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Belangrijke informatie
Dank u wel voor de aankoop van deze 
AICHI machine. 
Bedien en gebruik de machine correct. 
•	 Wanneer	u	de	machine	niet	volgens	

deze	handleiding	bedient,	of	op	
onjuiste	wijze	bedient,	controleert	of	
onderhoudt,	kan	dat	leiden	tot	letsel,	
dood,	en	kan	de	machine	beschadigd	
raken.	

•	 U	moet	beslist	deze	handleiding	lezen	
en	begrijpen	voordat	u	de	machine	
gebruikt,	controleert	of	onderhoudt.

•	 De	machine	is	bedoeld	om	mensen	en	
materieel	omhoog	te	brengen.	Ze	is	
bedoeld	voor	gebruik	bij	assemblage-	
en	reparatiewerkzaamheden	in	
hoge	plaatsen	(werk	aan	plafonds,	
daken,	gebouwen,	et	cetera).	U	mag	
de	machine	beslist	niet	voor	andere	
doeleinden	gebruiken.

•	 	Deze	handleiding	beschrijft	uitsluitend	
wat	u	kunt	verwachten.

•	 AICHI	aanvaardt	geen	
verantwoordelijkheid	voor	directe	
of	indirecte	verliezen,	schade,	of	
onkosten	die	u	hebt	opgelopen	door	
verkeerd	gebruik,	misbruik,	of	verkeerde	
toepassing	van	de	machine,	of	door	enig	
andere	oorzaak.

•	 Uitsluitend	goed	opgeleide	en	
gekwalificeerde	mensen	mogen	de	
machine	bedienen.	De	bediener	moet	
gecertificeerd	zijn.

•	 	Vervang	onderdelen,	smeermiddelen	
et	cetera	die	het	eind	van	hun	
levensduur	hebben	bereikt	of	geheel	of	
gedeeltelijk	versleten	zijn.	Raadpleeg	
de	afzonderlijke	servicehandleiding	en	
volg	de	vervangingsrichtlijnen	van	die	
handleiding.	Neem	contact	op	met	AICHI	
opdat	zij	de	onderdelen	vervangen.

•	 U	mag	uitsluitend	originele	onderdelen	
van	AICHI	gebruiken	voor	onderdelen	
die	belangrijk	zijn	voor	de	veiligheid	en	
stabiliteit	van	de	machine.

•	 U	mag	beslist	geen	veranderingen	
aanbrengen	aan	de	machine	zonder	
schriftelijke	toestemming	van	AICHI.

				U	moet	beslist	alle	
onderhoudswerkzaamheden	uit	
deze	handleiding	en	de	betreffende	
servicehandleiding	voor	de	machine	
verrichten.

•	 AICHI	realiseert	beleidsmatig	een	
constante	verbetering	van	zijn	
producten.	Daarom	veranderen	we	
eventueel	de	machinespecificaties	
zonder	voorafgaande	kennisgeving.

•	 	De	afbeeldingen	tonen	de	
waarschuwingen	die	deze	handleiding	
opsomt.	Deze	afbeeldingen	moeten	
belangrijke	punten	identificeren.	
In	sommige	gevallen	kan	de	vorm	
verschillen	van	het	product	dat	u	hebt	
gekocht.

•	 U	moet	deze	handleiding	altijd	bij	de	
machine	bewaren.	Bewaar	haar	altijd	bij	
de	machine,	en	garandeer	dat	zij	altijd	
gebruiksgereed	is.	

•	 Wanneer	de	machine	een	nieuwe	
eigenaar	krijgt,	voeg	deze	handleiding	
dan	bij	de	machine	voor	de	volgende	
gebruiker.

•	 Deze	handleiding	omvat	optionele	
apparatuur.	In	sommige	gevallen	is	een	
optie	opgenomen	in	de	afbeeldingen	
van	deze	handleiding.

			De	oorspronkelijke	taal	van	deze	
handleiding	is	Engels.	Voor	de	
Nederlandstalige	markt	is	zij	vertaald	
naar	het	Nederlands.	Wanneer	er	een	
verschil	is	tussen	de	Engelse	en	de	
Nederlandse	handleiding,	heeft	de	
Engelse	versie	prioriteit.
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Veiligheidssymbolen en 
signaalwoorden

Dit is het veiligheidssymbool. 
Het moet u wijzen 
op mogelijk risico op 
persoonlijk letsel. Leef alle 
veiligheidsberichten na die 
bij dit symbool staan, om 
mogelijk letsel of de dood te

                        vermijden.

De veiligheidswoorden “GEVAAR” , 
“WAARSCHUWING” en “VOORZICHTIG” 
zijn een aanduiding voor de ernst en 
omvang van het latente gevaar.

GEVAAR
Duidt op een gevaarlijke situatie die, 
indien niet vermeden, leidt tot de dood of 
ernstig letsel.

WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, 
indien niet vermeden, kan leiden tot de 
dood of zwaar letsel.

VOORZICHTIG
Duidt op een gevaarlijke situatie die, 
indien niet vermeden, kan leiden tot licht 
of middelzwaar letsel.

