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Het waarschuwingsteken identificeert belangrijke 
vei l igheidsaanwijz ingen op hoogwerkers, 
veiligheidstekens in handleidingen of op andere 
plaatsen. Als u dit teken ziet, wees dan op uw 
hoede voor risico’s die tot verwondingen of 
dodelijk letsel kunnen leiden. Volg de richtlijnen  
in de veiligheidsaanwijzing.

Dit waarschuwingsteken betekent let op!

Wees op uw hoede! Uw veiligheid  
staat op het spel.

GEVAAR

GEVAAR wijst op een op handen zijnde gevaarlijke toestand die een dodelijke 
afloop zal hebben of ernstige verwondingen zal veroorzaken indien hij niet 

wordt vermeden.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING wijst op een mogelijk gevaarlijke toestand die een dodelijke 
afloop kan hebben of ernstige verwondingen kan veroorzaken indien hij niet 

wordt vermeden.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG wijst op een mogelijk gevaarlijke toestand die lichte of matige 
verwondingen kan veroorzaken indien hij niet wordt vermeden.  

Deze aanwijzing kan ook worden gebruikt om te waarschuwen tegen  
onveilige praktijken.

BELANGRIJK

BELANGRIJK wijst op een noodzakelijke procedure voor de veilige bediening, 
die, indien zij niet wordt opgevolgd, kan leiden tot slecht functioneren of 

beschadiging van de hoogwerker.

Dit document is een vertaling uit het Engels.
Bij tegenspraak tussen het Engelse en het Nederlandse document  

prevaleert de Engelse versie. 
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Deel 1 – De hoogwerker Lees het volgende heel aandachtig!

De machineonderdelen van SKYJACK worden voortdurend verbeterd en uitgebreid. De specificaties en afmetingen zijn 
daarom onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoogwerker - Definitie
Mobiele inrichting met een verstelbaar platform dat vanaf de grond wordt ondersteund door een structuur.

Doel van de machine
De SKYJACK-hoogwerkers van de compacte serie voor alle terreinen zijn ontworpen om personeel, gereedschappen en 
materiaal te transporteren en op te hijsen naar hoger gelegen werkruimten.

Gebruik van de machine
De hoogwerker is een hoogst manoeuvreerbare, mobiele werkpost. Het rijden en omhoogbrengen moet op een vlak, 
waterpas en vast oppervlak worden gedaan. Men mag met het platform uitsluitend op een oneffen terrein rijden wanneer 
het helemaal beneden staat.

Handleiding
De bedieningshandleiding is een basisonderdeel van de hoogwerker. Het is een heel belangrijk middel om gebruikers en 
bestuurders van de nodige veiligheidsinformatie op de hoogte te brengen. Van deze handleiding moet te allen tijde een 
volledig en leesbaar exemplaar in het weerbestendige opslagvak op de hoogwerker worden bewaard.

Bediener
De bediener moet zowel de handleiding als het veiligheidslabel op het platform, alsook alle andere waarschuwingen in 
deze handleiding en op de hoogwerker lezen en volledig begrijpen. Vergelijk de labels op de hoogwerker met de labels 
die u in deze handleiding vindt. Vervang onmiddellijk ontbrekende of beschadigde labels.

Onderhoudsbeleid en garantie
SKYJACK Inc. garandeert dat elk nieuw werkplatform van de SJRT compacte serie vrij zal zijn van fouten in onderdelen 
en vakmanschap gedurende de eerste 24 maanden. Alle foutieve onderdelen zullen door uw plaatselijke SKYJACK 
dealer kosteloos (onderdelen en werkuren) vervangen of hersteld worden. Neem contact op met de serviceafdeling van 
SKYJACK voor garantiebepalingen voor uitbreidingen of beperkingen. 

Optionele accessoires
De SKYJACK-hoogwerker is speciaal ontworpen voor een hele reeks optionele accessoires. U vindt een lijst onder 
‘Standaard- en optionele kenmerken’ in tabel 2.1. Bedieningsvoorschriften voor deze opties (indien daarmee uitgerust) 
vindt u in hoofdstuk 2 van deze handleiding.

Neem voor niet-standaard onderdelen of systemen contact op met de serviceafdeling van SKYJACK op
 : +44-1691-676-235
 : +44-1691-676-239

Vermeld het model- en het serienummer voor iedere hoogwerker.

Bestek van deze handleiding
a. Deze handleiding is van toepassing op de CE-uitvoeringen van de SJRT compacte modellenserie van hoogwerkers 

in tabel 2.1.

 - Machines aangeduid met ‘CE’ beantwoorden aan de eisen van de Europese landen, d.w.z. Richtlijn 
voor machines 98/37/EG, 89/392/EEG en EMC-richtlijn 89/336/EEG en de overeenkomstige EN-normen.

b. Bedieners moeten de nationale en lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften naleven die van toepassing zijn 
op de bediening van deze hoogwerker.

1
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Veiligheidsregels Deel 1 – De hoogwerker

WAARSCHUWING

Het niet naleven van uw verantwoordelijkheden bij het gebruik en de bediening van deze hoogwerker 
kan dodelijk letsel of ernstige verwondingen veroorzaken!

Veiligheidswaarschuwing voor bediener
Uit een studie van St. Paul Travelers blijkt dat de meeste ongevallen zich voordoen omdat de bediener nalaat eenvoudige 
en fundamentele veiligheidsregels en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Een voorzichtige bediener is de beste garantie tegen ongevallen. Daarom is het juiste gebruik van deze hoogwerker 
verplicht. De hierna volgende bladzijden van deze handleiding moeten volledig gelezen en begrepen worden voordat 
de hoogwerker kan worden bediend. 

Gezond verstand dicteert het gebruik van beschermende kleding bij het werken op machines of in de nabijheid ervan. 
Gebruik de geschikte veiligheidsuitrusting om uw ogen, oren, handen, voeten en lichaam te beschermen.

Het is strikt verboden de originele constructie te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van SKYJACK.

Elektrocutiegevaar
Deze hoogwerker is niet geïsoleerd. Blijf op een veilige afstand van elektrische leidingen en apparatuur (zie hieronder). 
De bediener moet ermee rekening houden dat het platform moet kunnen schommelen, wiegen of doorbuigen.  
Dit platform biedt geen bescherming tegen contact met of nabijheid van een elektrisch geladen geleider.

GEBRUIK DE HOOGWERKER NIET ALS AARDCONTACT VOOR LASSEN.
BEDIEN DE HOOGWERKER NIET IN GEVAL VAN BLIKSEM OF STORM.

  GEVAAR 
       Vermijd elektrische leidingen

Minimale veilige naderingsafstand 

CE-advies 
“Vermijd gevaar van bovenleidingen” 

Leef alle toepasselijke overheidsreglementen strikt na. 

HET NIET VERMIJDEN VAN DIT GEVAAR KAN DODELIJK LETSEL OF ERNSTIGE  
VERWONDINGEN VEROORZAKEN! 

60023AC-CE 
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Deel 1 – De hoogwerker Veiligheidsregels

Veiligheidsvoorschriften
Maak uzelf bekend met en begrijp de veiligheidsvoorschriften voordat u naar het volgende deel gaat.

WAARSCHUWING

H et  n i e t  l e z en  v a n  d e  v o l g end e 
veiligheidsvoorschriften kan resulteren in 
kanteling, vallen, verplettering of andere 
gevaren die dodelijk letsel of ernstige 

verwondingen veroorzaken.

KEN alle nationale en lokale op uw hoogwerker en 
werkplek van toepassing zijnde reglementen.

DRAAI de onderbreker van de hoofdstroom in 
de ‘uit’-positie wanneer u de hoogwerker verlaat. 
Verwijder de sleutel zodat geen onbevoegde 
personen de hoogwerker bedienen.

Draag DRAAG alle voor het werk vereiste 
beschermende kleding en veiligheidsapparaten.

LAAT GEEN losse kleding, 
loshangende stropdassen, 
sjaals, ringen, polshorloges 
of andere sieraden terwijl u dit 
hijstoestel bedient.

LAAT GEEN touwen, snoeren 
of slangen in de machine 
verstrikken.

PAS OP dat u niet valt. Blijf 
binnen de afsluitrelingen.

Breng het platform NIET omhoog 
bij sterke wind of bij windstoten.

Vergroot NIET het zijoppervlak 
van het platform. Een groter, aan 
de wind blootgesteld oppervlak 
vermindert de stabiliteit van de 
hoogwerker. 

Rijd NIET met de hoogwerker 
of zet hem NIET omhoog 
indien hij niet op een vast en 
vlak oppervlak staat. Rijd niet 
met de hoogwerker omhoog 
in de buurt van kuilen of 
putten, laadbordessen, afval, 
inzinkingen en oppervlakken 
die zijn stabiliteit kunnen 
beïnvloeden.

Indien de hoogwerker 
absoluut moet worden 
bediend in de buurt van 
putten of inzinkingen, mag 
niet worden gereden met het 
platform omhoog. Plaats de 
hoogwerker slechts horizontaal 
wanneer het platform helemaal 
beneden staat. Zorg er eerst 
voor dat alle vier wielen of 
steunbalken (indien aanwezig) 
op een vlak en vast oppervlak 
staan en breng het platform 
pas daarna omhoog. Na het 
omhoogbrengen mag niet meer 
worden gereden.

Rijden met het platform 
omhoog mag uitsluitend op 
vaste en vlakke oppervlakken.

Rijd NIET op of van hellingen 
als het platform omhoog staat. 
Alleen de hellingsgraden tot het 
in tabel 2-2 vermelde nominale 
maximum zijn toegestaan 
wanneer u een helling op- 
of afrijdt terwijl het platform 
volledig beneden staat.
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Veiligheidsregels Deel 1 – De hoogwerker

Veiligheidsvoorschriften (vervolg)
Maak uzelf bekend met en begrijp de veiligheidsvoorschriften voordat u naar het volgende deel gaat.

Gebruik het platform NIET in greppels of op 
oppervlakken die het gewicht van de hoogwerker, 
met inbegrip van de nominale belasting, zoals 
bedekkingen en afvoergoten, niet kunnen dragen.

Bedien GEEN hoogwerker 
waarop ladders, stellingen of 
andere toestellen die de hoogte 
of het werkbereik ervan vergroten, 
staan. Dat is verboden.

Oefen GEEN zijwaartse kracht uit 
op een hoogwerker met verhoogd 
platform.

Gebruik de hoogwerker NIET als 
kraan. Dat is verboden.

Zit, sta of klim NIET op de 
relingen. Dat is verboden. 

Klim NIET op de schaararm.  
Dat is verboden.

LET OP versperringen boven de 
hoogwerker of mogelijke andere 
gevaren in de buurt, wanneer u 
het platform verplaatst of omhoog 
brengt.

Verhoog het platform NIET 
terwijl de hoogwerker op een 
vrachtwagen, vorklift of een 
ander toestel of voertuig staat. 

LET OP pletgevaar. Houd alle 
lichaamsdelen binnen de relingen 
van het platform. 

Laat het platform NIET zakken 
tenzij er zich niemand of niets 
meer onder bevindt.

ZORG ERVOOR dat niets of niemand de doorgang 
verspert, inclusief dode hoeken.

LET OP dode hoeken tijdens het bedienen van de 
hoogwerker.

STUNTRIJDEN en gebruik voor de lol zijn 
verboden.

ZORG ERVOOR dat ALLE banden in goede staat 
verkeren en dat de moeren goed vastgedraaid zijn. 

Eindschakelaars of andere veiligheidsapparaten 
mogen NIET gewijzigd of onbruikbaar gemaakt 
worden.

Gebruik de hoogwerker NIET zonder de relingen, 
blokkeerpennen en het hek/de ketting/de stang aan 
de ingang vast te maken. 
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Deel 1 – De hoogwerker Veiligheidsregels

Veiligheidsvoorschriften (vervolg)
Maak uzelf bekend met en begrijp de veiligheidsvoorschriften voordat u naar het volgende deel gaat.

Belast de hoogwerker NIET zwaarder dan de 
nominale capaciteit. Zorg ervoor dat de belasting 
gelijkmatig verdeeld is over het platform.

Probeer NIET om een belemmerd platform vrij te 
maken met de onderste regelknoppen, voordat alle 
personeel van het platform is afgestapt.

Plaats de hoogwerker NIET tegen een ander 
voorwerp om het platform stabiel te houden. 

GEEN materiaal op de relingen of laat niets 
buiten de relingen uitsteken, tenzij Skyjack daartoe 
haar goedkeuring heeft gegeven.

WAARSCHUWING

Bij het betreden of verlaten van de 
hoogwerker moet de bediener altijd drie 

contactpunten hebben.

 
 toegangsopeningen.

 
uitsluitend wanneer het platform  
volledig ingetrokken is.

drie contactpunten wanneer u het 
platform betreedt of verlaat. Betreed en verlaat 
het platform uitsluitend vanaf de grond. Houd het 
gezicht naar de hoogwerker toe wanneer u het 
platform betreedt of verlaat.

Drie contactpunten betekent dat u te allen tijde 
met twee handen en één voet OF met één hand 
en twee voeten de hoogwerker raakt tijdens het 
betreden en verlaten van het platform.

WAARSCHUWING

De bediener mag geen hoogwerker 
gebruiken die:

niet juist schijnt te functioneren;
beschadigd of versleten is, of waaraan onderdelen 
schijnen te ontbreken;
wijzigingen of aanpassingen heeft ondergaan die 
niet door de fabrikant werden goedgekeurd;
veiligheidsapparaten heeft die gewijzigd of 
onbruikbaar gemaakt zijn;
vergrendeld of geblokkeerd is vanwege ongebruik 
of reparaties.

Indien deze gevaren niet worden vermeden, 
kan dat dodeli jk le tsel  of ernstige 

verwondingen veroorzaken.

Inspectie van de werkplek
Werk niet in gevaarlijke locaties.
Alvorens met de hoogwerker te werken, dient u de 
werkplaats grondig te inspecteren om alle mogelijke 
gevaren in uw werkgebied op te merken.
Zorg ervoor dat u weet welk ander materieel in 
de werkplaats kan bewegen. Neem de gepaste 
maatregelen om een botsing te vermijden.
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Deel 2 – Bediening

2.0 Bediening
Dit gedeelte bevat de vereiste informatie voor het bedienen 
van de hoogwerker. Het is belangrijk dat de gebruiker dit 
hoofdstuk leest en begrijpt voordat het platform wordt 
bediend.

2.1 Algemeen
Met het oog op een goede werking van deze hoogwerker is 
het van belang dat de bediener over de nodige kwalificaties 
beschikt en het in dit gedeelde vermelde onderhouds- en 
inspectieschema volgt.

2.1-1 Kwalificaties van bediener
Alleen getraind en bevoegd personeel mag een 
hoogwerker bedienen.

Het veilige gebruik van deze hoogwerker vereist dat 
de bediener op de hoogte is van de beperkingen en 
en, de werkprocedures en de verantwoordelijkheid 
van de bediener voor het onderhoud. Bijgevolg 
moet de bediener deze handleiding begrepen 
hebben en ermee vertrouwd zijn, met inbegrip 
van de waarschuwingen en instructies, en alle 
waarschuwingen en instructies die op de hoogwerker 
aangebracht zijn.

De bediener moet ook vertrouwd zijn met de 
werkregels van de werkgever en de daarbij 
horende overheidsreglementen. De bediener moet 
bekwaamheid kunnen demonstreren om met dit 
merk en model van hoogwerker om te gaan door 
hem te bedienen onder toezicht van een bevoegde 
persoon.

2.1-2 Verantwoordelijkheid van de bediener 
voor onderhoud

WAARSCHUWING

Onderhoud moet worden uitgevoerd door 
getraind, bevoegd, met mechanische 

procedures bekend personeel.

Indien de hoogwerker niet behoorlijk wordt 
onderhouden en niet in goed werkende staat 
wordt gehouden, kan dat dodelijk letsel of 

ernstige verwondingen veroorzaken.

 
De bediener moet er zeker van zijn dat de hoogwerker 
juist onderhouden en geïnspecteerd is voordat hij 
wordt gebruikt.

De bediener moet alle dagelijkse inspecties en 
functietests beschreven in tabel 2.7 uitvoeren, zelfs 
als hij/zij niet direct verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van deze hoogwerker. 

2.1-3 Onderhouds- en inspectieschema
De inspectiepunten beschreven in tabel 2.7 geven 
aan welke onderdelen van de hoogwerker moeten 
worden onderhouden en geïnspecteerd en hoe vaak 
dat onderhoud en die inspecties dienen te worden 
uitgevoerd.

De omgeving waarin de hoogwerker wordt gebruikt, 
kan het onderhoudsschema beïnvloeden.

WAARSCHUWING

Gebruik voor de hoogwerker originele of 
door de fabrikant goedgekeurde onderdelen 

en componenten.

