is ingedrukt (grond/platform)  Controleer bedieningslamp/trek de knop uit 
Fout kabelaansluiting (zowel links als rechts) Inspecteer/repareer 
Fout kabelaansluiting (stroomvoorziening) Controleer bedieningslamp/repareer 

Motor start/stopt niet Fout connector veiligheidstuig (achterkant 
bedieningsdoos) Inspecteer/repareer 
Fout connector veiligheidstuig (motorsectie) 
Motorsleutelschakelaar doet het niet Vervang/repareer 
Elektromagneet om de motor te stoppen werkt 
niet (doorgebrand et cetera) 

Vervangen 

Fout in relais voor veiligheid opstarten motor Vervangen 

Breuk in draad 
Vervang/repareer  
1. Veiligheidstuigconstructie 2. Gedraaide kabels 

Fout verbinding eindpunten batterij Inspecteer 
Voetschakelaar is ingedrukt. Start zonder voetschakelaar ingedrukt 

Motorsnelheid verandert niet 
(grondbediening) 

Fout connector veiligheidstuig (achterkant 
bedieningsdoos) Inspecteer/repareer 
Fout connector veiligheidstuig (motorsectie) 
Versnellingsmotor werkt niet Vervang/repareer 
Pen draad kabel is afgevallen Repareren 
Kabeldraden bevoren Vervang/repareer 
Kabeldraden gebogen Vervangen 
Zekering bedieningsdoos grond doorgebrand Vervangen 
Grond annuleren is niet ingeschakeld Werk met annuleerschakelaar ingeschakeld 

Motorsnelheid verandert niet 
(platformbediening) 

Voetschakelaar wordt niet ingedrukt. Druk de voetschakelaar in. 
Fout kabelconnector Inspecteer/repareer 
Breuk in draad Inspecteer/repareer 

Platformbediening werkt niet 
meer 

Fout kabelconnector/connector beschadigd Laat het platform zakken met behulp van de 
noodpomp. Gebruik een ander veiligheidsmiddel 
om terug te keren naar de grond. Waarschuw 
met de toeter. 

Breuk in draad 
IC-kaart werkt niet/is beschadigd 
Schade aan bedieningsdoos et cetera 

Bewegingssnelheid is zeer 

laag (grondbediening) 
Pomp werkt niet Inspecteer/repareer 
Ontlastingsklep werkt niet Inspecteer/repareer of vervang 
Bewegingsmotor werkt niet Repareer of vervang 
Kaart voor grondbediening werkt niet Repareer (neem contact op met leverancier) 
Kaart voor grondbediening is niet goed Pas opnieuw aan 
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aangepast 
Bewegingssnelheid is zeer 

laag (platformbediening) 
Joystick werkt niet Repareer of vervang 

Kan niet in een rechte lijn 
bewegen 

Pomp werkt niet Inspecteer/repareer 
Ontlastingsklep werkt niet Inspecteer/repareer of vervang 
Bewegingsmotor werkt niet Repareer of vervang 
Kaart voor grondbediening werkt niet Repareer (neem contact op met leverancier) 
Kaart voor grondbediening is niet goed 
aangepast 

Pas opnieuw aan 

Joystick platform/bedieningskaart werkt niet Pas opnieuw aan 
Draaiing gaat met horten en 
stoten 

Draaimotor werkt niet Repareren 
Fout in bevestiging vertrager draaiing Vervang of repareer 
Draaischijf/kamwals versleten Vervangen 
Kaart voor grondbediening werkt niet Repareer (neem contact op met leverancier) 

Werksnelheid boom is zeer 
langzaam 

Pomp werkt niet Inspecteer/repareer 
Ontlastingsklep werkt niet Inspecteer/repareer of vervang 
Bewegingsmotor werkt niet Repareer of vervang 
Kaart voor grondbediening werkt niet Repareer (neem contact op met leverancier) 
Kaart voor grondbediening is niet goed 
aangepast 

Pas opnieuw aan 

Boom stopt niet onmiddellijk Kaart voor grondbediening is niet goed 
aangepast 

Pas opnieuw aan 

Stok klepspoel/platform joystick Inspecteer/reinig/vervang 
Boom gaat vanzelf naar 
beneden 