LET OP!
Duidt op een gevaarlijke situatie die, 
indien niet vermeden, kan leiden tot 
materiële schade. Het kan ook dienen 
voor extra ondersteunende informatie 
voor het bedienen van de machine.

Verantwoordelijkheden van 
de eigenaar en de gebruiker
Alle eigenaren en gebruikers van de 
machine moeten de toepasselijke 
voorschriften lezen, begrijpen en 
naleven. Primaire naleving van de 
nationale veiligheidsvoorschriften is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker 
en diens werkgever.
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Hoofdstuk 1	
Veiligheidsvoorschriften

1.	 Gevaar	op	elektrocutie

GEVAAR
•	 De	machine	is	niet	geïsoleerd	tegen	

elektrische	schokken.	
•	 Kom	niet	te	kort	bij	elektrische	leidingen,	en	

raak	ze	niet	aan.
•	 Houd	een	veilige	afstand	aan	tot	elektrische	

leidingen	en	elektrische	apparatuur.	
De	volgende	tabel	toont	de	Minimale	
Veiligheidsafstand.

M081U100

Afbeelding	1-1

Spanning
(fase tot fase)

Minimale 
veiligheidsafstand

0 tot 300 V Vermijd contact
over 300 V tot 50 kV 3,05 m
over 50 kV tot 200 kV 4,60 m
over 200 kV tot 350 kV 6,10 m
over 350 kV tot 500 kV 7,62 m
over 500 kV tot 750 kV 10,67 m
over 750 kV tot 1000 kV 13,72 m

Tabel	1-1

•	 Raak	de	machine	niet	aan	wanneer	deze	
contact	maakt	met	een	spanningvoerende	
elektrische	leiding.	Alle	personen	op	het	
platform	of	op	de	grond	mogen	beslist	de	
machine	niet	aanraken	of	bedienen	voordat	
de	spanningvoerende	elektrische	leidingen	
spanningsloos	zijn	gemaakt.

•	 Gebruik	de	machine	niet	als	aarding	bij	het	
lassen.

2.		 Kantelgevaar

GEVAAR
•		Overschrijd	de	platformcapaciteit	niet,	zoals	

vermeld	op	het	serienummerplaatje.
•	 Hang	of	bevestig	geen	lasten	aan	de	

machine.	Spreid	lasten	gelijkmatig	over	het	
platform.

•	 Gebruik	de	machine	niet	als	kraan	of	lift.
•	 Gebruik	de	machine	niet	op	hellingen,	

ongelijke	ondergrond,	zachte	grond	of	
wegen	met	oneffenheden	die	groter	zijn	
dan	30	mm.

•	 Gebruik	de	machine	uitsluitend	op	stevige,	
horizontale	ondergrond.	Wanneer	het	
hellingalarm	klinkt,	laat	het	platform	dan	
onmiddellijk	zakken	en	ga	naar	een	stevige,	
horizontale	ondergrond.

M081U200

Afbeelding	1-2

•	 Stel	de	schakelaar	niet	buiten	werking	en	
breng	er	geen	veranderingen	in	aan.

•	 Laat	de	machine	geen	belendende	
constructies	aanraken	en	bevestig	haar	niet	
aan	belendende	constructies.

Hoofdstuk	1	-	Veiligheidsvoorschriften
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•	 Klim	of	sta	niet	op	de	vangrail,	en	spring	
niet	vanaf	het	platform	op	een	andere	
constructie.

M081U0300

Afbeelding	1-5

07918M06

Afbeelding	1-6

•	 Wanneer	het	platform	omhoog	staat,	klim	
er	dan	niet	tegenop	en	daal	er	niet	langs	af.

•	 Wees	met	name	erg	voorzichtig	wanneer	
u	het	platform	betreedt	of	verlaat.	Bij	
het	betreden	of	verlaten	laat	u	eerst	het	
platform	zo	ver	mogelijk	zakken,	kijkt	u	
ondertussen	naar	de	machine,	en	zorgt	u	
er	altijd	voor	dat	u	met	drie	punten	steunt	
(bijvoorbeeld,	twee	armen	en	een	been,	of	
een	arm	en	twee	benen).

•	 Na	het	betreden	van	het	platform	sluit	
u	beslist	het	toegangshekje.	Bedien	de	
machine	niet	met	het	hekje	open.

•	 Plaats	geen	zijwaartse	belastingen	op	de	
machine.

07918M03

Afbeelding	1-3

•	 De	machine	is	uitsluitend	bedoeld	voor	
gebruik	binnenshuis.	Gebruik	de	machine	
niet	buitenshuis.	Gebruik	de	machine	niet	
wanneer	er	sterke	winden	of	windstoten	
zijn.	Vergroot	het	windvangende	oppervlak	
niet:	bedek	de	werktafel	bijvoorbeeld	niet	
met	een	plaat.	Het	vermindert	de	stabiliteit	
van	de	machine,	en	vergroot	valkans	met	
mogelijk	de	dood	of	zwaar	letsel	tot	gevolg.	

•	 De	machine	mag	niet	op	openbare	wegen	
rijden.

3.	 Valgevaar

GEVAAR
•	 Gebruik	geen	trapladder	of	bankje	op	het	

platform	van	de	machine.