2.1-4 Inspecties door de eigenaar
De eigenaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse, 
driemaandelijkse (of om de 150 uur) en jaarlijkse inspectie 
van de hoogwerker. Zie tabel 2.7 voor de onderdelen 
waarvoor onderhoud en inspectie zijn aanbevolen en 
voor de frequentie daarvan. Op een sticker op het 
schaarmechanisme kan de jaarlijkse inspectie worden 
bijgehouden. Zie tabel 2.3 in deze handleiding.

2
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SKYJACK-hoogwerker, model SJ 6826RT

2.2 Hoofdonderdelen

Toegangsdeur Bedieningsconsole  
van het platform

Hoofdplatform

Liftmechanisme

Motorcompartiment

Opbergdoos voor 
handleiding

Verlengplatform

Schaarbescherming

Basis

Steunbalk

Compartiment 
met hydraulische 
onderdelen
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2.3 Belangrijkste constructies
De hoogwerker bestaat uit drie belangrijke constructies: 
de basis, het liftmechanisme en het platform.

2.3-1 Basis
De basis is een stevige lasconstructie uit één stuk die twee 
zijcompartimenten draagt.

Het ene compartiment bevat de motor, de accu van 
12 V, de basisbedieningsconsole en de elektrische 
onderdelen. Het andere bevat het noodsysteem voor 
neerlaten, de elementen voor het uitzetten van de 
rem, de hydraulische onderdelen, de brandstoftank 
en de hydraulische tank.
De propaancilinders (indien aanwezig) bevinden 
zich aan beide zijden van het compartiment met 
hydraulische onderdelen/brandstof.
De vier wielen zijn hydraulische, door een motor 
aangedreven wielen; de twee voorwielen worden 
door een hydraulische cilinder gestuurd.
De achterwielmotoren hebben veerbekrachtigde en 
hydraulisch ontkoppelde remmen.

2.3-2 Liftmechanisme
Het liftmechanisme is geconstrueerd met gevormde 
stalen buisstukken die een schaarmechanisme vormen. 
Het schaarmechanisme wordt omhoog en omlaag 
gebracht door enkelwerkende hydraulische liftcilinders 
met spankleppen. Een uit twee delen bestaande pomp 
met motoraandrijving verschaft de hydraulische kracht 
aan de liftcilinders.

2.3-3 Platform
Het platform bestaat uit een steunstructuur van buizen, 
een anti-slip dekoppervlak met ruitvormig patroon, en 
990  mm hoge scharnierrelingen met 152 mm hoge 
voetplaten en rails in het midden. Het platform kan 
achteraan worden betreden via een veerbediende deur 
met grendel. Het platform is eveneens met een manueel 
verlengplatform uitgerust. Op het platform bevindt zich 
eveneens een stopcontact van 220 V.

2.4 Naamplaat met serienummer
Op de zich aan de achterkant van de hoogwerker bevindende 
naamplaat met serienummer staat het volgende:

Modelnummer
Serienummer
Gewicht van hoogwerker
Maximale rijhoogte
Maximaal vermogen
Maximaal op het platform toegestane aantal 
personen
Voltage
Systeemdruk
Hijsdruk
Maximale platformhoogte
Maximale wielbelasting
Fabricagedatum
Maximale windsnelheid
Maximale handkracht
Maximale helling
Maximumhelling
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2.5 Identificatie van de onderdelen
De volgende beschrijvingen worden uitsluitend gegeven 
om de bedieningsonderdelen te identificeren, te verklaren 
en de locatie ervan aan te geven.

2.5-1 Onderbreker van hoofdstroom
Deze schakelaar bevindt zich aan de linkerzijde van het 
motorcompartiment.

1

Figuur 2-1. Onderbreker van hoofdstroom

Hoofdschakelaar1.  - Staat deze schakelaar in de ‘uit’-
positie, dan wordt de stroom naar alle stroomkringen 
uitgeschakeld. De schakelaar moet in de ‘aan’-
positie staan voor om het even welk circuit dat u wilt 
bedienen. Zet de schakelaar uit bij het transporteren 
van de hoogwerker.

2.5-2 Bewegingsalarm
U hoort een alarmsignaal wanneer een bedieningsfunctie 
geselecteerd wordt. Voor hoogwerkers die met bepaalde 
opties zijn uitgerust, wordt dit alarm vergezeld van een 
geel, flitsend licht.

2.5-3 Kantelalarm
De hoogwerker is uitgerust met een functie die registreert 
wanneer hij in enige richting uit evenwicht raakt. Is de 
functie geactiveerd, dan worden de rij- en hijsfuncties 
van de hoogwerker uitgeschakeld. Bovendien hoort u 
een alarm en zult u een geel licht zien. Laat het platform 
helemaal zakken en plaats de hoogwerker waterpas 
voordat het platform wordt omhoog gebracht, als u het 
alarmsignaal hoort.

OPMERKING
Gaat het kantelalarm af en het platform stijgt 
niet of maar gedeeltelijk, laat dan het platform 
onmiddellijk helemaal zakken en controleer 
of de hoogwerker op een stevig en vlak 

oppervlak staat.

2.5-4 Registratie van belasting
Deze functie zorgt voor de veiligheid door iedere gewone 
beweging van de hoogwerker te verhinderen en het 
platform stil te houden wanneer de vastgestelde, maximale 
belasting is bereikt en wordt overschreden. Zie tabel 2.4 
voor maximumplatformcapaciteiten.

Wanneer 90% van de nominale belasting is 
bereikt:
Het rode vermogenverklikkerlampje van de 
bedieningsconsole van het platform knippert.

Wanneer de nominale belasting is bereikt:
U hoort 5 keer per minuut gedurende ongeveer 
2 seconden een alarm.

Wanneer de nominale belasting is 
overschreden:
Het lampje blijft knipperen en het alarm blijft afgaan. 
Alle elektrisch aangedreven bewegingsfuncties van 
de hoogwerker houden op te werken. U dient de 
overbelasting van het platform te halen, alvorens de 
gewone werking te hervatten.

Indien de hoogwerker tijdens de werking 
een hinderend, zich boven de hoogwerker 
bevindend voorwerp raakt:
Het platform kan overbelast worden en geen enkele 
functie werkt nog. Deze situatie kan uitsluitend 
worden opgelost door gebruik van het noodsysteem 
voor neerlaten. Zie hoofdstuk 2.16.

OPMERKING
Wanneer het platform maximaal is verlengd 
en men het laat zakken, is het mogelijk dat het 
stopt en een overbelasting aangeeft. Plaats 
dan de propertionele stuurknuppel opnieuw in 
de neutrale positie en laat de drukschakelaar 
voor het activeren los. Bij overbelasting blijft 
het lampje knipperen en blijft het alarm afgaan. 
Alle elektrisch aangedreven bewegingsfuncties 
van de hoogwerker houden dan op te werken. 
U dient de overbelasting van het platform 
te halen, alvorens de gewone werking te 

hervatten.
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2.5-5 Remsysteem 
De reminrichting bevindt zich op het hoofdverdeelstuk van 
het compartiment met hydraulische onderdelen/brandstof. 
De remmen moeten handmatig uitgezet worden vóór 
het duwen, opwinden met een windas of slepen. 
Zie hoofdstuk 2.15-2 voor het handmatige uitzetten 
van de remmen. Het systeem bevat de volgende 
bedieningsonderdelen:

21

Figuur 2-2. Remsysteem

1. Handpomp voor rem
2. Remklepstoter automatische reset

2.5-6 Neerlaatsysteem in noodgevallen
Met het neerlaatsysteem voor noodgevallen kan het 
platform in geval van nood of een storing in het elektrisch 
systeem worden neergelaten. Zie hoofdstuk 2.16 voor de 
neerlaatprocedure in noodgevallen. Het systeem bevat de 
volgende bedieningsonderdelen:

1

3

2

Figuur 2-3. Neerlaatsysteem in noodgevallen

Knop voor  handmatig uitschakelen van  1. 
spanklep - Bevindt zich op de spanklep onderaan 
elke liftcilinder.

Klep voor neerlaten in noodgevallen2.  - Bevindt zich 
in het compartiment met hydraulische onderdelen/
brandstof.

Staaf voor gemakkelijke toegang - neerlaten in 3. 
noodgevallen - Bevindt zich aan de rechterzijde 
van de basis.

2.5-7 Waarschuwingssysteem bij neerlaten
De machine is uitgerust met een waarschuwingssysteem 
waardoor de machine tijdens het neerlaten automatisch 
stopt voordat de machine helemaal is ingetrokken.  
Het systeem laat een alarm afgaan.

2.5-8 Vrijloopklep

                      

1

Figuur 2-4. Vrijloopklep

Vrijloopklep1.  - De vrijloopklep bevindt zich op 
het hoofdverdeelstuk van het compartiment 
met hydraulische onderdelen/brandstof. Zie 
hoofdstuk 2.15-1 voor het opendraaien van de 
vrijloopklep.
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2.5-9 Basisbedieningsconsole
Deze bedieningsconsole bevindt zich aan de linkerzijde 
van het motorcompartiment. Hij bevat de volgende 
bedieningsonderdelen:

5
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Figuur 2-5. Basisbedieningsconsole -  
twee brandstofsoorten
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Figuur 2-6. Basisbedieningsconsole - diesel

Urenteller 1. - Deze teller registreert hoelang de motor 
in totaal in bedrijf is geweest.

Resetknoppen van stroomonderbreker 2. - In 
geval van elektrische overbelasting of positieve 
circuitaarding springt de stroomonderbreker uit. 
Duw de stroomonderbreker opnieuw in om hem 
terug te stellen.

Chokedrukknop3.  (twee brandstofsoorten) - 
Deze drukknop helpt bij het starten van een 
koude, op twee brandstofsoorten draaiende motor.  
 
Gloeibougiedrukknop (diesel) - Deze drukknop 
brengt de gloeibougies onder spanning zodat een 
koude dieselmotor gemakkelijker start.

Startdrukknop voor motor4.  - Deze drukknop 
brengt de startmotor in beweging.

Schakelaar voor omhoogbrengen/neerlaten van 5. 
platform - Deze schakelaar regelt het omhoogbrengen 

 of neerlaten  van het platform.

Noodstopknop 6. - Deze knop  dient om de 
stroomtoevoer naar het besturingscircuit uit te 
schakelen en stopt de motor.

Vermogenverklikkerlampje7.  - Dit lichtje brandt wanneer 
de noodstopknop van de basisbedieningsconsole en 
die van de bedieningsconsole van het platform beide 
zijn uitgetrokken.

Brandstofschakelaar8.  (twee brandstofsoorten) - 

Dient om van lpg  op benzine  en omgekeerd 
over te schakelen.

Verklikkerlampje voor gloeibougie (diesel) - Dit rode 

lampje  brandt totdat de getimede gloeicyclus van 
de gloeibougies afgelopen is. Wanneer het lampje niet 
meer brandt, mag de motor worden gestart.

Platform/motor/basis-sleutelschakelaar 9. - Met deze 
keuzeschakelaar met drie posities kan de bediener 

de motor  in stationaire modus plaatsen of de 

bedieningsorganen van de basis  of van het 

platform  inschakelen.
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2.5-10 Onderhoudsondersteuning

                   

1

Figuur 2-7. Onderhoudsondersteuning

Onderhoudsondersteuning1.  - De onderhouds-
ondersteuning is een ter ondersteuning van het 
schaarmechanisme bedoeld veiligheidsmechanisme. 
Indien ju is t geposit ioneerd, kan deze het 
schaarmechanisme en een leeg p la tfo rm 
ondersteunen. De onderhoudsondersteuning 
moet tijdens inspecties en/of onderhoudsbeurten 
aan het l i f tmechanisme worden gebru ik t . 
Zie hoofdstuk 2.17 voor het gebruik van de 
onderhoudsondersteuning.

WAARSCHUWING

De onderhoudsondersteuning moet tijdens 
inspecties en/of onderhoudsbeurten of 
reparaties aan het liftmechanisme worden 
gebruikt. Indien dit gevaar niet wordt 
vermeden, kan dat dodelijk letsel of ernstige 

verwondingen veroorzaken.

WAARSCHUWING

Reik niet doorheen het schaarmechanisme 
zonder de correcte plaatsing van de 
onderhoudsondersteuning, terwijl het 
platform omhoog staat. Indien dit gevaar 
niet wordt vermeden, kan dat dodelijk letsel 

of ernstige verwondingen veroorzaken.

2.5-11 Opbergdoos voor handleiding
Deze weerbestendige doos is aan 
de platformrelingen gemonteerd. 
Zij bevat de bedieningshandleiding, 
d e  E G -ve r k l a r in g  e n  a n d e r e 
belangr i jke documentat ie .  De 
bedieningshandleiding voor dit merk 
en model van de hoogwerker moet in 
deze doos bewaard worden.
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2.5-12 Bedieningsconsole van het platform
Deze verwijderbare bedieningsconsole is gemonteerd aan 
de voorkant rechts van het platform. Hij bevat de volgende 
bedieningsonderdelen:
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Figuur 2-8. Bedieningsconsole van het platform

1. Schakelaar lift/draaimoment/rijden - Met deze 

keuzeschakelaar in de lift-positie  worden 
de hijsfuncties in werking gesteld. In de lage 

snelheid-positie  werken de rijfuncties tegen 
lage snelheid en met een maximaal draaimoment 
tijdens het beklimmen van hellingen en op ruw 

terrein. In de hoge snelheid-positie  werken de 
rijfuncties tegen hoge snelheid met een minimaal 
draaimoment.

2. Startdrukknop voor motor - Deze drukknop  
brengt de startmotor in beweging.

OPMERKING
De startdrukknop voor de motor is vergrendeld 
met de oliedrukschakelaar. Indien de motor 
stilvalt of niet onmiddellijk start, werkt deze 
knop voor een paar seconden niet terwijl de 

oliedruk omlaag gaat.

3. Drukknop claxon - Deze drukknop  bedient een 
claxon van het type dat men in een auto vindt.

4. Drukschakelaar voor het activeren van lift/rijden/

sturen - Deze drukknopschakelaar  activeert de 
controller. De schakelaar dient permanent ingedrukt 
te zijn om de lift-/rij- of stuurfuncties te activeren.

5. Controller lift/rijden/sturen - Deze hendel wordt 
met één hand bediend en regelt de liftfunctie en de 
rij- en stuurbewegingen. Dankzij interne veren keert 
de controller terug naar de neutrale stand wanneer 
hij wordt losgelaten.

6. Schakelaar voor weinig/veel gas - Met deze 
draaischakelaar kan worden gekozen tussen weinig 

 en veel  gas geven.

7. Chokedrukknop (twee brandstofsoorten) - Deze 

drukknop stelt de choke  in voor het opstarten 
van een koude benzine-/propaanmotor.

 Gloeibougiedrukknop (diesel) - Deze drukknop 

brengt de gloeibougies  onder spanning zodat 
een koude dieselmotor gemakkelijker start.

8. Noodstopknop - Deze knop  dient om de 
stroomtoevoer naar het besturingscircuit uit te 
schakelen.

9. Vermogenverklikkerlampje - Dit lichtje brandt 

wanneer platform  is geselecteerd met de 
platform/motor/basis-sleutelschakelaar op de 
basisbedieningsconsole. Het brandt eveneens 
wanneer de noodstopknop van de bedieningsconsole 
van het platform en die van de basisbedieningsconsole 
beide zijn uitgetrokken. Flitst het lampje, dan werkt 
de overbelastingsfunctie. Zie hoofdstuk 2.5-4.
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2.5-13 Neerklapbaar relingsysteem 
In neergeklapte positie reduceert dit systeem alleen de 
hoogte van de hoogwerker met ingetrokken platform 
zodat hij door deuropeningen kan rijden of worden 
getransporteerd. Zie hoofdstuk 2.13 voor de procedure 
i.v.m. het neerklappen van relingen. 

WAARSCHUWING

Het schaarmechanisme moet volledig 
dichtgevouwen zijn voordat de relingen 
omhoog gebracht of neergelaten worden.

WAARSCHUWING

Er kan zich valgevaar voordoen wanneer 
een reling is neergeklapt. Blijf weg van 
de rand van het platform bij het omhoog 
brengen of neerklappen van de relingen, om 
valgevaar te voorkomen. Zie hoofdstuk 2.13 
voor de procedure i.v.m. het neerklappen 

van relingen.

1

Figuur 2-9. Neerklapbaar relingsysteem 

Relingblokkeerstift met lijn1.  - Deze blokkeerstift 
dient om de reling op zijn plaats te vergrendelen.

WAARSCHUWING

Voordat u deze hoogwerker bedient, 
moet u de reling controleren op losse 
of ontbrekende blokkeerstiften. Het 
relingsysteem moet rechtop staan en alle 
pennen moeten vast zijn en vergrendeld.

Staat het relingsysteem niet recht of is het 
niet goed vastgemaakt, dan zijn dodelijke 
verwondingen of ernstige letsels mogelijk.

2.5-14. Veiligheidsriem/werkuitrusting - 
bevestigingsstang

1

Figuur 2-10. Veiligheidsriem/werkuitrusting - 
bevestigingsstang

Lijnverankeringspunten1.  - Gebruik deze als 
bevestigingspunt voor veil igheidsriemen of 
harnashaken. Bevestig riemen of harnassen nergens 
anders aan het platform. Gebruik deze stang niet 
om het platform of enig ander apparaat of materiaal 
omhoog te brengen, vast te ankeren, te bevestigen 
of te ondersteunen.