Vasthoudklep werkt niet Vervangen 
Lek van cilinder Vervang/repareer 

Abnormaal geluid van boom Afdichting cilinder werkt niet Repareer of vervang 
Te weinig vet voor pen Voeg vet toe 
Geluid van hydraulische ontlasting Heraanpassing of vervang 

Langzame reactie om 
hendel/joystick te bedienen  

Kaart voor grondbediening is niet goed 
aangepast 

Pas opnieuw aan 

Klep (schuifdeel) werkt niet Inspecteer/repareer/vervang 
Fout voetschakelaar/breuk draad/kortsluiting Controleer voetschakelaar/wijzig bedrading 

Snelheid telescopische boom 
is zeer langzaam  

Pomp werkt niet Inspecteer/repareer 
Ontlastingsklep werkt niet Inspecteer/repareer of vervang 
Kaart voor grondbediening werkt niet Repareer (neem contact op met leverancier) 
Kaart voor grondbediening is niet goed 
aangepast 

Pas opnieuw aan 

Langzame reactie om 
hendel/joystick te bedienen  

Slechte aanpassing kaart 
grondbediening/joystick platformbediening 

Pas opnieuw aan 

Stok klepspoel/joystick platform Inspecteer/reinig/vervang 
Telescopische boom strekt 
zich spontaan uit/trekt  

Vasthoudklep werkt niet Vervangen 
Lek van cilinder Vervang/repareer 

Abnormaal geluid van 
telescopische boom 

Afdichting cilinder werkt niet Repareer of vervang 
Te weinig vet voor pen Voeg vet toe 
Geluid van hydraulische ontlasting Heraanpassing of vervang 
Vreemde objecten tussen schuiven Neem uit elkaar en repareer 
Schroef bevestiging schuifbalk is los  Repareren 

Vlak zetten platform werkt 
niet 

Bovenste vlakzetcilinder werkt niet (lek) Vervang of repareer 
Afsluiter vlakzetklep is los Sluit de afsluiter 
Afsluiter vlakzetklep werkt niet Repareer of vervang 
Lucht tussen vlakzetcilinder (grond/platform) Ontlucht de vlakzeteenheid 
Controleklep bovenste cilinder werkt niet Vervangen 
Onderste cilinder werkt niet Vervangen 
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5  SPECIFICATIES 

 
5.1 Specificaties 

 

Model NUL120-2 

Beschrijving machine 
Zelf aangedreven mobiel hefwerkplatform 

(gelede boom/soort rupsband) 

Bedoeld gebruik 
Verschillende constructie-,reparatie- en 

onderhoudswerken op oneven terrein of geplaveid 
oppervlak 

Werktemperatuur omgeving -20˚C~+40˚C 

Materiaal rupsband Wit rubber (optie: Zwart rubber/ijzeren rupsband) 

Gewicht machine 4.470kg 

Afmetingen 

Algehele lengte 5.340mm 
Gemiddelde hoogte 2.410mm 
Algemene breedte 2.050mm 
Laagste punt hoogte 200mm 

Motor 

Naam/model Mitsubishi S3L2 (EC fase IIIA) 
Max. uitvoer 19,9 kW 2400min-1 
Max torsie 81,3Nm/2.100min-1 
Brandstofverbruik 260 g/kw-h 
Capaciteit brandstoftank 40 liter 
Totale vervanging 1318(1318cc) 

Platform 

Belastingscapaciteit 200kg 
Toelaatbare max helling 3˚ 
Max hoogte van platformvloer 12.140mm 
Max werkstraal 6.210mm 
Rotatiehoek 90˚Links / 45˚ Rechts 
Langte*hoogte*breedte (mm) 760*1110*1160 

Boom/draaiin
g 

Lengte verlenging 2000 mm (78,7 inch) 
Hefhoek (eerste/tweede boom) 0~65˚ 
Hefhoek (derde boom) -12~70˚ 
Draaihoek 360˚ 

Werkingssnel
heid 

Eerste/tweede boom 
Naar boven 

21+/-3 sec 
Naar beneden 

Derde Boom 
Naar boven 

21+/-3 sec 
Naar beneden 

Telescopische boom 
Strek uit 17+/-3 sec 

Trek terug 23+/-3 sec 

Draaiing  80+/-3 sec  / 360˚ 
Platform draaien  11+/-3 sec  / 180˚ 

Beweging 
snelheid 1,5 km/hr 
Spoorbreedte 300 mm 
Lagersterke van de grond    40,1 (97,8)kPa  