07918M04

fig	1-4

Hoofdstuk	1	-	Veiligheidsvoorschriften



3

5.	 Pletgevaar

WAARSCHUWING
•	 Wanneer	het	platform	omhoog	staat,	

garandeer	dan	dat	mensen	of	voorwerpen	
niet	onder	het	platform	komen.

M081U400

Afbeelding	1-8

•	 Wanneer	u	onder	het	platform	gaat	
voor	controles,	moet	u	alle	lasten	van	
het	platform	afnemen,	en	de	schaararm	
ondersteunen	met	de	bijgeleverde	(rode)	
veiligheidsstang,	zodat	de	schaararm	niet	
kan	dalen.

•	 Berg	de	veiligheidsstang	op	in	zijn	
opbergpositie	wanneer	u	hem	niet	gebruikt.
Veiligheidsstang (Opbergpositie)

07824M01

Afbeelding	1-9

•	 Alle	personen	op	het	platform	moeten	
voldoen	aan	de	voorschriften	van	
werkgever,	werkgebied,	gemeente,	
provincie	en	land,	ten	aanzien	van	
persoonlijke	beschermende	
uitrusting.	Wanneer	u	het	
veiligheidstuig	gebruikt,	
bevestig	dan	het	
veiligheidskoord	aan	het	
officiële	bevestigingspunt	van	
het	platform.	Alle	persoonlijke	
beschermuitrustingen	moeten	
voldoen	aan	de	toepasselijke	voorschriften,	
en	worden	gecontroleerd	en	gebruikt	
volgens	de	instructies	van	de	producent.

4.	 Botsgevaar

WAARSCHUWING
•	 Voordat	u	gaat	rijden,	controleert	u	de	

omgeving	en	garandeert	u	dat	er	zich	in	
de	rijrichting	geen	persoon	of	hindernis	
bevindt.

			Wanneer	u	een	beperkt	gezichtsvermogen	
hebt,	laat	dan	iemand	u	begeleiden.

M081U500

Afbeelding	1-7

•	 Let	bij	het	rijden	erg	goed	op	hindernissen	
rond	en	boven	de	machine.	Controleer	bij	
het	heffen	of	dalen	van	het	platform	dat	er	
voldoende	ruimte	boven,	onder	en	aan	alle	
kanten	van	de	machine	is.

Hoofdstuk	1	-	Veiligheidsvoorschriften
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•	 Zorg	ervoor	dat	obstakels	uw	handen	op	de	
vangrails	niet	grijpen.

•	 Laat	niets	van	het	platform	vallen.	Vallende	
voorwerpen	kunnen	passanten	of	auto’ s	
treffen.

07926M01

Afbeelding	1-10

6.	 Gevaar	van	beschadigde	
machines

WAARSCHUWING
•	 Gebruik	geen	beschadigde	of	defecte	

machine.	Laat	haar	onmiddellijk	controleren	
en	repareren.

•	 Bij	ploegendienst	verricht	u	bij	iedere	
ploegwisseling	de	gebruikelijke	pre-
startcontroles.	Verricht	de	pre-startcontroles	
onder	verantwoordelijkheid	van	de	
bediener.

•	 Verricht	de	startcontroles	op	een	stevige,	
horizontale	ondergrond,	met	het	platform	
omlaag,	en	het	verlengdek	ingetrokken.

•	 Wanneer	de	pre-startcontroles	enige	
afwijkingen	te	zien	geven,	plaatst	u	een	
bord	"Buiten	bedrijf"	op	de	machine,	en	
onderbreekt	u	de	controles	op	dat	punt.

•	 U	moet	beslist	alle	
onderhoudswerkzaamheden	uit	
deze	handleiding	en	de	betreffende	
servicehandleiding	voor	de	machine	
verrichten.

•	 Zorg	ervoor	dat	alle	stickers	op	hun	plaats	
zitten	en	dat	ze	schadevrij	en	goed	leesbaar	
zijn.	Een	ontbrekende	of	beschadigde	
sticker	betekent	een	machinestoring

7.	 Brandgevaar

WAARSCHUWING
•	 Wanneer	u	omgaat	met	brandbare	stoffen	

(brandstof,	olie,	et	cetera),	wees	u	dan	goed	
bewust	van	alle	voorwerpen	die	brand	
kunnen	veroorzaken.

•	 Houd	een	EHBO-pakket	en	een	brandblusser	
gereed	voor	een	ongeluk	of	brand.

•	 Wanneer	u	de	machine	moet	gebruiken	
op	een	plaats	waar	brandbaar	gas	wordt	
geproduceerd,	ventileer	de	ruimte	dan	eerst	
goed	voordat	u	de	machine	gebruikt.

8.	 Veiligheid	bij	accugebruik

WAARSCHUWING
•	 Wanneer	u	omgaat	met	de	accu	

van	de	machine,	draag	dan	
veiligheidshandschoenen,	oogbescherming	
en	een	helm.	Bescherm	altijd	handen,	ogen	
en	gezicht,	en	zorg	dat	er	geen	accuzuur	op	
huid	en	kleren	komt.