WAARSCHUWING

Het lijnverankeringspunt wordt uitsluitend 
gebruikt om bewegingen te beperken 
binnen de grenzen van het platform. Dit 
dient niet om een val te breken! Indien de 
stang toch daarvoor wordt gebruikt, kan 
dat dodelijk letsel of ernstige verwondingen 

veroorzaken.
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2.6 Identificatie van de onderdelen 
(speciale opties)

In dit hoofdstuk worden de voor hoogwerkers optionele 
onderdelen beschreven.

2.6-1 Bedieningsconsole voor steunbalken/
generator (automatische niveauregeling) 
(indien aanwezig)

De bedieningsconsole voor steunbalken/generator 
bevindt zich naast de bedieningsconsole van het platform.  
Deze schakelaars regelen de generator en het uitschuiven 
en intrekken van de steunbalken.

4
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Figuur 2-11. Bedieningsconsole voor steunbalken/
generator met alle opties

Generatorschakelaar1.  - Deze schakelaar activeert 
de generator.

Ver l eng en / in t rek ken -scha ke la a rs  v oor 2. 
steunbalken  - Deze schakelaars regelen het 
uitschuiven of intrekken van elke afzonderlijke 
steunbalk.

Schakelaar voor automatische niveauregeling3.  - 

In de verlengen-positie  wordt elke steunbalk 
uitgeschoven en automatisch afgesteld totdat de 
hoogwerker volledig waterpas staat. In de intrekken-

positie  worden de steunbalken ingetrokken.

Schakelaar voor steunbalken4.  - Wanneer deze 

schakelaar voor steunbalken  in de verlengen- 
of intrekken-positie staat, worden de functies op de 
schakelaar voor automatische niveauregeling en 
de schakelaar voor het verlengen/intrekken van de 
steunbalken geactiveerd.

Indicatielampje voor niveauregeling5.  - Dit 
lampje brandt ter weergave van de status van 
de steunbalken wanneer de handmatige en 
automatische niveauregelingsfuncties in gebruik zijn. 
Het indicatielampje kan als volgt werken:

  Uit: De steunbalken zijn volledig ingetrokken.

  Snel knipperend: De steunbalken zijn aan 
het uitschuiven, maar het platform staat niet 
waterpas. 

  Knipperend: De steunbalken zijn uitgeschoven, 
maar het platform staat nog niet waterpas.

  Constant brandend:  De steunbalken zijn 
uitgeschoven en het platform staat waterpas.

2.6-2 800 W gelijkstroomomvormer  
(indien aanwezig)

De omvormer bevindt zich op de basis van de hoogwerker. 
Hij bevat de volgende bedieningsonderdelen:

1
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Figuur 2-12. 800 W gelijkstroomomvormer

OPMERKING
De omvormer werkt automatisch. Deze 
bedieningselementen hoeven niet te worden 

bediend voor een normale werking.

Statuslichtdiodes1.  - Deze lichtdiodes geven aan of 
de omvormer werkt of defect is.

AAN/UIT-draad2.  - Deze draad is de verbinding om 
de omvormer in te schakelen.

Stroomonderbreker 15 A3.  - In geval van een 
elektrische overlast of een aardingskring springt de 
stroomonderbreker uit. Duw de stroomonderbreker 
opnieuw in om hem terug te stellen.
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2.7 Verantwoordelijkheid van de 
bediener

De bediener dient vóór aanvang van elke werkploeg het 
volgende te doen:

1. Visuele en dagelijkse onderhoudsinspecties

zijn bedoeld om onderdelen te controleren op 
schade voordat de hoogwerker in bedrijf wordt 
genomen.

worden vóór de functietests uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Het niet lokaliseren en repareren van 
beschadigde onderdelen en het niet 
vinden van losse of ontbrekende delen 
kan leiden tot de onveilige werking van de 

hoogwerker.

2. Functietests

zijn bedoeld om onderdelen te controleren  
op defecten voordat de hoogwerker in bedrijf  
wordt genomen.

BELANGRIJK
De bediener moet de verschillende stappen 
van de instructies begrijpen en opvolgen om 
alle functies van de hoogwerker te testen.

De bediener moet een kopie maken van de controlelijst 
voor de bediener (zie tabel 2.8) en de gedeelten betreffende 
de visuele en dagelijkse onderhoudsinspecties en de 
functietests invullen naarmate de in hoofdstuk 2.8 en 
hoofdstuk 2.9 aangegeven taken zijn uitgevoerd.

BELANGRIJK
In geval  van beschadig ing van of 
ongeoorloofde wijziging aan de hoogwerker 
in vergelijking met de toestand waarin hij 
door de fabrikant werd geleverd, moet de 
machine worden vergrendeld en uit bedrijf 

worden genomen.

De hoogwerker mag uitsluitend worden gerepareerd door 
een bevoegde onderhoudstechnicus. Na de reparaties 
moet de bediener opnieuw de visuele en dagelijkse 
onderhoudsinspecties en functietests uitvoeren.

Geplande onderhoudsinspecties mogen alleen worden 
uitgevoerd door een bevoegde onderhoudstechnicus  
(zie tabel 2.7).
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2.8 Visuele en dagelijkse 
onderhoudsinspecties

Begin elke visuele en dagelijkse onderhoudsinspectie 
met het in volgorde controleren van elk aspect op de in 
dit gedeelte aangegeven condities.

WAARSCHUWING

Neem om letsel te voorkomen de hoogwerker 
niet in bedrijf voordat alle defecten zijn 

verholpen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de hoogwerker niet onder 
stroom staat tijdens uw visuele en dagelijkse 
onderhoudsinspecties, om mogelijk letsel 

te voorkomen.

OPMERKING 
Vergeet ook niet tijdens visuele en dagelijkse 
inspecties van de verschillende onderdelen 
eindschakelaars en elektrische en hydraulische 

onderdelen te inspecteren.

2.8-1 Labels
Zie het hoofdstuk over de labels van deze handleiding en 
controleer of alle labels aanwezig en leesbaar zijn. 

2.8-2 Elektrische onderdelen
Het onderhoud van de elektrische onderdelen is essentieel 
voor de goede werking en de maximale levensduur van 
de hoogwerker.

Controleer de volgende onderdelen op open, verroeste 
en losse draden:

kabels en kabelset van de basis naar het 
platform
elektrisch paneel van motorcompartiment
kabelsets van motor
kabelsets hydraulische/elektrische onderdelen

2.8-3 Eindschakelaars
Zorg ervoor dat de eindschakelaars goed bevestigd zijn, 
zonder zichtbare tekenen van schade en geblokkeerde 
bewegingen.

2.8-4 Hydraulische onderdelen
Het onderhoud van de hydraulische onderdelen is 
essentieel voor de goede werking en de maximale 
levensduur van de hoogwerker.

Inspecteer de volgende onderdelen visueel:

filter van hydraulische tank, fittings, slangen, 
noodaggregaat (indien aanwezig) en 
oppervlakken van basis
fittings van motorcompartiment, slangen, 
hoofdpomp en filter
alle hydraulische cilinders
alle hydraulische verdeelstukken
de onderzijde van de basis
de grond onder de hoogwerker
steunbalken

Basis

Steunbalken

Platform
Schaarmechanisme

Eindschakelaar

Bedieningsconsole van het platform

Steunbalken

Eindschakelaar

Schaarbescherming
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2.8-5 Motorcompartiment
Zorg ervoor dat de vergrendeling van het  -
compartiment goed vastzit en werkt.

Onderbreker van hoofdstroom 
Plaats de hoofdschakelaar in de uit-positie. -

Zorg ervoor dat alle kabels vastzitten en de  -
schakelaar goed werkt.

Schakelaars van basisbedieningspaneel
Zorg ervoor dat er geen zichtbare tekenen  -
van schade zijn en dat alle schakelaars in 
de neutrale positie staan.

Lading-/kantelsensor 
Zorg ervoor dat de lading-/kantelsensor  -
goed bevestigd is en dat er geen zichtbare 
schade is.

Accu
 Een accu in perfecte toestand is essentieel 

voor de goede werking en veilig gebruik. Een 
verkeerd vloeistofpeil of beschadigde kabels 
en verbindingen kunnen leiden tot schade aan 
onderdelen en gevaarlijke toestanden.

WAARSCHUWING

Ontploffingsgevaar. Vermijd 
vlammen en vonken. Rook niet in 

de nabijheid van de accu’s.

WAARSCHUWING

Accuzuur werkt bijzonder corroderend. - 
Bescherm ogen en gezicht op de aangewezen 
manier en draag beschermende kleding. In 
geval van contact, onmiddellijk spoelen met 

koud water en een arts raadplegen.

1. Controleer de accuhouder op beschadiging.

2. Reinig de accupolen en de uiteinden 
van de kabels grondig met een speciaal 
schoonmaakmiddel of een metalen borstel.

3. Controleer of alle accuverbindingen  
stevig zijn.

4. Controleer indien nodig het vloeistofpeil 
in de accu’s. Zijn de platen niet ten minste  
13 mm bedekt met de oplossing, dan dient 
u gedistilleerd of gedemineraliseerd water 
toe te voegen.

5. Vervang een beschadigde accu of een accu 
die niet opgeladen blijft.

WAARSCHUWING

Gebruik voor de hoogwerker originele 
of door de fabrikant goedgekeurde 

onderdelen en componenten.

Hydraulische pomp
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Onderbreker van 
hoofdstroom

Accu

Basisbedieningsconsole

Luchtfilter motor

Hydraulische 
pomp

Radiateur

Demper en uitlaat Motorbak

Brandstofafsluiter

Lading-/
kantelsensor
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Zorg ervoor  dat a l le bouten goed  -
vastgedraaid zijn.

Zorg ervoor dat alle fittings en slangen  -
goed vastzitten en dat er geen hydraulische 
vloeistof lekt.

Radiateur
Zorg ervoor dat de radiateur vastzit. -

Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Controleer het koelmiddelpeil en vul indien  -
nodig bij.

Demper en uitlaat 
Zorg ervoor dat de demper en de uitlaat  -
goed bevestigd zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Draaibare motorbak 
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is aan de draaibare motorbak. 
Controleer of beide bouten die de bak 
bevestigen, op hun plaats zitten.

Motoroliepeil 
Het onderhoud van de motoronderdelen  -
is essentieel voor de goede werking en de 
maximale levensduur van de hoogwerker.

WAARSCHUWING

Let op voor hete motoronderdelen.

Controleer het oliepeil op de peilstok. 
Het oliepeil moet zich in de “veilige” zone  -
bevinden. Vul indien nodig olie bij.

Brandstofafsluiter
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Luchtfilter motor 
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Brandstoflekken
 Het n iet  detecteren en corr igeren van 

brandstoflekken leidt tot een onveilige toestand. 
Een explosie of brandstofbrand kan de dood of 
ernstig letsel tot gevolg hebben.

GEVAAR

Motorbrandstof is brandbaar. Inspecteer 
de hoogwerker in een open, goed 
geventileerde ruimte, uit de buurt van 
verwarmingstoestellen, vonken en 
vlammen. Zorg ervoor dat u altijd een 
goedgekeurd brandblusapparaat binnen 

handbereik hebt.

Inspecteer de volgende onderdelen visueel: 
slangen en fittings
brandstofpomp
brandstoffilter

Onderbreker van 
hoofdstroom

Accu

Basisbedieningsconsole

Luchtfilter motor

Hydraulische 
pomp

Radiateur

Demper en uitlaat Motorbak

Brandstofafsluiter

Lading-/
kantelsensor
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Hydraulische tank
Brandstoftank

Filter voor de 
hydraulische olie 

Stroomverdeler 
tandwieltype

Hoofdverdeelstuk

Oliepeilmeter

Brandstofpeilmeter

2.8-6 Compartiment met hydraulische 
onderdelen/brandstof

Zorg ervoor dat de vergrendeling van het  -
compartiment goed vastzit en werkt.

Hydraulische tank 
Zorg ervoor dat de vuldop van de  -
hydraulische tank goed vastzit.

Zorg ervoor dat de tank geen zichtbare  -
schade en geen lekkage van hydraulische 
vloeistof vertoont.

Hydraulische olie
Zorg ervoor dat het platform helemaal  -
beneden staat en inspecteer vervolgens 
het peilglas aan de zijde van de tank met 
hydraulische olie.

Het hydraulische oliepeil moet tot aan de  -
bovenste lijn van het peilglas, of een weinig 
daarboven komen.

Hydraulische retourfilter 
Zorg ervoor dat het filterelement goed  -
vastzit.

Zorg ervoor dat er geen tekenen van slijtage  -
of zichtbare schade zijn.

Brandstoftank 

BELANGRIJK
Voordat u de hoogwerker gebruikt, moet 
u nagaan of hij over voldoende brandstof 

beschikt voor het verwachte gebruik.

Zorg ervoor dat de vuldop van de  -
brandstoftank goed vastzit.

Zorg ervoor dat de tank geen zichtbare  -
schade en geen lekkage van brandstof 
vertoont.

Brandstoflekken
 Het n iet  detecteren en corr igeren van 

brandstoflekken leidt tot een onveilige toestand. 
Een explosie of brandstofbrand kan de dood of 
ernstig letsel tot gevolg hebben.

GEVAAR

Motorbrandstof is brandbaar. Inspecteer 
de hoogwerker in een open, goed 
geventileerde ruimte, uit de buurt van 
verwarmingstoestellen, vonken en 
vlammen. Zorg ervoor dat u altijd een 
goedgekeurd brandblusapparaat binnen 

handbereik hebt.

Inspecteer de volgende onderdelen visueel: 
brandstoftank 
slangen en fittings
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Hoofdverdeelstuk
Zorg ervoor dat alle fittings en slangen  -
goed vastzitten en dat er geen hydraulische 
vloeistof lekt. Trek aan het hoofdverdeelstuk 
en kantel het voor een grondige controle.

Zorg ervoor dat er geen losse draden of  -
ontbrekende bevestigingsmiddelen zijn. 

Herstel de oorspronkelijke positie. -

Stroomverdeler tandwieltype 
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Hydraulische tank
Brandstoftank

Filter voor de 
hydraulische olie 

Stroomverdeler 
tandwieltype

Hoofdverdeelstuk

Oliepeilmeter

Brandstofpeilmeter
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2.8-7 Platform

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u het platform beklimt/van het 

platform naar beneden komt.

1. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor 
toegang tot het platform.

2. Sluit de poort.

Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen  -
stevig op hun plaats zitten. 

Zorg ervoor dat alle relingen goed op hun  -
plaats zitten en bevestigd zijn.

Zorg ervoor dat de poort goed werkt. -

Lijnverankeringspunten
Zorg ervoor dat de aanhechtingsringen  -
goed bevestigd zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Wisselstroomstopcontact op 
het platform

Zorg ervoor dat het stopcontact geen  -
zichtbare schade vertoont, vrij is van vuil 
of niet geblokkeerd wordt.

Handleidingen
 Zorg ervoor dat zich in de opbergdoos 

voor de handleiding een exemplaar van de 
bedieningshandleiding en het CE-certificaat 
bevindt.

Controleer of er een opbergdoos is en dat  -
deze in goede staat verkeert.

Zorg ervoor dat de handleidingen leesbaar  -
zijn en in goede staat verkeren.

Plaats handleidingen na gebruik altijd  -
opnieuw in de opbergdoos.

Bedieningsconsole van het platform
Zorg ervoor dat alle schakelaars en de  -
controller terug in de neutrale positie 
worden geplaatst en goed vastgezet 
worden.

Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u het platform beklimt/van het 

platform naar beneden komt.

3. Kom langs de ladder van het platform naar 
beneden.

Platform

Bedieningsconsole 
van het platform

Platformreling

Opbergdoos voor handleiding

Wisselstroomstop- 
contact
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2.8-8 Liftmechanisme

1. Ve r h o og  h e t  p l a t fo r m  z o d a n ig  ( z i e 
hoofdstuk 2.10-4) dat u voldoende vrije ruimte 
hebt om de onderhoudsondersteuning neer te 
zwaaien (zie hoofdstuk 2.17). 

Onderhoudsondersteuning
Z or g e rvoor  dat  de  ond er houd s- -
ondersteuning goed bevestigd is en geen 
zichtbare schade vertoont.

Schaarmechanisme
Zorg ervoor dat het schaarmechanisme  -
geen zichtbare schade en vervormde 
lasnaden vertoont.

Zorg ervoor dat alle pennen goed bevestigd  -
zijn.

Zorg ervoor dat kabels en draden juist  -
gerouteerd zijn en geen tekenen vertonen 
van slijtage en/of fysieke schade.

Bumpers schaarmechanisme
Zorg ervoor dat de bumpers goed bevestigd  -
zijn en geen zichtbare tekenen van schade 
vertonen.

Rollen
Zorg ervoor dat de rollen goed bevestigd  -
zijn en dat er geen zichtbare schade is.