Hydraulisch 
systeem 

Instelwaarde ontlastingsklep 20,6 Mpa 
Capaciteit tank 70 liter 
Hydraulische pomp Soort apparaat, drievoudig 

Gradeerbaarheid 20˚ (in gestouwde positie) 

Voltage 12V 
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5.2.1 Afmetingen 

 
 
 

     
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

5.2.2 Bereik van verplaatsing/bewegingscontrole 
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5.3 Circuitdiagram 
 

5.3.1 Elektrisch circuit 
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5.3.2 Hydraulisch circuit 

 

 
 
6 SERVICEGESPREK 
 
Wanneer u een onderdeel of component bestelt, neem dan contact met ons op en vermeld daarbij 
De naam van het onderdeel (onderdeelnummer) en  
Fabricage (serie) nummer van de machine.  
 

Het productie (serie) nummer van de machine vindt u op de productplaat. 
 

Indien u hulp of service nodig hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier of uw service-afdeling van uw verzoek 
om inlichtingen samen met  
de naam van het model van de machine  
Productieserienummer,  
Motonummer en  
Aflezing uurmeter.  
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7 INSPECTIEARCHIEF 

 

Gebruik onderstaande tabel om inspectie op te tekenen voordat u 
service uitvoert aan de machine (men moet dit archief altijd verplicht 
inleveren).  Zie ook ‘Inspectie/onderhoudstabel’ voor de juiste 
periodieke inspectie-items.  
  

 

 

                

 

Model machine na120a (NUL120-2) 
Serienummer  

Uurmeter uur 
Datum  

Inspectie-item Goed/fout Opmerkingen 

O
m

g
e
v
in

g
 m

o
to

r 

Abnormaal lawaai/smog/trilling   

Motorolie Vervuiling/vervang    

Motoroliefilter/cassette Vervuiling/vervang    

Brandstof Lek   

Brandstoffilterelement Vervangen    

Brandstofpompfilter Vervangen    

Slangen Slijtage/schade   

Koelvloeistof Lek/vervuiling   

Radiatorvinnen verstopt Reinig   

Luchtreinigerelement/filter Vervuiling/vervang   

Ventilatorriem Spanning   

Afstand rond de klep Aanpassing   

Onderdelen Los   

B
a
sis m

a
ch

in
e
 

Bouten/moeren Los   

Componenten/pennen Slijtage/schade   

Onderdelen Los   

Chassis Schade/scheuren   

Abnormaal geluid   

Wartellager/tanraderen/verbindingsp

unt 
Slijtage/smering   

Cilinder Schade/roest   

Rupsbanden/kussentjes Slijtage/schade   

Samenstel van leirollers Slijtage    

Draagrollers/getande kettingswielen Lek vet   

Apparaat draaiing/Tandwielvertraging  Slijtage/scheuren   

P
la

tfo
rm

 

Platformvloer Haal vuil/schade weg   

Beschermrails/toeloopsteigersschuifbalk   

Platform draaien   

Functie voor vlakzetten platform   

Bouten/moeren   

B
o
m

e
n

 

Abnormaal geluid   

Snelheid boom   

Verplaatsing boom   

Vervormingen/schade   

Pennen/verbindingsstukken Los    

H
y
d
ra

u
lisch

 

Onderdelen/verbindingsstukken Los   

Werkolie Lek/volume   

Slangen Slijtage/schade   

Lijnfilter Vervuiling/vervang    

Zuigfilter Vervangen   

Hoge-drukfilter Vervangen   

E
le

k
trisch

 

Bedrading/eindpunten Breuk/kortsluiting   

Batterijvloeistof (elektrolyt) Vloeistofniveau/corrosie   

Eindpunten batterij Los   

Bedieningspaneel   

Alarmlamp   

B
e
d
ie

n
in

g
s/ 

v
e
ilig

h
e
id

sa
p
p
a
ra

a
t 

Noodstop   

Noodpomp   

Bedieningshendels/joysticks/afstandsbediening   

Werk (bewegings) alarm   

Hellingsalarm   

Zoemer toeter   

Overbelastingssensor   

Grens bewegingssnelheid   

Werkenveloppegrens   

Annuleerinstelling   

Voetschakelaar   

Plakplaatjes/labels Op hun plaats en leesbaar   