•	 Wanneer	er	accuzuur	op	huid	of	kleren	
komt,	was	dat	dan	onmiddellijk	af	met	
water.	Wanneer	het	in	de	ogen	komt,	was	
het	dan	onmiddellijk	uit	met	water,	en	
consulteer	onmiddellijk	een	oogarts	voor	
behandeling.

•	 De	accu	produceert	brandbaar	waterstofgas,	
en	er	bestaat	explosiegevaar.	Zorg	ervoor	
dat	er	nooit	een	voorwerp	dat	brand	kan	
veroorzaken,	kort	bij	de	accu	komt.	Laad	de	
accu	uitsluitend	bij	onder	goede	ventilatie.

•	 De	accu	fungeert	ook	als	contragewicht,	en	
is	daarom	essentieel	voor	de	stabiliteit	van	
de	machine.	Wanneer	u	een	andere	accu	
plaatst,	neem	dan	uitsluitend	een	accu	die	
AICHI	aanbeveelt.

Hoofdstuk	1	-	Veiligheidsvoorschriften
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Hoofdstuk 2 	
Stickers

1.	 Definities	voor	symbolen	en	afbeeldingen

M07X0100

Lees de
bedienhandleiding.

Houd de vereiste
minimumafstand aan.

Reinig niet met de
hogesdrukspuit.

Draagvermogen
hoofdplatform

Noodhendel voor
dalen

Draagvermogen
verlengdek

Veiligheidsstang

Maximale handkracht Maximale
windsnelheid

Niet roken.
Geen open vuur.

Gebruik de machine
niet buitenshuis.

Blijf weg.
Niet aanraken.

Niet op staan.
Niet betreden.

Pre-startontroles

Pletgevaar Pletgevaar

Hoofdstuk	2	-	Stickers
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M07X0220

Overbelasting platform Systeemstoring Ladingfout Maximale wielbelasting

Bevestigingspunt
veiligheidskoordPunt vorkheftruck Hefpunt Vastbindpunt

Belastingen (personeel
en gereedschap) Accu loskoppelen ON en OFF

Laden (knippert)
Vol (brandt)

Claxon Dodemansknop

Stuur: links / rechts Rijden:

Maximale helling

vooruit /
achteruit Verticaal: heffen /dalen

Maximale helling in
dwarsrichting

Selectie bovenste bedien
paneel / uit / onderste
bedienpaneel

Hoofdstuk	2	-	Stickers
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2.	 Veiligheidsborden	en	locaties

GEVAAR

GEVAAR

491-0000682

491-0000673

491-0000673 491-0000676 494-0000551494-0000551 491-0000676

5Y6-0374100

5Y6-0375700

494-0000552494-0000552

491-0000671

5Y6-0373900

5Y6-0373900

182-01003

182-01003

491-0000670

5Y6-0374200(SV06CNL)

5Y6-0374300(SV08CNL)

5Y6-0371600(SV06CNL)

5Y6-0371700(SV08CNL)

5Y6-0375300

VeiligheidsstangOpberghaak

Wanneer u zich onder het platform begeeft bijvoorbeeld
voor functiecontroles of onderhoud, plaats dan beslist de
veiligheidsstang zoals de afbeelding aangeeft.

Veiligheidsstang

Lees deze handleiding voor details.

Opening om
het te hijsen

D e  m a c h i n e  h e f f e n

M
ee

r d
an

 2
,5

 m

Kraanhaak

Insteeklocatie voor de heftruck

Bescherming is nodig

M07ZO120

Hoofdstuk	2	-	Stickers
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GEVAAR

Beperkt gebruik

Wanneer de machine op een helling staat, klinkt de zoemer
en kunt u de machine slechts beperkt gebruiken.

5 0 k V     -   2 0 0 k V

Gevaar op elektrocutie

5 0 0 k V     -    75 0 k V

2 0 0 k V     -   3 5 0 k V

Spanningsbereik

3 0 0    V  tot     5 0 k V

75 0 k V    -  10 0 0 k V

0    V    -   3 0 0    V Ve r m i j d  c o n t a c t

3 5 0 k V     -   5 0 0 k V

3,05
4,60
6,10
7,62

10,67
13,72

VOORZICHTIG

m a s s a  l o s .

Massa

LET OP

VOORZICHTIG

  g e d a a l d ,  k u n t  u  d e  a c c u  n i e t  n o r m a a l  l a d e n .

De  accu  laden

  b e s c h a d i g d  ra k e n .

  r u i m t e .

5Y6-0373900

5Y6-0373900

5Y6-0375600

5Y6-0373200

491-0000676

494-0000551

491-0000676494-0000551

491-0000669

491-0000669

494-0000551

491-0000673 491-0000682

491-0000673

491-0000670

491-0000670

494-0000552

494-0000552

494-0000557

5Y6-0375500

49100006764910000676

182-01003 5Y6-0371600(SV06CNL)

5Y6-0371700(SV08CNL)

5Y6-0374200(SV06CNL)

5Y6-0374300(SV08CNL)

M07ZO220

Hoofdstuk	2	-	Stickers
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494-0000550
(Veiligheidsband)

494-0000549
(Veiligheidsband)

(Verlengdek)

491-0000669

491-0000669

493-0000014

494-0000553

494-04720

491-0000345

494-0000564 491-0000668 5Y6-0372700

491-0000671

491-0000671491-0000674494-0000554

494-0000554

494-0000554

494-0000554

S475-1044
(Antislip band)

494-03644
(Pijl-Rood)

(Veiligheidsstang)
VOORZICHTIG

Uitsluitend hydraulische olie!
Aanbevolen olie
ISO-klasse VG 22

M07ZO300

Hoofdstuk	2	-	Stickers
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Hoofdstuk 3	

1.	 NOODSTOP-inrichting
De machine heeft goed zichtbare NOODSTOP-
knoppen op zowel het bovenste als het 
onderste bedienpaneel. Stopt alle bewegingen 
van de machine wanneer iemand deze knop 
indrukt.