Zorg ervoor dat de baan van de rollers vrij  -
is van vuil en niet geblokkeerd wordt.

Liftcilinder(s)
Zorg ervoor dat elke liftcilinder goed  -
bevestigd is,  dat er geen losse of 
ontbrekende onderdelen zijn en dat er 
geen zichtbare schade is.

Zorg ervoor dat alle fittings en slangen  -
goed vastzitten en dat er geen hydraulische 
vloeistof lekt.

2. Verhoog het  p la t fo rm zodanig  dat 
u voldoende vrije ruimte hebt om de 
onderhoudsondersteuning op te zwaaien, 
tot in de klemhaak. Zie hoofdstuk 2.17.

3. Laat het platform volledig zakken.

Schaarbescherming
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Schaarmechanisme

Onderhouds- 
ondersteuning

Liftcilinder

Bumper 
schaarmechanisme

Rol

Eindschakelaar
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2.8-9 Basis

Basislasconstructie
Zorg ervoor dat er geen zichtbare barsten  -
zijn in de lasnaden of structuur en ook geen 
tekenen van vervorming.

Wielen/banden 
 De hoogwerker is uitgerust met ofwel lucht- 

ofwel met schuim gevulde banden. Een defect 
met een band of wiel kan een hoogwerker doen 
kantelen. Onderdelen kunnen ook beschadigd 
worden indien problemen niet tijdig worden 
ontdekt en verholpen.

WAARSCHUWING

Met lucht gevulde banden zijn verboden 
op sommige modellen. Zie tabel 2.2.

WAARSCHUWING

Een te hard opgepompte band kan 
ontploffen en de dood of ernstig letsel tot 

gevolg hebben.

Controleer alle banddraden en zijwanden  -
op insnijdingen, barsten, gaatjes en 
ongewone slijtage.

Controleer elk wiel op schade en gebarsten  -
lasnaden.

Controleer of alle moeren goed zijn  -
vastgedraaid en niet loszitten.

Controleer de wielmotor op losse of  -
ontbrekende onderdelen en op zichtbare 
tekenen van schade (indien aanwezig).

Zorg ervoor dat de wielen uitgelijnd, zowel  -
verticaal als horizontaal.

Wielen/banden

Stuurcilinder

Trekstang

Bovenaanzicht

Basislasconstructie

Verdeelstuk

Staaf voor gemakkelijke toegang - neerlaten in noodgevallen
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Met het oog op maximale stabiliteit, optimaal 
hanteren van de hoogwerker en minimale slijtage 
van de banden, is het essentieel dat alle met lucht 
gevulde banden zijn opgepompt tot de juiste druk.

Controleer elke band met een luchtdrukmeter  -
en pomp indien nodig op. 

Zie tabel 2.2 voor wiel-/bandspecificaties.

Stuurcilinder
Zorg ervoor dat de stuurcilinder goed  -
bevestigd is,  dat er geen losse of 
ontbrekende onderdelen zijn, dat alle 
fittings en slangen goed vastzitten en dat 
er geen hydraulische vloeistof lekt.

Verdeelstuk
Zorg ervoor dat alle fittings en slangen  -
goed vastzitten en dat er geen hydraulische 
vloeistof lekt.

Trekstang
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn, de tapeinden van de 
trekstang vergrendeld zijn en er geen 
zichtbare schade is.

Staaf voor gemakkelijke toegang -  
neerlaten in noodgevallen

Zorg ervoor dat de staaf goed bevestigd is  -
en dat er geen zichtbare schade is.

Ladder
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Steunbalken
Zorg ervoor dat er geen losse of ontbrekende  -
onderdelen zijn en dat er geen zichtbare 
schade is.

Wielen/banden

Stuurcilinder

Trekstang

Bovenaanzicht

Basislasconstructie

Verdeelstuk

Staaf voor gemakkelijke toegang - neerlaten in noodgevallen
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2.9 Functietests
Functietests zijn bedoeld om onderdelen te controleren 
op defecten voordat de hoogwerker in bedrijf wordt 
genomen. De bediener moet de verschillende stappen 
van de instructies begrijpen en opvolgen om alle functies 
van de hoogwerker te testen. 

BELANGRIJK
Neem nooit een defecte hoogwerker in 
bedrijf. In geval van een defect moet de 
hoogwerker worden vergrendeld en uit 
bedrijf worden genomen. De hoogwerker 
mag uitsluitend worden gerepareerd door 

een bevoegde onderhoudstechnicus.

Na de reparaties moet de bediener vóór de inbedrijfstelling 
van de hoogwerker opnieuw een inspectie en een reeks 
functietests uitvoeren. 

Lees en begrijp hoofdstuk 2.10 - Starten alvorens de 
functietests uit te voeren.

2.9-1 Test - onderbreker van hoofdstroom

1. Plaats in het motorcompartiment de onderbreker 
voor de hoofdstroom in de uit-positie.

 Resultaat: De functies van de hoogwerker 
zouden niet mogen werken.

2.9-2 Basisbedieningsconsole

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

1. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor 
toegang tot het platform.

2. Sluit de poort.

3. Trek op de bedieningsconsole van het platform 

de noodstopknop  uit. 

4. Plaats de schakelaar voor weinig/veel gas in de 

weinig gas-positie .

5. Kom langs de ladder van het platform naar 
beneden.

6. Draai de onderbreker van de hoofdstroom in de 
aan-positie.

Sleutelschakelaar 
platform/motor/basis

Noodstopknop

Onderbreker van 
hoofdstroom
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Test - sleutelschakelaar platform/ 
motor/basis

WAARSCHUWING

Let op hinderende zaken boven de 
hoogwerker of andere gevaren rond de 
machine terwijl u het platform omhoog 

brengt.

1. Trek de noodstopknop van de basis  
uit.

2. Plaats de sleutel in de platform/motor/basis-
schakelaar, draai hem in de motor-positie 

 en probeer de motor te starten. 
 Resultaat: De motor zou niet mogen 

starten.
3. Plaats de sleutel in de platform/motor/basis-

schakelaar, draai hem in de basis-positie 

 en probeer de motor te starten.
 Resultaat: De motor zou moeten starten.

Test - noodstop

1. Druk de noodstopknop  in.
 Resultaat: De motor zou moeten worden 

uitgeschakeld en de functies van de 
hoogwerker zouden niet mogen werken.

2. Trek de noodstopknop  uit en start de 
motor opnieuw.

Test - schakelaar omhoogbrengen/
neerlaten platform

1. Plaats de platform/motor/basis-sleutel-

schakelaar in de basis-positie  en breng 
het platform omhoog of laat het neer met de 

schakelaar voor het omhoogbrengen  of 
neerlaten  van het platform.

 R esu l ta a t :  De  f u n c t i e s  v oo r  h e t 
omhoogbrengen en neerlaten van het 
platform zouden moeten werken. 

Test - neerlaten in noodgevallen

1. Breng het platform omhoog.

2. Zoek de knop voor het handmatige 
uitschakelen van de spankleppen onderaan 
elke liftcilinder. Druk ze in en draai ze naar 
links. Gebruik indien nodig de staaf voor 
gemakkelijke toegang die zich op de basis 
van de hoogwerker bevindt.

3. Trek op het compartiment met hydraulische 
onderdelen/brandstof de neerlaatklep voor 
noodgevallen uit en houd hem vast om het 
platform helemaal neer te laten. 

 Resultaat: Het platform zou moeten 
zakken.

4. Druk, om de normale werking te herstellen, de 
knoppen voor het handmatige uitschakelen 
van de spankleppen in en draai ze naar 
rechts.

Handpomp 
voor rem

Vrijloopklep

Remklep 
automatische 
resetKlep voor neerlaten 

in noodgevallen

Onderbreker van 
hoofdstroom

Noodstopknop

Sleutelschakelaar 
platform/motor/basis

Basisbedieningsconsole

Hoofdverdeelstuk
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Test - vrijloop

1. Zorg ervoor dat de baan vrij is.

2. Z e t  d e  r e m  h a n d m a t i g  u i t  ( z i e 
hoofdstuk 2.15-2).

3. Draai de knop van de vrijloopklep helemaal 
open naar l inks en probeer aan de 
hoogwerker te duwen of te trekken.

 Resultaat: Het platform zou moeten 
bewegen.

4. Draai de knop van de vrijloopklep helemaal 
dicht naar rechts voor een normale 
werking.

5. S ch a k e l  d e  r e m  o pn i e u w  in  ( z i e 
hoofdstuk 2.15-2).

2.9-3 Bedieningsconsole van het platform

1. Zorg ervoor dat de noodstopknop van de basis 

 uitgetrokken is.

2. Zorg ervoor dat de onderbreker van de 
hoofdstroom in de aan-positie staat.

3. Plaats de platform/motor/basis-sleutelschakelaar 

in de plat form-posit ie  en verwijder  
de sleutel.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

4. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor 
toegang tot het platform.

5. Sluit de poort.

6. Trek op de bedieningsconsole van het platform 

de noodstopknop  uit. 

Test - noodstop

1. Controleer of de motor draait.

2. Druk de noodstopknop  in.
 Resultaat: De motor zou moeten worden 

uitgeschakeld en de functies van de 
hoogwerker zouden niet mogen werken.

Test - drukschakelaar voor activeren

1. Controleer of de motor draait.

2. Probeer eender welke platformfunctie te 
activeren zonder de drukschakelaar voor 

het activeren  in werking te stellen.
 Resultaat: Geen functies van het platform 

zouden mogen werken.

Handpomp 
voor rem

Vrijloopklep

Remklep 
automatische 
resetKlep voor 

neerlaten in 
noodgevallen

Hoofdverdeelstuk

Rijden/lift/sturen-
controller

Drukknop claxon Noodstopknop

Drukknop choke 
(twee brandstoffen)/
gloeibougie (diesel)

Startdrukknop 
voor motor

Schakelaar voor 
weinig/veel gas

Schakelaar voor 
lift/draaimoment/

rijden

Controller
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Test - omhoogbrengen/neerlaten 
platform

WAARSCHUWING

Let op hinderende zaken boven de 
hoogwerker of andere gevaren rond de 
machine terwijl u het platform omhoog 

brengt.

1. Plaats de lift/draaimoment/rijden-schakelaar 

in de lift-positie .

2. Activeer de drukschakelaar voor het 

activeren  en houd hem ingedrukt.

3. Druk op of trek aan de bedieningshendel 
totdat de gewenste hoogte is bereikt.

 R esu l ta a t :  De  fu n c t i e s  v oo r  h e t 
omhoogbrengen en neerlaten van het 
platform zouden moeten werken.

Test - waarschuwing bij neerlaten

1. Breng het platform omhoog tot een hoogte 
van ongeveer 3 à 4 meter en probeer het 
vervolgens helemaal te laten zakken.

 Resultaat: Bij het zakken moet het platform 
stoppen op een hoogte van 2,5 m. Daarbij 
zou een alarm moeten afgaan. 

2. Laat de bedieningshendel los, zorg ervoor 
dat het gebied rond het schaarmechanisme 
vrij is en ga vervolgens door met het 
neerlaten van het platform.

Test - besturing

1. Controleer of de motor draait.

2. Druk de wipschakelaar bovenaan de 

controller naar links  en naar rechts 

.
 Resultaat: Het stuur zou naar links en naar 

rechts moeten draaien.

Rijden/lift/ 
sturen-controller

Drukknop claxon

Drukknop choke 
(twee brandstoffen)/
gloeibougie (diesel)

Startdrukknop 
voor motor

Schakelaar voor 
weinig/veel gas

Noodstopknop

Schakelaar voor lift/
draaimoment/rijden
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Test - rijden

1. Zorg ervoor dat de baan vrij is.

2. Plaats op de bedieningsconsole van 
het platform de lift/draaimoment/rijden- 

schakelaar in de rijden-positie .

3. Activeer de drukschakelaar voor het 

activeren  en houd hem ingedrukt.

4. Beweeg de control ler langzaam naar 

voren  of naar achteren  totdat de 
hoogwerker begint te bewegen en plaats de 
hendel vervolgens opnieuw in de middelste 
positie.

 Resultaat: De hoogwerker zou naar voren 
of naar achteren moeten bewegen en 
vervolgens tot stilstand moeten komen.

Test - snelheidsbeperking

WAARSCHUWING

Let op hinderende zaken boven de 
hoogwerker of andere gevaren rond  
de machine terwij l  u  het platform  

omhoog brengt.

1. Zorg ervoor dat de baan vrij is.

2. Breng het platform omhoog tot een hoogte 
van 2 meter en probeer vooruit of achteruit 
te rijden.

 Resultaat: De hoogwerker zou trager 
moeten voortbewegen dan wanneer het 
platform zich in de ingetrokken positie 
bevindt.

Rijden/lift/ 
sturen-controller

Drukknop claxon

Drukknop choke 
(twee brandstoffen)/
gloeibougie (diesel)

Startdrukknop 
voor motor

Schakelaar voor 
weinig/veel gas

Noodstopknop

Schakelaar voor lift/
draaimoment/rijden
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Test - remmen

WAARSCHUWING

De  remmen  worden  onmidd el l i jk 
i n g e s c h a k e l d  w a n n e e r  d e 
bedieningshendel wordt losgelaten, 
waardoor de hoogwerker zonder verwijl 

tot stilstand komt.

1. Zorg ervoor dat de baan vrij is.

2. Activeer de drukschakelaar voor het 

activeren  en houd hem ingedrukt.

3. Ri j  voorui t  met  de hoogwerker.  
Test de rem door de bedieningshendel los 
te laten.

 Resultaat: De hoogwerker zou tot stilstand 
moeten komen. Als de hoogwerker tijdens 
het stoppen naar één zijde afwijkt, gebruik 
hem dan niet meer voordat de remmen 
werden gecontroleerd.

4. Rij vooruit  met de hoogwerker. Test de 
rem opnieuw door alleen de drukschakelaar 

voor het activeren  los te laten.

 Resultaat: De hoogwerker zou onmiddellijk 
en abrupt moeten stoppen. Komt de 
hoogwerker niet onmiddellijk tot stilstand 
of als hij tijdens het stoppen naar één zijde 
afwijkt, gebruik hem dan niet meer voordat 
de remmen werden gecontroleerd.

Test - claxon

1. Druk op de knop van de claxon .
 Resultaat: U zou de claxon moeten horen.

Rijden/lift/ 
sturen-controller

Drukknop claxon

Drukknop choke 
(twee brandstoffen)/
gloeibougie (diesel)

Startdrukknop 
voor motor

Schakelaar voor 
weinig/veel gas

Noodstopknop

Schakelaar voor lift/
draaimoment/rijden



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 3939

Deel 2 – Bediening Starten

2.10 Starten
Lees zorgvuldig en maak u volkomen vertrouwd met de 
handleiding en alle waarschuwings- en instructiestickers 
(zie het hoofdstuk over de labels) op de hoogwerker.

WAARSCHUWING

Bedien deze hoogwerker niet zonder de 
nodige toestemming en training. Indien 
dit gevaar niet wordt vermeden, kan dat 
dodelijk letsel of ernstige verwondingen 

veroorzaken.

Voer de volgende stappen uit alvorens deze hoogwerker 
in bedrijf te stellen:

1. Visuele en dagelijkse onderhoudsinspecties  
(zie hoofdstuk 2.8)

2. Functietests (zie hoofdstuk 2.9)

3. Inspectie van de werkplek
 De bediener moet de werkplek inspecteren en de 

volgende gevaarlijke omstandigheden vermijden:

putten of inzinkingen
greppels of zacht vulmateriaal
hindernissen op de grond, bulten of puin
hinderende zaken boven de hoogwerker
elektrische kabels, slangen en 
hoogspanningsgeleiders
gevaarlijke plekken
ongeschikt steunvlak om alle door de hoogwerker 
uitgeoefende kracht te weerstaan
wind en weersomstandigheden
de aanwezigheid van onbevoegd personeel
andere eventueel onveilige toestanden

WAARSCHUWING

De bediener mag geen hoogwerker 
gebruiken die:

niet juist schijnt te functioneren;
beschadigd of versleten is, of waaraan onderdelen 
schijnen te ontbreken;
wijzigingen of aanpassingen heeft ondergaan die 
niet door de fabrikant werden goedgekeurd;
veiligheidsapparaten heeft die gewijzigd of 
onbruikbaar gemaakt zijn;
vergrendeld of geblokkeerd is vanwege ongebruik 
of reparaties.

Indien deze gevaren niet worden vermeden, 
kan dat dodeli jk le tsel  of ernstige 

verwondingen veroorzaken.
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2.10-1 Inschakelen van basisbedieningsconsole

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

1. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor toegang 
tot het platform.

2. Sluit de poort.

3. Trek op de bedieningsconsole van het platform de 

noodstopknop  uit.

4. Plaats de schakelaar voor weinig/veel gas in de 

weinig gas-positie .

5. Kom langs de ladder van het platform naar 
beneden.

6. Draai de onderbreker van de hoofdstroom in de  
aan-positie.

7. Trek op de basisbedieningsconsole de noodstopknop 

 uit. 