2.	 Dalen	in	noodgevallen
Dit is een apparaat om het platform in 
noodgevallen te laten dalen, terwijl dat niet 
lukt vanwege problemen met de stroombron.
De hendel voor het laten dalen in 
noodgevallen (afbeelding 3-1, A) bevindt zich 
aan de voorzijde van de machine.
Een kabel verbindt de hendel met de 
houdklep op de hefcilinder.
Wanneer u aan de hendel trekt, opent u de 
klepspoel, waardoor het platform daalt.

A

M07X1300

Afbeelding	3-1

3.	 Kuilbescherming	
Wanneer het platform circa 1,4 m (SV06CNL) 
/ 1,6 m (SV08CNL) omhoog staat, gaan 
de kuilbeschermingen automatisch naar 
beneden. 
Wanneer ze in positie zijn vastgezet, neemt de 
afstand tot de grond af van circa 13,5 cm tot 
circa 1,5 cm.

4.	 Vergrendeling	
kuilbescherming

Wanneer u de kuilbeschermingen niet 
kunt vergrendelen omdat er een voorwerp 

onder zit, rijdt de machine niet en kunt u het 
platform niet heffen.

5.	 Vangrail	
Het platform heeft vangrails rondom, om te 
vermijden dat personeel van het platform valt.
Het toegangshekje is onderdeel van de 
vangrail. U moet het stevig sluiten wanneer u 
het platform hebt verlaten.

6.	 Veiligheidsstang
De veiligheidsstang is een steunpaal die 
verhindert dat de schaaram daalt wanneer u 
onderhoudswerkzaamheden moet verrichten 
onder schaararm of platform.

Veiligheidsstang (Opbergpositie)

07824M01

Afbeelding	3-2

De veiligheidsstang gebruiken
(1) Hef het platform circa 2,5 m (SV06CNL) / 3 

m (SV08CNL) boven de grond.
(2) Draai de veiligheidsstang en laat hem naar 

beneden hangen.
(3) Laat het platform dalen tot de 

veiligheidsstang stevig op de schaararm 
rust. Wanneer u het platform laat dalen, 
houd dan een veilige afstand aan tot de 
schaararm.

Veiligheidssystemen

Hoofdstuk	3	-	Veiligheidssystemen
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(4) Berg de veiligheidsstang op in zijn 
opbergpositie wanneer u hem niet 
gebruikt.

7.	 Accuhoofdschakelaar	
De accuhoofdschakelaar onderbreekt de 
elektrische verbinding met de accu. U 
gebruikt deze schakelaar bij het verrichten van 
onderhoud aan het elektrisch systeem.

8.	 Bevestigingspunt	
veiligheidskoord

Alle personen op het platform moeten 
voldoen aan de voorschriften van werkgever, 
werkgebied, gemeente, provincie en land, ten 
aanzien van persoonlijke beschermende 
uitrusting. Wanneer u het 
veiligheidstuig gebruikt, bevestig 
dan het veiligheidskoord aan het 
officiële bevestigingspunt van 
het platform. Alle persoonlijke 
beschermuitrustingen moeten 
voldoen aan de toepasselijke 
voorschriften, en worden 
gecontroleerd en gebruikt volgens de 
instructies van de producent.

9.	 	Overlastsensor	
Wanneer u het platform te zwaar belast, 
schakelt het overlastsysteem alle functies 
uit, knippert het overlastlampje en klinkt het 
overlastalarm. Wanneer het overlastalarm 
klinkt, verminder dan onmiddellijk de belasting 
op het platform.

10.	Hefbegrenzingsysteem	
voor	het	platform

Wanneer de machine meer dan circa 3° 
in lengterichting of 1,5° in dwarsrichting 
kantelt, schakelt het systeem de heffunctie van 
het platform uit, knippert het kantellampje en 
klinkt het kantelalarm.
Wanneer het kantelalarm klinkt, laat het 
platform dan onmiddellijk zakken en ga naar 
een stevige, horizontale ondergrond.

Hoofdstuk	3	-	Veiligheidssystemen
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M07ZO420

32 4 5

6

8

7

10 912 11

13

14

5

5

15

1

18

1920

21

22

17

16

23

26
2425

27

Hoofdstuk 4	
Onderdelen

(1) Opbergvak handleiding
(2) Bovenste bedienpaneel 
(3) Voetschakelaar (optie) 
(4) Hendel 
(5) Bevestigingspunt veiligheidskoord 
(6) Vangrails 
(7) Toegangshekje 
(8) Onderste bedienpaneel 
(9) Achterwiel 
(10) Serienummerplaatje 
(11) Hydraulische olietank 
(12) Voedingseenheid 
(13) Sturende wielen 
(14) Zwaailamp (optie) 

(15) Verlengdek 
(16) Platform 
(17) Hefcilinder 
(18) Schaararm 
(19) Noodhendel voor dalen 
(20) Kuilbescherming 
(21) Chassis 
(22) Stap 
(23) Veiligheidsstang 
(24) Zekering 
(25) Accuhoofdschakelaar 
(26) Acculader 
(27) Accu 

Afbeelding	4-1

1.	 Namen	van	de	onderdelen

Hoofdstuk	4	-	Onderdelen
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2.	 Bovenste	bedienpaneel	
2–1	 Standaard	specificaties

21 3 4 5

68 7
07X05M01

Afbeelding	4-2

(1) Selectieschakelaar heffen / rijden
 Plaats de selectieschakelaar heffen 

/ rijden in een van de twee standen. 
Houd de schakelaar meer dan 0,3 sec 
vast en laat de schakelaar dan los. Het 
voedingslampje brandt en het alarm 
klinkt. Begin binnen 3 seconden na het 
loslaten van de schakelaar met rijden 
of heffen.

LET OP!
 Bij het verrijden van de machine of het 

op en neer bewegen van het platform 
produceert het bewegingsalarm 
een waarschuwingsgeluid zodat het 
personeel weet dat ze bij de machine 
weg moeten blijven.

(2)  Voedingslampje
 Als het voedingslampje aangaat, 

zijn de knoppen op het bovenste 
bedienpaneel beschikbaar en klinkt 
het alarm. Als dit lampje uitgaat of 
knippert, laat u alle functieknoppen 
even los en selecteert u de schakelaar 
heffen / rijden opnieuw.

(3)  Overlastlampje / kantellampje / 
systeemstoringslampje

•  Overlastlampje: Wanneer u het 
platform te zwaar belast, knippert dit 
lampje, klinkt het overbelastingsalarm, 
en worden alle functies uitgeschakeld.

•  Kantellampje: Wanneer de machine 
meer dan circa 3° in lengterichting of 
1,5° in dwarsrichting kantelt, licht dit 
lampje op, klinkt het kantelalarm, en 
wordt de heffunctie voor het platform 
uitgeschakeld.

•  Systeemstoringslampje: Dit lampje 
brandt of knippert wanneer er een 
storing optreedt in het regelsysteem.

(4)  Claxonknop
 Laat de claxon klinken. Wanneer u de 

knop weer loslaat, stopt de claxon.
 Claxonneer voordat u de machine 

verplaatst, om de mensen rond de 
machine te waarschuwen.

(5)  NOODSTOP-knop
 Wanneer u de NOODSTOP-knop 

indrukt tot de stand "OFF", stoppen alle 
functies. Wanneer u de NOODSTOP-
knop optrekt tot de stand "ON", kunt u 
de machine weer bedienen.

(6)  Stuurknop
 Wanneer het voedingslampje brandt 

door de selectieschakelaar heffen 
/ rijden (1) op "TRAVEL" te zetten, 
bedient u de stuurknop naar rechts 
of links. De sturende wielen draaien 
dan naar rechts of links. Ook tijdens 
het rijden. Wanneer u de stuurknop in 
de neutrale stand plaatst, blijven de 
wielen in de gekozen stand staan. 

(7) Bedienpookje bij heffen of rijden
•  Wanneer het voedingslampje brandt 

door de selectieschakelaar heffen / 
rijden (1) op "LIFT" te zetten, bedient 
u dit pookje om het platform te laten 
stijgen of dalen.

•  Wanneer het voedingslampje brandt 
door de selectieschakelaar heffen 
/ rijden (1) op "TRAVEL" te zetten, 
bedient u dit pookje in de rijrichting.

(8) Niet in gebruik.

Hoofdstuk	4	-	Onderdelen
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2–2	 Optionele	apparaten

9

10

07X05M02

Afbeelding	4-3

(9) Stuurschijf (optie) 
 U kunt de stuurschijf naar re-

chts of links draaien. Daarmee 
stuurt u de machine. Ook 
tijdens het rijden. Wanneer u 
de stuurschijf in de neutrale stand plaatst, 
wordt het sturen neutraal.

(10) Voetschakelaar (optie)
 Trap de voetknop in om de machine vanaf 

het platform te bedienen. 
Als u daarna echter 20 seconden lang 
geen hef-, rijd-, of stuurknop bedient, ver-
vallen de bedienmogelijkheden. Laat de 
voetknop even los, en trap hem weer in 
om de functies weer te kunnen bedienen.

3.	 Onderste	bedienpaneel	

1 2 3 4 5

678
07X05M03

Afbeelding	4-4

(1) Acculaadlampje (groen)
 Dit lampje gaat branden wanneer de accu 

is opgeladen. Het knippert tijdens het 
laden.