8. Selecteer op motoren met twee brandstofsoorten de 
gewenste brandstof door de brandstofschakelaar in 

de benzine-  of de lpg-positie  te plaatsen.

9. Plaats de sleutel in de platform/motor/basis-

schakelaar en draai hem in de basis-positie .

10. Houd in geval van koude motoren met twee 
br and st o fsoor te n d e chok ed ruk kn op   
ingedrukt. Houd voor koude dieselmotoren de 

gloeibougiedrukknop  15 à 20 seconden lang 
ingedrukt. 

VOORZICHTIG

Start de motor niet in de veel-stand.

11. Houd de startdrukknop voor de motor  ingedrukt 
totdat de motor start, en laat hem vervolgens 
los. Draai de starter niet te ver over. Laat de 
chokedrukknop  los nadat de motor is gestart 
(twee brandstofsoorten).

OPMERKING
De choke is slechts actief wanneer de knop 
is ingedrukt. Af en toe kan het nodig zijn de 
chokeknop te gebruiken tijdens de eerste paar 

seconden dat de motor draait.

2.10-2 Omhoogbrengen of neerlaten van het 
platform met de basisbedieningsconsole

WAARSCHUWING

Let op hinderende zaken boven de 
hoogwerker of andere gevaren rond de 
machine terwijl u het platform omhoog 

brengt.

WAARSCHUWING

Laat het platform niet zakken, tenzij er niets 
of niemand onder de machine staat.

Act iveer  de basisbedien ingsconso le (z ie  1. 
hoofdstuk 2.10-1).

Houd op de  ba sisbed ie n ing scon so le de 2. 
platform/motor/basissleutelschakelaar in de 

basis-positie . Houd de schakelaar voor het 
omhoogbrengen/neerlaten van het platform in de 

positie voor omhoogbrengen  of neerlaten . 
Laat de schakelaar los om te stoppen.

Waarschuwingssysteem bij neerlaten - De functie 
voor het neerlaten wordt automatisch gestopt door 
een waarschuwingssysteem, voordat het platform 
helemaal is ingetrokken. U hoort een alarm.  
De bediener dient alle regelknoppen voor neerlaten 
los te laten en te controleren of er niemand dichtbij 
het schaarmechanisme staat. Daarna kan de functie 
voor het neerlaten opnieuw worden geactiveerd.
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2.10-3 Inschakelen van bedieningsconsole van 
het platform

Draai de onderbreker van de hoofdstroom in de 1. 
aan-positie.

Trek op de basisbedieningsconsole de noodstopknop 2. 

 uit. 

Selecteer op motoren met twee brandstofsoorten de 3. 
gewenste brandstof door de brandstofschakelaar in 

de benzine-  of de lpg-positie  te plaatsen.

Plaats de sleutel in de platform/motor/basis-schakelaar 4. 

en draai hem naar  om de bedieningsorganen 
voor het platform te activeren.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

5. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor toegang 
tot het platform.

6. Sluit de poort.

7. Trek op de bedieningsconsole van het platform de 

noodstopknop  uit.

8. Draai de schakelaar voor weinig/veel gas in de weinig 

gas-positie .

9. Houd in geval van koude motoren met twee 

br and st o fsoor te n d e chok ed ruk kn op   
ingedrukt. Houd voor koude dieselmotoren de 

gloeibougiedrukknop  15 à 20 seconden lang 
ingedrukt.

VOORZICHTIG

Start de motor niet in de veel-stand.

10. Houd de startdrukknop voor de motor  ingedrukt 
totdat de motor start, en laat hem vervolgens 
los. Draai de starter niet te ver over. Laat de 

chokedrukknop  los nadat de motor is gestart 
(twee brandstofsoorten).

2.10-4 Omhoogbrengen of neerlaten van het 
platform met de bedieningsconsole  
van het platform

WAARSCHUWING

Let op hinderende zaken boven de hoogwerker 
of andere gevaren rond de machine terwijl u 

het platform omhoog brengt.

WAARSCHUWING

Laat het platform niet zakken, tenzij er niets 
of niemand onder de machine staat.

Activeer de bedieningsconsole van het platform  1. 
(zie hoofdstuk 2.10-3).

Plaats op de bedieningsconsole van het platform  2. 
de l ift /draaimoment/r ijden-schakelaar in de  

lift-positie . 

Activeer de drukschakelaar voor het activeren 3.  en 
houd hem ingedrukt.

Verplaats de hendel van de controller naar voren om 4. 

het platform omhoog te brengen  of naar achteren 
om het te laten zakken  totdat de gewenste 
hoogte is bereikt.

OPMERKING
Het neerlaten is niet proportioneel.

Waarschuwingssysteem bij neerlaten - De functie 
voor het neerlaten wordt automatisch gestopt door 
een waarschuwingssysteem, voordat het platform 
helemaal is ingetrokken. U hoort een alarm.  
De bediener dient alle regelknoppen voor neerlaten 
los te laten en te controleren of er niemand dichtbij 
het schaarmechanisme staat. Daarna kan de functie 
voor het neerlaten opnieuw worden geactiveerd.

5. Plaats de controller opnieuw in de neutrale, middelste 
positie om te stoppen. Laat de drukschakelaar voor 
het activeren los.

WAARSCHUWING

Druk de noodstopknop in zodra u de 
gewenste locatie of hoogte hebt bereikt 
ter bescherming tegen een onverwachte 

beweging van de hoogwerker.

OPMERKING
Gaat het kantelalarm af en het platform stijgt 
niet of maar gedeeltelijk, laat dan het platform 
onmiddellijk helemaal zakken en controleer 
of de hoogwerker op een stevig en vlak 

oppervlak staat.
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2.10-5 Vooruit- of achteruitrijden

WAARSCHUWING

Let op dode hoeken tijdens de werking van 
de hoogwerker.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat niets of niemand de doorgang 
verspert, inclusief dode hoeken.

Activeer de bedieningsorganen van het platform  1. 
(zie hoofdstuk 2.10-3).

Plaats  op de bedien ingsconso le van het  2. 
platform de lift/draaimoment/rijden-schakelaar in de  

rijden-positie .

Activeer de drukschakelaar voor het activeren 3.  en 
houd hem ingedrukt.

Verplaats de hendel van de controller naar voren 4.  

of naar achteren  voor de gewenste rijsnelheid en 
-richting van de hoogwerker.

Plaats de controller opnieuw in de neutrale, middelste 5. 
positie om te stoppen. Laat de drukschakelaar voor 

het activeren  los.

WAARSCHUWING

Druk de noodstopknop in zodra u de 
gewenste locatie of hoogte hebt bereikt 
ter bescherming tegen een onverwachte 

beweging van de hoogwerker.

2.10-6 Sturen

Activeer de bedieningsorganen van het platform  1. 
(zie hoofdstuk 2.10-3).

Plaats op de bedieningsconsole van het platform 2. 
de l ift /draaimoment/r ijden-schakelaar in de  

rijden-positie .

Activeer de drukschakelaar voor het activeren 3.  en 
houd hem ingedrukt.

Druk de wipschakelaar 4.  bovenaan de hendel van 
de controller in eender welke richting om te sturen.

OPMERKING
Het sturen is niet proportioneel. Rijden en 

sturen kunnen tegelijkertijd mogelijk zijn.
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2.10-7 Kiezen van draaimoment voor rijden

1. Hoog draaimoment: Selecteer hoog draaimoment 
voor hellingen, ruwe terreinen of het laden of lossen 
van de hoogwerker. Plaats de lift/draaimoment/rijden-
schakelaar in de positie voor hoog draaimoment 

(lage snelheid)  om hoog draaimoment te 
activeren.

WAARSCHUWING

De hoogwerker moet helemaal zi jn 
ingetrokken tijdens het rijden op een helling. 
Rijden op een helling met uitgetrokken 
p la t for m ka n le id en  to t  d od el i jke 

verwondingen of ernstig letsel.

2. Laag draaimoment: Selecteer laag draaimoment 
wanneer u op een vlak oppervlak rijdt. Plaats de 
lift/draaimoment/rijden-schakelaar in de positie voor 

laag draaimoment (hogesnelheid)  om laag 
draaimoment te activeren. 

WAARSCHUWING

Druk de noodstopknop in zodra u de 
gewenste locatie of hoogte hebt bereikt 
ter bescherming tegen een onverwachte 

beweging van de hoogwerker.

2.10-8 Verlengen of intrekken van een manueel 
verlengplatform

Figuur 2-13. Manueel verlengplatform

1. Om het manuele verlengplatform te verlengen of in 
te trekken, trekt u de trekpen (nr. 1) uit en tilt u de 
duwstangen (nr. 2) van de klem (nr. 3). Duw of trek 
vervolgens aan de hendel totdat de gewenste stand 
(uitgeschoven of ingetrokken) is bereikt.

2. Zorg ervoor dat de duwstang in een van de 
sleuven rust, in het uitgeschoven gedeelte (nr. 4). 
Bevestig de duwstang in de klem en zorg ervoor 
dat de trekpen goed vast op zijn plaats zit.

2

4

3

1
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2.10-9 Hydraulische steunbalken  
(indien aanwezig)

Deze onderdelen worden op de vier hoeken van de basis 
gemonteerd. In de juiste positie verhogen zij de stabiliteit 
van het platform.

2.10-9a Vóór de bediening

Loop rond de hoogwerker om na te gaan of er boven 1. 
de machine voldoende open ruimte is en op de 
grond niets de weg verspert.

Zie voor het volledige neerlaten van het platform 2. 
hoofdstuk 2.10-4. De bedieningsorganen van de 
steunbalken werken niet wanneer het platform 
omhoog staat.

Controleer of het steunvlak onder de banden 3. 
en steunbalkblokken stevig genoeg is en de 
hoogwerker en de nomina le  belasting kan 
dragen. Plaats de steunbalkblokken niet op 
een kolkaansluiting, een mangat of andere niet-
ondersteunde oppervlakken. 

2.10-9b Uitschuiven van de steunbalken

4. Houd op de bedieningsconsole voor steunbalken/

generator de inschakelknop  ingedrukt voor de 
toevoer van stroom naar het steunbalkcircuit.

5. Automatisch verlengen: Plaats de schakelaar voor 
automatische niveauregeling in de verlengen-positie 

 totdat het indicatielampje voor niveauregeling 
ophoudt te knipperen en blijft branden. De hoogwerker 
moet op dit moment volledig door de steunbalken 
worden ondersteund en waterpas staan.

 Handmatig verlengen: Plaats de overeenkomstige 
verlengen/intrekken-schakelaar voor steunbalken in 

de verlengen-positie  totdat het platform volledig 
door de steunbalken wordt ondersteund en waterpas 
staat. Het indicatielampje knippert wanneer het 
platform waterpas wordt geplaatst en blijft contant 
branden wanneer het platform waterpas staat. Het 
indicatielampje kan als volgt werken:

  Ui t :  De  s t eu nb alk en  z i j n  vo l l ed ig 
ingetrokken.

  Snel knipperend: De steunbalken zijn aan 
het uitschuiven, maar het platform staat niet 
waterpas.

  Knip per end:  De s te unb alk en z i j n 
uitgeschoven, maar het platform staat nog 
niet waterpas.

  Constant brandend: De steunbalken 

zijn uitgeschoven en het platform staat 
waterpas.

6. Controleer of de blokken van de steunbalken 
over hun hele oppervlakte stevig op een geschikt 
steunvlak staan! Stel indien nodig af met de 
handmatige bedieningsorganen voor steunbalken.

7. Bedien alle niet op het rijden toepasselijke functies 
conform de beschrijving.

OPMERKING
Ieder blok van de steunbalken moet stevig op 
de grond staan voor de juiste werking van de 

meeste functies van de hoogwerker.

OPMERKING
De rijfuncties zijn uitgeschakeld indien de 
steunbalken in een andere positie staan dan 

de volledig ingetrokken positie.

WAARSCHUWING

Indien tijdens de werking het alarm afgaat, 
staat het platform niet waterpas of staat 
een steunbalk niet stevig op de grond. Laat 
het platform onmiddellijk zakken! Voer de 
nodige afstellingen uit om het platform 

waterpas te maken.

2.10-9c Intrekken van de steunbalken

8. Houd op de bedieningsconsole voor steunbalken/

generator de inschakelknop  ingedrukt voor de 
toevoer van stroom naar het steunbalkcircuit.

9. Automatisch intrekken: Plaats de schakelaar 
voor automatische niveauregeling in de intrekken-

positie  totdat de steunbalken volledig zijn 
ingetrokken. 

 Handmatig intrekken: Plaats het overeenkomstige 
paar verlengen/intrekken-schakelaars voor de 

steunbalken in de intrekken-positie  totdat de 
steunbalken volledig zijn ingetrokken.

OPMERKING
Eindschakelaars dienen om de steunbalken 
te beschermen tegen beschadiging. Als de 
rijfuncties niet beschikbaar zijn, controleer 
dan eerst of alle steunbalken volledig zijn 

ingetrokken.
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2.10-10 Generator (indien aanwezig)

Starten van de generator:

Plaats op de bedieningsconsole van het platform 1. 
de lift/draaimoment/rijden-schakelaar met sleutel in 

de lift-positie .

Plaats op de bedieningsconsole voor steunbalken/2. 
generator de generatorschakelaar in de ingeschakelde 

positie . De motor schakelt automatisch over op 
weinig gas en de generator start.

Herstellen van de normale werking:

3. Plaats de generatorschakelaar in de uit-positie . 
De generator wordt vervolgens uitgeschakeld.

OPMERKING
Bij het activeren van de hijs- of steunbalkfuncties, 
het wijzigen van de instellingen van het contactslot, 
het activeren van de noodstop en het stilvallen 
van de motor, wordt de generator uitgeschakeld. 
U kunt het platform tijdens de werking van de 

generator laten zakken.

2.10-11 Elektrische omvormer (indien aanwezig)
De omvormer werkt en heeft altijd beschikbare wisselstroom 
wanneer de hoogwerker draait. De omvormer wordt 
uitgeschakeld met de noofstopknop.

Controle van de toestand van de omvormer

De toestand van de omvormer wordt weergegeven 1. 
door de LED’s op de voorzijde van de omvormer. Een 
brandende groene LED wijst op normale werking. In 
geval van storing geven de LED’s aan waar de fout 
zit. Zie hoofdstuk 2.6-2.

2.10-12 Stilleggingsprocedure

Laat het platform volledig zakken.1. 

Duw op de bedieningsconsole van het platform de 2. 

noodstopknop  in.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

3. Kom langs de ladder van het platform naar 
beneden.

4. Plaats de platform/motor/basis-sleutelschakelaar in 

de motor-positie  en verwijder de sleutel.

5. Plaats de onderbreker voor de hoofdstroom in de 
uit-positie.
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2.11 Tankprocedure
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de machine met 
normale brandstof moet worden volgetankt en hoe de 
propaancilinder moet worden geïnstalleerd.
 

BELANGRIJK
Voordat u de hoogwerker gebruikt, moet 
u nagaan of hij over voldoende brandstof 

beschikt om de klus af te werken.

WAARSCHUWING

Neem alle plaatseli jke en landelijke 
reglementen inzake het hanteren van 

propaan in acht.

Wees bijzonder voorzichtig tijdens het 
bijtanken van hoogwerkers.

Zorg ervoor dat de motor en alle systemen 
vóór het tanken zijn uitgeschakeld.

Tank de hoogwerker alleen bij in een goed 
geventileerde ruimte uit de buurt van open 
vlammen en andere ontstekingsbronnen, 
met de goedkeuring van uw werkgever en 
supervisor.

Lpg-brandstof is een gassoort die zwaarder 
is dan lucht. Hij blijft laag hangen. Vlammen 
of vonken kunnen brand veroorzaken, wat 
kan leiden tot ernstig letsel.

Wanneer u een lpg-fles vervangt, controleer 
dan alle verbindingen op beschadiging of 
ontbrekende onderdelen. Start nooit een 
hoogwerker wanneer u gas ruikt.

Gebruik voor modellen met benzinemotor 
a l le en loodvr i je  be nz in e met  ee n 
octaangehalte van 87 of meer.

WAARSCHUWING

Rook niet in een ruimte waar hoogwerkers 
opgeslagen of bijgetankt worden.

2.11-1 Normale brandstof

Zorg ervoor dat de motor en al le systemen 1. 
zijn uitgeschakeld en de noodstopknoppen zijn 
ingedrukt.

Open het luik van het compartiment voor brandstof 2. 
en verwijder de brandstofdop.

Giet voorzichtig brandstof in de tank en mors  3. 
daarbij niet.

Draai de brandstofdop opnieuw vast.4. 

Zorg ervoor dat het brandstofsysteem geen lekkage 5. 
vertoont.

Veeg gemorste brandstof weg.6. 

Gooi vodjes in een goedgekeurde container.7. 