(2) Lampje storing acculader (rood)
 Dit lampje brandt of knippert wanneer de 

acculader niet goed functioneert.
(3) Activeringsknop / knop voor pre-

startcontroles
   • Druk deze knop van u af 

om de machine vanaf het 
platform te kunnen bedienen. 
Als u daarna echter 20 seconden lang 
geen platformheffuncties bedient, 
vervallen de bedienmogelijkheden. Zet de 
knop even in de neutrale stand, en druk 
hem weer van u af om de functies weer te 
kunnen bedienen.

    • Bij het verrichten van de pre-
startcontroles volgt u de 
instructies op en houd de knop 
voor pre-startcontroles naar u 
toegetrokken.

(4) Hefknop 
 Wanneer u deze knop van 

u af duwt, gaat het platform 
omhoog. 
Wanneer u deze knop naar u 
toe trekt, daalt het platform.

Hoofdstuk	4	-	Onderdelen
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(5) NOODSTOP-knop
 Wanneer u de NOODSTOP-knop indrukt 

tot de stand "OFF", stoppen alle functies. 
Wanneer u de NOODSTOP-knop optrekt 
tot de stand "ON", kunt u de machine 
weer bedienen.

(6) Overlastlampje / kantellampje / 
systeemstoringslampje

   • Overlastlampje: wanneer u het platform 
te zwaar belast, knippert dit lampje, klinkt 
het overlastalarm, en worden alle functies 
uitgeschakeld.

    • Kantellampje: wanneer de machine 
meer dan circa 3° in lengterichting of 
1,5° in dwarsrichting kantelt, knippert 
dit lampje, klinkt het kantelalarm, en 
wordt de heffunctie voor het platform 
uitgeschakeld.

  • Systeemstoringslampje: dit lampje 
knippert wanneer er een storing optreedt 
in het regelsysteem.

(7) Sleutelschakelaar voor 
bovenste bedienpaneel / uit / 
onderste bedienpaneel

 Wanneer de sleutelschakelaar 
in de linker stand staat, werkt 
het bovenste bedienpaneel. 
Wanneer de sleutelschakelaar 
in het midden staat, is de 
machine uit. Wanneer de 
sleutelschakelaar in de rechter 
stand staat, werkt het onderste 
bedienpaneel.

(8) Accuniveaulampje / urenteller
    • Dit lampje toont het laadniveau van de 

accu.
    • De urenteller werkt uitsluitend wanneer 

de machine werkt.

Hoofdstuk	4	-	Onderdelen



16

Hoofdstuk 5	

WAARSCHUWING
	 Breng	de	machine	niet	naar	de	werkplek	

voordat	u	de	werkplekcontrole	hebt	
verricht.

•	 Voordat	u	begint	te	werken,	controleert	u	
beslist	de	werkplek,	en	garandeert	u	dat	
er	geen	gevaren	zijn,	zoals	kuilen,	steile	
hellingen,	bobbels,	stoepranden	en	puin.	
Neem	eventuele	gevaren	weg.	Wanneer	dat	
niet	kan,	mag	u	de	machine	niet	gebruiken.

•	 U	mag	de	machine	uitsluitend	gebruiken	op	
een	stevige,	horizontale	ondergrond,	waar	
alle	vier	wielen	gelijkmatig	contact	kunnen	
hebben	met	de	grond.

Werkplekcontrole

Hoofdstuk	5	-	Werkplekcontrole
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Hoofdstuk 6	

WAARSCHUWING
•	 Verricht	eerst	de	pre-startcontroles	uit	

deze	handleiding	voordat	u	de	machine	
bedient.

•	 Verricht	de	pre-startcontroles	op	een	
stevige,	horizontale	ondergrond.	Begin	
de	controles	met	platform	omlaag,	en	
het	verlengdek	ingetrokken.

•	 Wanneer	de	pre-startcontroles	enige	
afwijkingen	te	zien	geven,	plaatst	u	een	
"Buiten	bedrijf"	bord	op	de	machine,	en	
laat	u	haar	onmiddellijk	repareren	bij	de	
dichtstbijzijnde,	vermelde	servicelocatie.

			Wanneer	u	een	defecte	machine	
gebruikt,	kan	dat	leiden	tot	een	ernstig	
ongeval.

•	 Wanneer	er	schade	is,	zoals	scheuren	
in	de	lassen	van	de	vangrails,	of	in	de	
vangrailpijpen,	vervangt	u	de	vangrails	
onmiddellijk.

•	 Beschadigde	en	verontreinigde	stickers	
verhinderen	correct	werken.	Verwijder	
het	vuil	onmiddellijk,	of	vervang	de	
stickers.

•	 Verricht	de	controles	beslist	zonder	
lasten	op	het	platform.	

LET OP!
	 Bij	het	verrijden	van	de	machine	of	het	
op	en	neer	bewegen	van	het	platform	
produceert	het	bewegingsalarm	een	
waarschuwingsgeluid	zodat	het	personeel	
weet	dat	ze	bij	de	machine	weg	moeten	
blijven.

1.	 Visuele	controle
1–1	 Gedetailleerde	stappen
Stap 1
	 Maak	een	rondje	om	de	machine	heen	
en	kijk	of	er	geen	olielekkages	zijn,	en	er	
geen	schade	is	aan	de	stickers	of	aan	de	
machine.