Bescherming van het milieu tegen 
chemisch gevaar

WAARSCHUWING

Benzine, dieselbrandstof, motorol ie en 
hydraulische vloeistof zijn chemicaliën die 
het milieu kunnen vervuilen. Indien zij tijdens 
het vullen worden gemorst en in water 
terechtkomen, kunnen zij schade toebrengen 
aan het milieu en bijvoorbeeld vissterfte 
veroorzaken. De vervuiler is verantwoordelijk 
voor de aangebrachte schade! Daarom 
mogen benzine, dieselbrandstof, motorolie 
of hydraulische vloeistof niet in riolen, 
rivieren, stromen en ander oppervlaktewater 
terechtkomen. Verwijder bijgevolg onmiddellijk 
gelekte of gemorste benzine, dieselbrandstof, 
motorolie of hydraulische vloeistof op de 
juiste manier, conform de toepasselijke wetten  

en reglementen.
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2.11-2 Propaan

WAARSCHUWING

Neem alle plaatseli jke en landelijke 
reglementen inzake het hanteren van 

propaan in acht.

Verwijderen van een propaancilinder

Zorg ervoor dat de motor en alle systemen zijn 1. 
uitgeschakeld en de noodstopknop is ingedrukt.

Draai de hoofdklep van de propaancilinder naar 2. 
rechts om de brandstoftoevoer naar de motor af  
te sluiten.

Start de motor en laat hem vanzelf stilvallen. Start 3. 
de motor opnieuw om er zeker van te zijn dat de 
brandstofleidingen leeg zijn.

Koppel de slang los van de lege propaancilinder 4. 
door de koppeling los te maken. Draai de koppeling 
naar links.

Maak de twee riemen van de propaancilinder los 5. 
door de metalen beugels omhoog te trekken. Maak 
de riemen los van de haken.

Verwijder de propaancilinder.6. 

Installeren van een propaancilinder

Zorg ervoor dat de motor en alle systemen zijn 1. 
uitgeschakeld en de noodstopknop is ingedrukt.

Plaats de propaancilinder op de steun of in het 2. 
compartiment.

Zorg ervoor dat de metalen pen van de steun of het 3. 
compartiment in de rand van de propaancilinder 
steekt.

Bevestig de riemen van de propaancilinder opnieuw 4. 
aan de haken en maak ze goed vast.

Bevestig het koppelstuk aan de propaancilinder 5. 
en draai het naar rechts om de koppeling vast  
te maken.

Breng zeepwater of neutraal detergent aan op de 6. 
buisaansluiting en de cilinder. 

Draai de klep een kwartdraai naar links open en 7. 
controleer op gaslekkage.

Veeg het zeepwater of detergent na de controle af.8. 

Open de hoofdklep helemaal als er geen lekkage is.9. 

OPMERKING
De hoogwerker is nu klaar voor gebruik 
door een bevoegde persoon die de nodige 
opleiding bezit, en hoofdstuk 2, Bediening, 
in deze handleiding helemaal heeft gelezen  

en begrepen.
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2.12 Laden en lossen
Ken alle nationale en lokale op uw hoogwerker van toepassing zijnde reglementen m.b.t. laden en lossen.

Alleen bevoegd personeel mag de machine bedienen tijdens het laden en lossen.

Zorg ervoor dat de voertuigcapaciteit en de voor het laden gebruikte hijsinrichting, kettingen, riemen etc. geschikt zijn 
voor het maximale gewicht van de hoogwerker.

Het transportvoertuig moet op een vlak oppervlak geparkeerd zijn en vaststaan zodat het niet kan wegrollen terwijl de 
hoogwerker geladen of gelost wordt.

2.12-1 Omhoogbrengen
Wanneer het Skyjack-platform omhoog dient te worden gebracht, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Het platform moet helemaal beneden staan.
De onderbreker van de hoofdstroom moet in de uit-positie staan.
De compartimenten met de hydraulische onderdelen/brandstof en het motorcompartiment moeten gesloten en 
vergrendeld zijn.
Het verlengplatform moet ingetrokken en vastgemaakt zijn.
De bedieningsconsole van het platform moet aan de relingen bevestigd zijn of dient verwijderd te zijn.
Op het platform mogen zich geen personeel, gereedschappen en materiaal bevinden.
Het tuig mag aan alle twaalf de hijspunten worden bevestigd (zie figuur 2-14).

Hijspunten 
(hoogwerkers   
zonder 
steunbalken)

Anker-/ 
hijspunten

Hijspunten

Figuur 2-14. Anker-/hijspunten

OPMERKING
Tabel 2.1 biedt informatie over de massa van de hoogwerker. Het zwaartepunt bevindt zich ongeveer in het 
midden van de hoogwerker, van voren naar achteren en lateraal (zie figuur 2-15). Verticaal bevindt het zich 

ongeveer net boven het chassis van de basis.

Zwaartepunt Zwaartepunt

Figuur 2-15. Zwaartepunt
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OPMERKING
De hoogwerker kan vanaf de zijkanten met een vorkheftruck worden opgehesen, maar Skyjack raadt dit niet 

aan. Breng hem omhoog met de vorken in de daartoe bestemde gaten (zie figuur 2-16).

Gat voor vorkheftruck
(hoogwerkers zonder 
steunbalken)

Gat voor vorkheftruck

 
Figuur 2-16. Gaten voor vorkheftruck

2.12-2  Rijden
Rijden met de hoogwerker:

Opritten en laadplaatsen moeten qua capaciteit geschikt zijn voor het maximale gewicht van de hoogwerker.
Een oprit moet aan de zijkanten voorzien zijn van beveiliging om te voorkomen dat men er per ongeluk aftuimelt.
De helling mag niet groter zijn dan de voor de hoogwerker toegestane maximumhelling (zie tabel 2.2).
De remmen van de hoogwerker moeten goed werken.
De snelheid van de hoogwerker moet zijn ingesteld op hoog draaimoment.

WAARSCHUWING

Tijdens het transport moet de hoogwerker aan de vrachtwagen of de aanhangwagen zijn bevestigd. 
De ankerpunten zijn afgebeeld in figuur 2-14.
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2.13 Neerklappen van relingen
In neergeklapte positie reduceert het opvouwbare 
relingsysteem alleen de hoogte van het ingetrokken 
platform zodat het kan worden getransporteerd.

WAARSCHUWING

Er kan zich valgevaar voordoen wanneer 
een reling is neergeklapt. Blijf weg van 
de rand van het platform bij het omhoog 
brengen of neerklappen van de relingen, 

om valgevaar te voorkomen. 

Verlengplatform 
links

Verleng- 
platform 
rechts

Voorzijde

Reling 
rechts

Ingang

Reling 
links

1

Figuur 2-17a. Neerklapbaar relingsysteem 

Relingblokkeerstift met lijn1.  - Deze blokkeerstift 
dient om de reling op zijn plaats te vergrendelen.

WAARSCHUWING

Voordat u deze hoogwerker bedient, 
moet u de reling controleren op losse 
of ontbrekende blokkeerstiften. Het 
relingsysteem moet rechtop staan en alle 
pennen moeten vast zijn en vergrendeld. 
Een relingsysteem dat niet rechtop staat of 
niet goed is vergrendeld, kan dodelijk letsel 

of ernstige verwondingen veroorzaken.

WAARSCHUWING

Het schaarmechanisme moet volledig 
dichtgevouwen zijn voordat de relingen 
omhoog gebracht of neergelaten worden.

Neerklappen van het relingsysteem:

Zorg ervoor dat de hoogwerker op vlak terrein 1. 
staat.

Verwijder de bedieningsconsole van het platform en 2. 
de bedieningselementen van de steunbalken (indien 
aanwezig) en plaats deze op het platform.

Plaats de onderbreker voor de hoofdstroom in de 3. 
uit-positie. 

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

4. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor toegang 
tot het platform.

5. Sluit de poort.

6. Trek het  ver lengpla t fo rm vol led ig  in .  Z ie 
hoofdstuk 2.10-8.

 

WAARSCHUWING

Er kan zich valgevaar voordoen wanneer 
een reling is neergeklapt. Blijf weg van 
de rand van het platform bij het omhoog 
brengen of neerklappen van de relingen, 

om valgevaar te voorkomen. 

7. Klap de relingen in de volgende orde neer: vooraan, 
verlengplatform rechts, rechterkant, verlengplatform 
links, linkerkant en ingang (zie figuur 2-17a). 

8. Verwijder de blokkeerstift waarmee de voorste reling 
bevestigd was aan de reling van het verlengplatform 
links en draai hem naar het verlengplatform rechts.

9. Verwijder de blokkeerstift van de reling van het 
verlengplatform rechts en klap hem neer met de 
voorste reling.
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10. Verwijder de blokkeerstiften van de rechterreling en 
klap deze neer.

11. Verwijder de blokkeerstift van het verlengplatform 
links en klap deze neer.

12. Verwijder alle blokkeerstiften van de linkerreling en 
klap deze neer.

13. Zorg ervoor dat de deur gesloten is, verwijder alle 
blokkeerstiften uit de reling van de ingang en klap 
de reling neer.

Figuur 2-17b. Alle relingen neergeklapt

Om het relingsysteem omhoog te brengen:

WAARSCHUWING

Het schaarmechanisme moet volledig 
dichtgevouwen zijn voordat de relingen 
omhoog gebracht of neergelaten worden.

1. Zorg ervoor dat de hoogwerker op vlak terrein 
staat.

 
2. Plaats de onderbreker voor de hoofdstroom in de 

uit-positie.
 

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

3. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor toegang 
tot het platform.

WAARSCHUWING

Er kan zich valgevaar voordoen wanneer 
een reling is neergeklapt. Blijf weg van 
de rand van het platform bij het omhoog 
brengen of neerklappen van de relingen, 

om valgevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de drukkogel van elke 
blokkeerstift er helemaal doorheen steekt 
en dat elke splitpen volledig in het pengat 

is opgevoerd.

4. Kantel de relingen in de volgende orde naar boven: 
ingang, linkerkant, verlengplatform links, rechterkant, 
verlengplatform rechts en vooraan.

5. Draai de reling van de ingang naar omhoog  
en vergrendel deze door alle blokkeerstiften aan  
te brengen.

6. Draai de linkerreling naar omhoog en vergrendel 
deze door alle blokkeerstiften aan te brengen.

7. Draai de reling van het verlengplatform links naar 
omhoog en vergrendel deze door de blokkeerstift 
aan te brengen. 

8. Draai de rechterreling naar omhoog en vergrendel 
deze door alle blokkeerstiften aan te brengen.

9. Draai de reling van het verlengplatform rechts en de 
voorste reling naar omhoog en vergrendel deze door 
de blokkeerstift in het verlengplatform rechts aan te 
brengen.

10. Draai de voorste reling naar voren en vergrendel 
deze door de blokkeerstift aan te brengen.

11. Monteer de bedieningsconsole van het platform en 
de bedieningselementen van de steunbalken (indien 
aanwezig) aan de rechtervoorzijde van het platform. 
Zorg ervoor dat ze goed vastzitten.

 

WAARSCHUWING

Voordat u deze hoogwerker bedient, 
moet u de reling controleren op losse 
of ontbrekende blokkeerstiften. Het 
relingsysteem moet rechtop staan en alle 
pennen moeten vast zijn en vergrendeld. 
Een relingsysteem dat niet rechtop staat of 
niet goed is vergrendeld, kan dodelijk letsel 

of ernstige verwondingen veroorzaken.
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2.14 Verplaatsen van de hoogwerker door 
een doorgang

WAARSCHUWING

Deze procedure is uitsluitend geschikt voor 
een vlakke ondergrond.

1. Controleer of de doorgang voldoende hoog en breed 
is zodat de hoogwerker erdoor kan.

OPMERKING
Moet het relingsysteem worden neergeklapt, 
lees dan hoofdstuk 2.13 voor de betreffende 

procedure.

2. Inspecteer de werkplek grondig vóór het bedienen 
van de hoogwerker om na te gaan of er zich in de 
buurt eventueel gevaren kunnen voordoen.

3. Sluit het pad af dat u van plan bent te volgen.

4. Plaats de hoogwerker zodanig dat alle bewegingen, 
inclusief door de doorgang, zich in voorwaartse 
richting afspelen.

5. Plaats de onderbreker voor de hoofdstroom in de 
uit-positie.

6. Gebruik de ladder van de hoogwerker voor toegang 
tot het platform.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform 

naar boven gaat/naar beneden komt.

7. Sluit de poort. Duw op de bedieningsconsole van 

het platform de noodstopknop  in.

8. Maak de bedieningsconsole los van het platform en 
verwijder hem.

9. Klap de relingen indien nodig neer. Zie hoofdstuk 2.13 
voor de procedure i.v.m. het neerklappen van 
relingen.

10. Kom langs de ladder van het platform naar 
beneden.

11. Koppel de bedieningsconsole van het platform aan 
de aansluiting binnenin de motorkast.

12. Zorg ervoor dat niemand zich in het pad van de 
machine bevindt.

13. Breng degenen die zich in de buurt van het pad 
bevinden, ervan op de hoogte dat u de hoogwerker 
gaat verplaatsen.

14. Zorg ervoor dat iemand op de uitkijk staat om u 
te leiden. Deze persoon moet zich op een veilige 
afstand bevinden.

15. Zorg ervoor dat de bedieningsconsole van het 
platform gericht is in de richting die de hoogwerker 
uitkijkt.

16. Draai de onderbreker van de hoofdstroom in de 
aan-positie.

17. Trek op de basisbedieningsconsole de noodstopknop 

 uit.

18. Plaats de sleutel in de platform/motor/basis-schakelaar 

en draai hem in de platform-positie .

19. Trek op de bedieningsconsole van het platform de 

noodstopknop  uit.

20. Draai de schakelaar voor weinig/veel gas in de weinig 

gas-positie .

VOORZICHTIG

Start de motor niet in de veel-stand.

21. Start de motor.

GEVAAR

Rij niet met de hoogwerker in uw richting.

22. Plaats op de bedieningsconsole van het platform 
de lift/draaimoment/rijden-schakelaar in de rijden-

positie voor lage snelheid .

23. Rijd zo traag mogelijk voorwaarts door de doorgang, 
met de bediener achter de hoogwerker.

24. Druk na door de doorgang te zijn gereden op de 

noodstopknop  en draai de onderbreker van de 
hoofdstroom in de uit-positie.
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25. Koppel de bedieningsconsole van het platform los en 
plaats hem terug op het platform.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u drie contactpunten hebt 
wanneer u via de ladder van het platform naar 

boven gaat/naar beneden komt.

26. Plaats neergeklapte relingen opnieuw verticaal. 
Zie hoofdstuk 2.13 voor de procedure i.v.m. het 
neerklappen van relingen.

WAARSCHUWING

Voordat u deze hoogwerker bedient, moet u 
de reling controleren op losse of ontbrekende 
blokkeerstiften. Het relingsysteem moet 
rechtop staan en alle pennen moeten vast 

zijn en vergrendeld.
Staat het relingsysteem niet recht of is het 
niet goed vastgemaakt, dan zijn dodelijke 
verwondingen of ernstige letsels mogelijk.

27. Na het goed aansluiten van het bedieningsconsole 
van het platform en zodra de relingen rechtop staan, 
kan worden doorgegaan met de normale werking.
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2.15 Procedure voor opwinden met 
windas en slepen

In dit gedeelte wordt informatie gegeven over slepen 
en opwinden met windas en over het uitzetten van de 
remmen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het platform volledig 
omlaag staat alvorens het te hijsen of te 
slepen. Ten gevolge van een plotselinge 
beweging kan de hoogwerker onstabiel 
worden. Dat kan dodelijk letsel of ernstige 

verwondingen veroorzaken.

WAARSCHUWING

In noodsituaties waar geen hoogwerker-
functies beschikbaar zijn en het neerlaten 
door een obstakel wordt verhinderd, moet 
u extra voorzichtig zijn en de hoogwerker 
ver genoeg verplaatsen om het obstakel 
uit de weg te ruimen. In dergelijke gevallen 
moet de bediening langzaam worden 
uitgevoerd, zonder abrupte bewegingen; 
de snelheid mag niet meer dan 50 mm/

seconde bedragen.

WAARSCHUWING

Als u het voertuig duwt, sleept of met een 
windas opwindt, mag u niet sneller dan  

3,2 km/u gaan. 

WAARSCHUWING

Duw, sleep of hijs geen hoogwerker op een 
steile helling of rem niet abrupt met het 
sleepvoertuig. Trek de hoogwerker niet van 

een helling naar een windas toe.

2.15-1 Opendraaien van de vrijloopklep

1. Zorg ervoor dat de hoogwerker op vlak terrein staat. 
Blokkeer de wielen om te beletten dat de hoogwerker 
wegrolt.

                  

1

Figuur 2-18. Vrijloopklep

2. Vrijloopklep - Door de klep helemaal open te draaien 
(naar links) (nr. 1) kan vloeistof door de wielmotoren 
stromen. Er is dan ‘vrijloop’.

WAARSCHUWING

De vrijloopklep moet stevig zijn dichtgedraaid 
(naar rechts) tijdens de gewone werking.
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2.15-2 Handmatig uitzetten van remmen

WAARSCHUWING 
De remmen mogen niet  handmatig 
ontkoppeld worden als de hoogwerker op 

een helling staat.

12

Figuur 2-19. Systeem met schijfremmen

OPMERKING
De remmen moeten handmatig uitgezet 
worden voor het duwen, opwinden met een 

windas of slepen.

1. Zorg ervoor dat de hoogwerker op vlak terrein staat. 
Blokkeer de wielen om te beletten dat de hoogwerker 
wegrolt.

2. Plaats de onderbreker voor de hoofdstroom in de 
uit-positie. 

3. Zoek de remklepstoter voor automatische reset 
(nr. 1) en de handpomp voor de rem (nr. 2) op 
het hoofdverdeelstuk van het compartiment met 
hydraulische onderdelen/brandstof.

4. Duw de remklepstoter voor automatische reset in.

5. Pak de handpomp voor de rem vast en druk snel in 
totdat u stevige weerstand voelt. De remmen zijn nu 
uitgezet.

6. Verwijder de blokken rond de wielen en duw, sleep 
of hijs de hoogwerker vervolgens met een windas 
op naar de gewenste plek. 

WAARSCHUWING

De remmen moeten onmiddellijk opnieuw 
worden ingeschakeld nadat de gewenste 

locatie is bereikt.

7. Plaats de hoogwerker op een stevig en vlak 
oppervlak.

8. Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de 
hoogwerker wegrolt.

9. Schakel de remmen opnieuw in door de remklepstoter 
voor automatische reset uit te trekken.
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2.16 Neerlaten in noodgevallen
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe het noodsysteem voor 
neerlaten te gebruiken. Met dit systeem kan het platform in 
geval van nood of een motordefect worden neergelaten.

WAARSCHUWING

Blijf uit de buurt van het schaarmechanisme 
wanneer u de neerlaatklep voor noodgevallen 

gebruikt.

Zorg ervoor dat niets een zakkend platform 1. 
verspert.

2. Om de versperring uit de weg te ruimen, kan het 
nodig zijn het (de) verlengplatform(en) in te trekken 
of de hoogwerker te verplaatsen. Zie hoofdstuk 2.15 
voor de procedures voor opwinden met windas  
en slepen.

1

3

2

Figuur 2-20. Neerlaatsysteem in noodgevallen

3. Zoek de knoppen voor het uitschakelen van de 
spankleppen (nr. 1) aan de basis van elke liftcilinder. 
Druk in en draai linksom (kwartdraai). Gebruik 
indien nodig de staaf voor gemakkelijke toegang 
bij neerlaten in noodgevallen (nr. 3) die zich op de 
basis van een hoogwerker bevindt.

4. Trek op het compartiment met hydraulische onderdelen/
brandstof de neerlaatklep voor noodgevallen (nr. 2) 
uit en houd hem vast om het platform neer te laten.

5. Druk, om de normale werking te herstellen, de 
knoppen voor het uitschakelen van de spankleppen 
in en draai ze naar rechts.
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2.17 Onderhoudsondersteuning

1

Figuur 2-21. Onderhoudsondersteuning

1.  Onderhoudsondersteuning - De onderhouds-
ondersteuning is een ter ondersteuning van het 
schaarmechanisme dienend veiligheidsmechanisme. 
Indien ju is t geposit ioneerd, kan deze het 
schaarmechanisme en een leeg p la tfo rm 
ondersteunen. De onderhoudsondersteuning moet 
tijdens inspecties en/of onderhoudsbeurten aan het 
liftmechanisme worden gebruikt.

 

WAARSCHUWING

De onderhoudsondersteuning moet tijdens 
inspecties en/of onderhoudsbeurten of 
reparaties aan het liftmechanisme worden 
gebruikt. Indien dit gevaar niet wordt 
vermeden, kan dat dodelijk letsel of ernstige 

verwondingen veroorzaken.

Correct gebruik van de onderhoudsondersteuning

1. Verwijder alle materiaal van het platform.

2. Verhoog het platform zodanig dat u voldoende vrije 
ruimte hebt om de onderhoudsondersteuning neer 
te zwaaien.

3. Zwaai de onderhoudsondersteuning neer uit de 
klemhaak, in een verticale positie.

4. Houd uw handen en armen niet in de zone met de 
scharen.

5. Verlaag het platform zodanig dat het onderste 
uiteinde van de onderhoudsondersteun ing 
de dwarsstang raakt en de scharen door de 
onderhoudsondersteuning worden geschraagd.

6. Plaats de onderbreker van de hoofdstroom op uit.

Opslag van de onderhoudsondersteuning

1. Zet de onderbreker van de hoofdstroom aan.
 
2. Verhoog het platform zodanig dat u voldoende vrije 

ruimte hebt om de onderhoudsondersteuning op te 
zwaaien.

3. Zwaai de balk op, tot in de klemhaak.

4. Laat het platform zakken.

WAARSCHUWING

Reik niet doorheen het schaarmechanisme 
zonder de correcte plaatsing van de 
onderhoudsondersteuning, terwijl het 
platform omhoog staat. Indien dit gevaar 
niet wordt vermeden, kan dat dodelijk letsel 

of ernstige verwondingen veroorzaken.



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 5959

Deel 2 – Bediening Tabellen

Tabel 2.1 Standaard- en optionele kenmerken

6826 6832

Stuurknuppelbesturing

Vierwielaandrijving

Watergekoelde dieselmotor van 18,5 kW (24,8 pk) van Kubota 

Handig uitrolbaar verlengplatform van 152 cm

Registratie van belasting

Waarschuwingssysteem bij neerlaten

Registratie van kantelende machine

Schaarbescherming

Uitdraaibare motorbak

Natte meervoudige veerbekrachtigde hydraulische schijfremmen

Handmatig uitzetten van rem 

Bedrading voor wisselstroomcontactdoos

Registratie van kantelende machine met uitschakeling bij rijden/
omhoog brengen

Lijnaanhechtingspunten

Relingsysteem met scharnieren

Claxon

Veerbekrachtigd hekken op volle hoogte (achteraan)

Gaten voor vorkheftruck, vastsjorfunctie/hefogen

Banden met schuimvulling en laag profiel (voor betere greep)

Urenteller 

Genummerd bedradingssysteem met kleurcodering

Niveauaanwijzer hydraulische olie

Basisbedieningsorganen

Hoorbaar bewegingsalarm

Knipperlicht

Kubota-motor van 23,1 kW (31 pk) met twee brandstofsoorten – 
benzine/propaan

Luchtslang naar platform

Werklichten

Onafhankelijke hydraulische steunbalken voor niveauregeling

800 W omvormer

60436AE-CE

S T A N D A A R D    U I T R U S T I N G

O P T I O N E L E    U I T R U S T I N G

MODEL
Compacte modellen - alle terreinen



Bladzijde 6060
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Tabellen Deel 2 – Bediening

Tabel 2.2 Specificaties en kenmerken

2925 kg 3500 kg

3330 kg 3680 kg

1,73 m 1,73 m

2,72 m 2,72 m

3,35 m 3,35 m

1,4 m x 2,4 m 1,4 m x 2,4 m

9,8 m 11,7 m

8,0 m 9,8 m

2,37 m 2,51 m

8,0 m 9,8 m

6,3 km/h 6,3 km/h

0,63 km/h 0,63 km/h

36 sec. 39 sec.

36 sec. 36 sec.

50% 40%

              60440AH-CE

*

3500 (veel gas) / 2050 (weinig gas)

De gewichten zijn bij benadering aangegeven. Raadpleeg de naamplaat met serienummer voor 
specifiek gewicht. 

OTR steunbalk - 26 x 12

n.v.t.

96 dB (A)

3500 (veel gas) / 2050 (weinig gas)



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 6161

Deel 2 – Bediening Tabellen

Tabel 2.3 Formulier voor jaarlijkse inspectie door eigenaar

60141AB

Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld, bevindt deze sticker zich op het schaarmechanisme. Hij moet na een jaarlijkse inspectie worden 
ingevuld. Gebruik de hoogwerker niet indien hij tijdens de afgelopen 13 maanden niet is geïnspecteerd.

Geïnspecteerd door

4 91 2 3 85 6 7

Serienummer: ____________________________

Naam van eigenaar

Registratiejaarnr.

Aantekening datum

Modelnummer: ____________________________

Tabel 2.4 Maximumplatformcapaciteiten (gelijkmatig verdeeld)

Capaciteit Aantal
passagiers Capaciteit Aantal

passagiers

567 kg 4 136 kg 1

454 kg 2 136 kg 1

60441AB-CE

OPMERKING: Het totale gewicht van passagiers en materiaal mag de nominale belasting niet overschrijden.

Lees het capaciteitslabel voor extra informatie en voor van opties voorziene modellen.

MODEL

VerlengplatformTotaal

m/s km/u

3 3,4 – 5,4 12,5 – 19,4 Papier en twijgen bewegen, vlaggen wapperen.

4 5,4 – 8,0 19,4 – 28,8
Stof en papier dwarrelen op, kleine takken maken zwaaiende 
bewegingen.

5 8,0 – 10,8 28,8 – 38,9
Kleine bebladerde takken beginnen zwaaiende bewegingen te maken. 
Er vormen zich gekuifde golven op meren en moerassen.

6 10,8 – 13,9 38,9 – 50,0
Grote takken bewegen. Elektrische leidingen maken een fluitend 
geluid. Paraplu’s kunnen slechts met moeite worden geopend.

7 13,9 – 17,2 50,0 – 61,9
Gehele bomen bewegen. De wind is hinderlijk wanneer men er tegen 
in loopt.

60338AC

Windsnelheid
GrondconditiesBEAUFORT-

SCHAAL



Bladzijde 6262
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Tabellen Deel 2 – Bediening

Tabel 2.5 Vloerbelastingsdruk (vervolg van vorige pagina)

min* 2903 1161 1085 1007

max* 3960 1584 1209 1373

min* 3475 1390 1142 1205

max* 4189 1635 1250 1452

60442AE-CE

 - totaal gewicht van hoogwerker zonder opties
 - gewicht van hoogwerker + alle opties + volle capaciteit

De  of  van een bepaald oppervlak hangt af van de structuur en wordt gewoonlijk bepaald door de ingenieur of 
de architect van de betreffende structuur.

 (lokaal geconcentreerde druk) geeft weer hoe hard 
de hoogwerker drukt op de delen die in direct contact met de vloer staan. De vloerbedekking 
(tegels, tapijt etc.) moet meer dan de bovenvermelde waarden kunnen weerstaan.

  (gemiddelde uniforme druk) geeft de gemiddelde belasting 
van de hoogwerker aan op het hele oppervlak dat zich direct eronder bevindt. De structuur van 
het werkoppervlak (balken etc.) moet meer dan de bovenvermelde waarden kunnen dragen.



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 6363

Deel 2 – Bediening Tabellen

Vloerbelastingsdruk (vervolgd op volgende pagina)

Lengte

Breedte
Breedte

LengteLengte

Lengte

Breedte

Diameter

øÚ »»¬÷
Ó ·²·³ «³  ¿ º» ¿ °°® ±¿½  ̧¼ ·¬¿ ²½»

ß

Ñª »® é ëðÕ Ê ¬± ï ððð ÕÊ

Ñª »® ë ððÕ Ê ¬± é ëðÕ Ê

Ñª »® ëðÕÊ  ¬±  îð ðÕÊ
Ñª »® î ððÕ Ê ¬± í ëðÕ Ê

Ñª »® í ëðÕ Ê ¬± ë ððÕ Ê

Ñª »® í ððÊ  ¬±  ëð ÕÊ
ð ¬± í ððÊ

ïî èéìî ßß

ïí òé î

ïð òê é
éò êî

êò ïð
ìò êð

øÓ »¬» ®÷

íò ðë
ßª ±·¼  ½± ²¬¿ ½¬

ìë

íë
îë

ïë
îð

ïð

WAARSCHUWING

De stabiliteit kan negatief worden beïnvloed bij gelijktijdig gebruik van banden van een verschillend 
type of van andere banden dan degene die met deze machine zijn geleverd. Vervang daarom de banden 
uitsluitend met dezelfde banden als de originele, van een type dat door Skyjack is goedgekeurd. Dodelijke 
verwondingen en ernstige letsels kunnen het gevolg zijn van het gebruik van niet-overeenstemmende, 

niet-goedgekeurde of slechte banden.

Lokaal geconcentreerde druk (LCP): Gemiddelde uniforme druk (OUP):

Stapgebied = lengte x breedte
2

Basisgebied = lengte x breedte

LCP = 
Gewicht van hoogwerker + capaciteit (kg)

Draagvlak x 4 (banden)
OUP = 

Gewicht van hoogwerker + capaciteit (kg)

Basisgebied



Bladzijde 6464
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Tabellen Deel 2 – Bediening

Tabel 2.6 EG-conformiteitsverklaring

 
Wij, SKYJACK INC., [*], verklaren als enige verantwoordelijken dat het product schaarhefplatform 
 

Modelnummer:  [*]   Serienummer:  [*] 
 
waarop deze verklaring betrekking heeft, aan de volgende richtlijnen voldoet: 
 

 
Richtlijn voor machines 98/37/EG  
De aangemelde instantie is:    [*] 
 
 
EG-inspectiecertificaat nr:    [*] 
 
 
Richtlijn voor machines 98/37/EG voor de functie die de belasting registreert 
De aangemelde instantie is:    [*] 
 
 
EEG-inspectiecertificaat nr:    [*] 
 
 
EMC-richtlijn 89/336/EEG 
Certificeringsinstituut:     [*] 

 
 
 
Het bestand met technische constructiegegevens valt onder de verantwoordelijkheid van: 
[*] 
 
 
De erkende vertegenwoordiger voor het gebied is: 
[*] 

 
 
Plaats van uitgifte: 
[*] 
 
 
NB: In geval van niet-geautoriseerde wijzigingen, vervalt deze verklaring. 
 
Testingenieur:      Kwaliteitscoördinator: 
 

 

[*] Voor informatie, raadpleeg s.v.p. de Engelse versie van de EG-conformiteitsverklaring die zich op de hoogwerker bevindt. 



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 6565

Deel 2 – Bediening Tabellen

Algemeen onderhoud
Ontkoppel de accu door de onderbreker van de hoofdstroom in de uit-positie te draaien voordat u reparaties 

uitvoert. Preventief onderhoud is de gemakkelijkste en goedkoopste manier van onderhoud.

Tabel 2.7 Onderhouds- en inspectieschema

Dagelijks
3 maanden 
of 150 uur Jaarlijks Dagelijks

3 maanden 
of 150 uur Jaarlijks

Liftmechanisme

Labels A Onderhoudsondersteuning A

Elektrisch A Schaarmechanisme A

Eindschakelaars A Bumpers schaarmechanisme A

Hydraulisch A Rollen A

Motorcompartiment Liftcilinder(s) A

Onderbreker van hoofdstroom A Schaarbescherming A

Schakelaars van basisbedieningspaneel A Basis

Lading-/kantelsensor A Basislasconstructie A

Accu A Wielen/banden A

Hydraulische pomp A Stuurcilinder A

Radiator A Verdeelstuk A

Demper en uitlaat A Trekstang A

Draaibare motorbak A

Motoroliepeil A

Luchtfilter motor A Ladder A

Brandstoflekken A Steunbalken A

Test - onderbreker van hoofdstroom A B*
Hydraulische tank A Basisbedieningsconsole

Hydraulische olie A Test - sleutelschakelaar platform/motor/basis A

Hydraulische retourfilter A Test - noodstop A

Brandstoftank A Test - schakelaar omhoogbrengen/neerlaten platform A

Brandstoflekken A Test - neerlaten in noodgevallen A

Hoofdverdeelstuk A Test - vrijloop A

Stroomverdeler tandwieltype A Console met platformbedieningsorganen

Platform Test - noodstop A

Lijnverankeringspunten A Test - drukschakelaar voor activeren A

Wisselstroomstopcontact op het platform A Test - omhoogbrengen/neerlaten platform A

Handleidingen A Test - waarschuwing bij neerlaten A

Console met platformbedieningsorganen A Test - besturing A

Test - rijden A

Test - snelheidsbeperking A

Test - remmen A

Test - claxon A

60601AC-CE

A - Voer visuele en dagelijkse onderhoudsinspecties en functietest uit. Zie hoofdstuk 2.8 en hoofdstuk 2.9 van deze handleiding.
B - Voer geplande onderhoudsinspectie uit. Zie Service- en onderhoudshandleiding.
* - Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door getraind, bevoegd, met mechanische procedures bekend personeel

Staaf voor gemakkelijke toegang - 
neerlaten in noodgevallen

A

B*

Functietests

Visuele en dagelijkse onderhoudsinspecties

B*

Compartiment met hydraulische 
onderdelen/brandstof

WAARSCHUWING

Gebruik voor de hoogwerker originele of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen en componenten.



Bladzijde 6666
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Tabellen Deel 2 – Bediening

Tabel 2.8 Controlelijst voor bediener

P
F
R
N.V.T.

N.V.T. P F R N.V.T. P F R

Functietests
Test - onderbreker van hoofdstroom

Basisbedieningsconsole

Console met platformbedieningsorganen

60602AB-CE

Test - snelheidsbeperking

Test - remmen

Test - claxon

Test - rijden

Test - noodstop

Test - omhoogbrengen/neerlaten platform

Test - waarschuwing bij neerlaten

Demper en uitlaat

Test - neerlaten in noodgevallen

Test - vrijloop

CONTROLELIJST VOOR BEDIENER

Ieder item zal aan de hand van het toepasselijke hoofdstuk van de handleiding van Skyjack worden geïnspecteerd.

DAGELIJKS
- MISLUKT VAAK
- GEREPAREERD

- GESLAAGD

JAARLIJKS

Liftmechanisme

Basis

Stuurcilinder

Liftcilinder(s)

Onderhoudsondersteuning

Schaarmechanisme

Schaarbescherming

Wielen/banden

Elektrisch
Eindschakelaars
Hydraulisch

Basislasconstructie

Serienummer:

Model:

Aflezing urenteller:

Naam van bediener (in blokletters):

Datum:

Uur: Handtekening van bediener:

Vink het gepaste vakje aan naarmate elk item geïnspecteerd is.

- NIET VAN TOEPASSING HALFJAARLIJKS

Zijde van ingang

Hydraulische pomp

Onderbreker van hoofdstroom

Schakelaars van basisbedieningspaneel

Lading-/kantelsensor

Accu

Visuele en dagelijkse onderhoudsinspecties
Labels

Bumpers schaarmechanisme

Rollen

Brandstoflekken

Hydraulische tank

Draaibare motorbak

Motoroliepeil
Staaf voor gemakkelijke toegang - 
neerlaten in noodgevallen

Trekstang

Radiator

Luchtfilter motor

Hydraulische olie

Hydraulische retourfilter

Compartiment met hydraulische 
onderdelen/brandstof

Brandstoftank

Brandstoflekken

Platform
Lijnverankeringspunten

Wisselstroomstopcontact op het platform

Hoofdverdeelstuk

Stroomverdeler tandwieltype

Handleidingen

Console met platformbedieningsorganen

Verdeelstuk

Ladder

Steunbalken

Test - sleutelschakelaar platform/motor/basis

Test - noodstop

Test - schakelaar omhoogbrengen/
neerlaten platform

Test - drukschakelaar voor activeren

Test - besturing

NB:
Kopieer deze pagina of bezoek de website van Skyjack:
www.skyjack.com voor een afdrukbaar exemplaar.



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 6767

Deel 2 – Bediening Labels
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2

3

4

5

5

4
6

7

8 8

7

Nr. Label Beschrijving

1
Logo van Skyjack

Klein logo van Skyjack - blauw

2
Tape - Blauw/wit

Skyjack - dunne strook

3

Jaarlijkse inspectie

Zorg ervoor dat het platform een jaarlijkse inspectie heeft ondergaan 
voordat het wordt bediend.

4

Blijf uit de buurt (afbeelding)

Blijf uit de buurt.

5
Waarschuwingsband

Waarschuwingsstrook

6

Geluidsvermogensniveau

Gegarandeerd maximaal geluidsvermogensniveau

7

Met schuimrubber gevulde band

Geeft alleen met schuimrubber gevulde band aan.

8

Wielbelasting 1635 kg

Geeft nominale wielbelasting weer.

Rechterzijde



Bladzijde 6868
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 
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10 11 12 13 14 15 10

16

11

9 9

10

Nr. Label Beschrijving

9

Wielspecificaties

Raadpleeg de handleiding voor wieltype, excentriciteit, druk en 
draaimoment.

10
Gat voor vorkheftruck

Plaats de vork helemaal in het gat om de hoogwerker op te hijsen.

11

Logo van Skyjack

Klein logo van Skyjack - blauw en rood

12

‘Blijf’

Blijf uit de buurt.

13
‘CE’

CE-markering

14

‘uit de buurt’

Blijf uit de buurt.

15
4x4

Productidentificatie - vierwielaandrijving

16

Tape - Rood/blauw/rood

Skyjack - dunne strook

Rechterzijde

Bovenaanzicht
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17

20

19

18

Nr. Label Beschrijving

17

Modelnummer*

Productidentificatie 
* Modelnummer kan variëren; komt eventueel niet overeen met  
de afbeelding.

18

Opbergdoos voor handleiding

Geeft de locatie van de handleiding aan.

19

Gevarenidentificatie

Lees en begrijp de aangegeven risico’s m.b.t. dit platform voordat 
het wordt bediend.

20

Reling blokkeerstiften (verticaal)

WAARSCHUWING! Valgevaar. Zorg ervoor dat de reling met scharnieren 
met pennen is vastgezet.

Rechterzijde



Bladzijde 7070
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

2

1

3

4

Nr. Label Beschrijving

1

Onderbreker van de hoofdstroom 

Onderbreker van hoofdstroom

2

Elektrisch paneel SJ68XXRT

Druk op  om de aardlekschakelaar terug te stellen. 

Druk op  om de vermogenschakelaar terug te stellen. 

Druk op  om de motor te stoppen en de bedieningsorganen uit te 
schakelen (noodstop).

Het lampje geeft aan of de bedieningsorganen zijn ingeschakeld. 

Houd  ingedrukt om de motor te starten. 

Houd  ingedrukt om de choke (twee brandstofsoorten) te bedienen 

of druk op  voor de gloeibougies (diesel). 

Selecteer  voor benzine of  voor propaan. Het lampje  geeft 
de werking van de gloeibougies aan (diesel).

Selecteer  om het platform neer te laten of  om het omhoog te 
brengen.

Selecteer  om de platformbedieningsorganen in te schakelen,  
om de motor te laten draaien zonder ingeschakelde bedieningsorganen 

of  om de basisbedieningsconsole in te schakelen. 

Lees de handleiding. 

Motorpaneel



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 7171

Deel 2 – Bediening Labels

2

1

3

4

Nr. Label Beschrijving

3

Accuzekering

Monteer de zekering volgens de afbeelding. Draai aan tot 
aangegeven waarde.

4

Zekering

Locatie van de zekering

Motorpaneel



Bladzijde 7272
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

1

2

3

4

2

3

Nr. Label Beschrijving

1

Logo van Skyjack

Klein logo van Skyjack - blauw

2

Waarschuwingsband

Waarschuwingsstrook

3

Bevestiging van werkuitrusting

Anker de veiligheidsriemen of harnashaken hier vast.

4

Onderhoudsondersteuning

Stel de onderhoudsondersteuning hier op.

Voorzijde



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 7373

Deel 2 – Bediening Labels

5

6

5

7

8
Æ Æ ï ðî èç êß Ý

Æ Æ ï ðî èç êß Ý

ÆÆ ïîìéêéßÞ

7 6 55

Nr. Label Beschrijving

5

Gat voor vorkheftruck

Plaats de vork helemaal in het gat om de hoogwerker op te hijsen.

6

Hijs- en ankerpunten

Gebruik alleen deze punten om de hoogwerker op te hijsen of vast  
te ankeren.

7

Onderhoudsondersteuning

Gebruiksaanwijzing van de onderhoudsondersteuning

8

Serieplaatje

Productidentificatie en specificaties

Bovenaanzicht

Voorzijde



Bladzijde 7474
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

Ó ß Ò Ë ß Ô  Þ Î ß Õ Û  Ñ Ê Û Î Î × Ü Û  Ú Ñ Î  Ì Ñ É ×Ò Ù

ÛÓÛÎÙÛÒÝÇ ÔÑÉÛÎ×ÒÙ ÐÎÑÝÛÜËÎÛ

ÈÈ ïïéðîíóï

1

2

3

4

5

6

5

4
7

8 8

Nr. Label Beschrijving

1
Logo van Skyjack

Klein logo van Skyjack - blauw

2
Tape - Blauw/wit

Skyjack - dunne strook

3

‘CE’

CE-markering

4

Blijf uit de buurt (afbeelding)

Blijf uit de buurt.

5
Waarschuwingsband

Waarschuwingsstrook

6

‘Blijf’

Blijf uit de buurt.

7

Geluidsvermogensniveau

Gegarandeerd maximaal geluidsvermogensniveau

8

Met schuimrubber gevulde band

Geeft alleen met schuimrubber gevulde band aan.

Linkerzijde



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 7575

Deel 2 – Bediening Labels

            

Ó ß Ò Ë ß Ô  Þ Î ß Õ Û  Ñ Ê Û Î Î × Ü Û  Ú Ñ Î  Ì Ñ É ×Ò Ù

ÛÓÛÎÙÛÒÝÇ ÔÑÉÛÎ×ÒÙ ÐÎÑÝÛÜËÎÛ

ÈÈ ïïéðîíóï

11 12 13 14 15 11

12

10 10

11

9 9

Nr. Label Beschrijving

9

Wielbelasting 1635 kg

Geeft nominale wielbelasting weer.

10

Wielspecificaties

Raadpleeg de handleiding voor wieltype, excentriciteit, druk en 
draaimoment.

11

Gat voor vorkheftruck

Plaats de vork helemaal in het gat om de hoogwerker op te hijsen.

12

Logo van Skyjack

Klein logo van Skyjack - blauw en rood

13

Procedure voor slepen/duwen/opwinden met windas

Instructies voor slepen, duwen of opwinden met windas.

14

‘uit de buurt’

Blijf uit de buurt.

15

Neerlaten in noodgevallen

Volg in geval van nood de op het label aangegeven procedure om 
het platform te laten zakken.

Bovenaanzicht

Linkerzijde



Bladzijde 7676
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

Ó ß Ò Ë ß Ô  Þ Î ß Õ Û  Ñ Ê Û Î Î × Ü Û  Ú Ñ Î  Ì Ñ É ×Ò Ù

ÛÓÛÎÙÛÒÝÇ ÔÑÉÛÎ×ÒÙ ÐÎÑÝÛÜËÎÛ

ÈÈ ïïéðîíóï

16

19

20

21

18

17

Nr. Label Beschrijving

16

4x4

Productidentificatie - vierwielaandrijving

17

Aansluiting wisselstroom

Sluit hier aan op wisselstroom. 

18

Aansluiting luchttoevoer

Sluit hier de luchttoevoer naar het platform aan.

19

Tape - Rood/blauw/rood

Skyjack - dunne strook

20

Modelnummer*

Productidentificatie 
* Modelnummer kan variëren; komt eventueel niet overeen met de 
afbeelding.

21

Reling blokkeerstiften (verticaal)

WAARSCHUWING! Valgevaar. Zorg ervoor dat de reling met scharnieren 
met pennen is vastgezet. 

Linkerzijde



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 7777

Deel 2 – Bediening Labels

1

2

3

Nr. Label Beschrijving

1

Hydraulische olie - ATF Dexron III

Vervang hydraulische vloeistof alleen door ATF Dexron III.

2

Diesel

Gebruik alleen dieselbrandstof.

Loodvrije brandstof

Gebruik alleen loodvrije benzine.

3

Roken verboden

Rook niet op deze plek.

Compartiment met hydraulische onderdelen/brandstof



Bladzijde 7878
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

11

2

Nr. Label Beschrijving

1

Lpg

Gebruik alleen lpg.

2

Propaan

Wijst op opslagplaats voor propaan.

Propaantank

Linkertank Rechtertank

Enkelvoudige/dubbele tank



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 7979

Deel 2 – Bediening Labels

ÑÐ ÛÎ ßÌ ÑÎÍ  Ý ØÛÝ Õ Ô×ÍÌ Í ÕÇ Öß Ý Õ ×Ò Ýò

Ð Ôß ÌÚÑ Î Ó  Ý ßÐ ß Ý ×Ì ×Û Í

Ð Ôß ÌÚÑ Î Ó  Ý ßÐ ß Ý ×Ì ×Û Í

1

2

3

6

4

5

6

Nr. Label Beschrijving

1

Horizontaal laadvermogen

Overschrijd niet de aangegeven zijbelading. Bedien alleen onder de 
aangegeven windsnelheid.

2

Naleving van normen

Geeft de normen aan waaraan het platform voldoet.

3

Aansluiting wisselstroom

Sluit hier aan op wisselstroom. 

4

Aansluiting luchttoevoer

Sluit hier de luchttoevoer naar het platform aan.

5

Controlelijst voor bediener

Controlelijst voor bediener. Controleer vóór gebruik.

6

Bevestiging van werkuitrusting

Anker de veiligheidsriemen of harnashaken hier vast.

Achterzijde



Bladzijde 8080
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

ÑÐ ÛÎ ßÌ ÑÎÍ  Ý ØÛÝ Õ Ô×ÍÌ Í ÕÇ Öß Ý Õ ×Ò Ýò

Ð Ôß ÌÚÑ Î Ó  Ý ßÐ ß Ý ×Ì ×Û Í

Ð Ôß ÌÚÑ Î Ó  Ý ßÐ ß Ý ×Ì ×Û Í

8 9

ï ðî èç ê ßÝÆ Æ Æ Æ ï ðî èç ê ßÝ

ïîìéêéßÞÆÆ

8

7

8

9

8

10

11

Nr. Label Beschrijving

7

Waarschuwing - Niet wijzigen

Waarschuwing i.v.m. wijzigen van hoogwerker

8

Gat voor vorkheftruck

Plaats de vork helemaal in het gat om de hoogwerker op te hijsen.

9

Hijs- en ankerpunten

Gebruik alleen deze punten om de hoogwerker op te hijsen of vast  
te ankeren.

10

Platformcapaciteit 

Labels met platformcapacitei t voor respectievelijk 6826RT  
en 6832RT.
Zie de afbeelding voor de nominale belasting voor elke configuratie. 
De nominale belasting omvat het gewicht van zowel personeel als 
materiaal. Zie de afbeelding voor het maximaal toegestane aantal 
personen voor elke configuratie. Het totale gewicht of het maximale 
aantal mensen mag niet worden overschreden. Belast het platform 
evenredig.

11

Geen juwelen

Voorzichtig - Draag geen juwelen.

Achterzijde



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 8181

Deel 2 – Bediening Labels

1
2

1

Nr. Label Beschrijving

1

Gevaar voor verplettering

Gevaar - Gevaar voor verplettering

2

Waarschuwing - Niet wijzigen

Waarschuwing i.v.m. wijzigen van hoogwerker

Steunbalken (indien aanwezig)



Bladzijde 8282
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

1

2

2

2

2

2

2

Nr. Label Beschrijving

1

Opening geïnstalleerd

Waarschuwing m.b.t. installatie van opening

2

Bevestiging van werkuitrusting

Anker de veiligheidsriemen of harnashaken hier vast.

Cilinder Hoofdplatform en verlengplatform



SJRT compacte serie
met verbrandingsmotor Bladzijde 8383

Deel 2 – Bediening Labels

1

Nr. Label Beschrijving

1

Bedieningsconsole van het platform 68XXRT

Druk op de trekker  om de controller in te schakelen.

Bedien de wipschakelaar  voor het sturen.

Duw de knuppel naar voren  om het platform omhoog te brengen 

of naar achteren  om het te laten zakken.

Duw de knuppel naar voren  om vooruit te rijden of trek hem naar 

achteren  om achteruit te rijden.

Selecteer  voor hijsen,  voor rijden tegen lage snelheid 

(hoog draaimoment) of  voor rijden tegen hoge snelheid (laag 
draaimoment).

Selecteer  voor weinig of  voor veel gas.

Houd  ingedrukt om de motor te starten.

Houd  ingedrukt om de choke (twee brandstofsoorten) te bedienen 

of druk op  voor de gloeibougies (diesel).

Druk op  om te claxonneren.

Druk op  om de motor te stoppen en de bedieningsorganen uit te 
schakelen (noodstop).
Het lampje geeft aan of de bedieningsorganen zijn ingeschakeld.

Lees de handleiding. 

Bedieningsconsole 
van het platform



Bladzijde 8484
SJRT compacte serie

met verbrandingsmotor 

Labels Deel 2 – Bediening

1

2

Nr. Label Beschrijving

1

Handmatige bedieningsconsole voor steunbalken met generator

Selecteer  voor het intrekken of  voor het verlengen van elke 
steunbalk.

Selecteer  om de generator in te schakelen of  om hem uit te 
schakelen.

Systeemstatus voor niveauregeling:

  UIT: De steunbalken zijn volledig ingetrokken.

  SNEL KNIPPEREND: De steunbalken zijn aan het uitschuiven, 
maar het platform staat niet waterpas.

  KNIPPEREND: De steunbalken zijn uitgeschoven, maar het 
platform staat nog niet waterpas.

  CONSTANT BRANDEND: De steunbalken zijn uitgeschoven 
en het platform staat waterpas.

2

Automatische bedieningsconsole voor steunbalken

Selecteer  om alle steunbalken in te trekken of  om alle 
steunbalken te verlengen met automatische niveauregeling.

Selecteer  om de handmatige of automatische bedieningsorganen 
voor steunbalken in te schakelen.

Bedieningsconsole voor steunbalken 
(indien aanwezig)
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