Stap 2
	 Controleer	bedrading,	bouten,	alle	
schakelaars	en	de	vangrail	op	schade,	of	
loszittende	/	onbrekende	onderdelen.	
Garandeer	dat	alle	vangrails	goed	zijn	
bevestigd,	en	dat	alle	bouten	et	cetera	
stevig	zijn	vastgedraaid.

Stap 3
	 Zorg	ervoor	dat	alle	stickers	op	hun	
plaats	zitten	en	dat	ze	schadevrij	en	goed	
leesbaar	zijn.	Vervang	ontbrekende	of	
beschadigde	stickers.	Reinig	de	stickers	
met	water	en	milde	zeep.	Lees	hoofdstuk	
2-2	voor	stickers	en	hun	locaties.

Stap 4
	 Controleer	het	hydraulische	olieniveau	
bij	een	neergelaten	platform	en	een	
ingetrokken	verlengdek.	Lees	hoofdstuk	
7-2	voor	details.

Stap 5
	 Controleer	de	accu	op	lekkages,	en	
controleer	of	er	voldoende	accuzuur	
aanwezig	is.	Lees	hoofdstuk	7-3	voor	
details.

1–2	 Voorbereidingen	voor	de	
functiecontrole

Stap 6
	 Breng	de	machine	in	de	volgende	
toestand
–	Plaats	de	machine	op	een	stevige,	
horizontale	ondergrond.
–	Laat	het	platform	geheel	dalen.
–	Bedien	de	machine	met	het	onderste	
bedienpaneel.

Pre-startcontroles

Hoofdstuk	6	-	Pre-startcontroles
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–	Maak	het	platform	leeg.

Stap 7
	 Na	het	bijladen	van	de	accu	verwijdert	
u	de	laadstekker	uit	de	contrastekker,	en	
bewaart	u	hem	op	de	aangewezen	locatie.

2.	 Functiecontrole
2–1	 Controle	accuniveau
Stap 8
	 Draai	de	sleutelschakelaar	naar	de	stand	
“LOWER	CONTROL” .	Controleer	of	de	
accuniveau-indicator	zich	in	het	groene	
gebied	bevindt.

2–2	 Platformbewegingen	
controleren

Stap 9
	 Houd	de	knop	voor	de	pre-startcontroles	
naar	u	toegetrokken.	Zet	de	hefschakelaar	
op	"UP"	en	hef	het	platform.

Stap 10
	 Controleer	dat	het	hefarmschuifstuk	stopt	
tussen	de	rode	pijlen	op	het	hoofdframe.

Schuifstuk RODE PIJLEN

Band

07914M07

Afbeelding	6-1

Stap 11
	 Controleer	nu	of	het	storingslampje	uit	is.

Stap 12
(1)	 Druk	de	activeringsknop	van	u	af.
	 Beweeg	het	platform	een	aantal	keer	
geheel	op	en	neer,	en	controleer	of	het	
platform	soepel	werkt	(geen	vreemde	
geluiden,	trillingen	of	geratel).

(2)	 Het	platform	daalt	niet	verder	wanneer	
het	1,4	m	(SV06CNL)	/	1,6	m	(SV08CNL)	
boven	de	grond	is.	Wanneer	u	het	
platform	geheel	wilt	laten	dalen,	
controleert	u	eerst	of	er	zich	geen	mensen	
en	/	of	voorwerpen	onder	het	platform	
bevinden,	laat	u	de	hefknop	los,	wacht	u	
twee	seconden	en	bedient	u	hem	weer	
om	het	platform	geheel	te	laten	dalen.

2–3	 Controle	NOODSTOP-knop
Stap 13
	 Druk	de	NOODSTOP-knop	in.

Stap 14
	 Probeer	het	platform	op	en	neer	te	
bewegen.	Controleer	dat	dit	niet	lukt.

Stap 15
	 Trek	de	NOODSTOP-knop	uit	om	de	
stopstatus	uit	te	schakelen.

2–4	 Controle	kuilbescherming
Stap 16
(1)	 Hef	het	platform.	Wanneer	de	
kuilbeschermingen	geheel	naar	beneden	
zijn,	en	het	platform	is	geheven	tot	circa	1,2	
m	(SV06CNL)	/	1,4	m	(SV08CNL)	boven	de	
grond,	stopt	u	het	platform.

(2)	 Druk	tegen	de	kuilbeschermingen,	en	
controleer	dat	het	niet	beweegt.

(3)	 Laat	het	platform	geheel	dalen.
(4)	 Neem	het	bovenste	bedienpaneel	van	de	
vangrails	van	het	platform.

(5)	 Plaats	een	stuk	hout	van	ongeveer	38	mm	
dik	onder	de	kuilbescherming.

07914M04

38 mm dik
(1.5 inches)

Afbeelding	6-2

(6)	 Hef	het	platform	tot	ongeveer	dezelfde	
hoogte	als	in	(1).

Hoofdstuk	6	-	Pre-startcontroles
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(7)	Controleer	of	de	kuilbeschermingen	niet	
geheel	naar	beneden	komen	wanneer	het	
contact	maakt	met	het	stuk	hout.

(8)	Probeer	het	platform	te	heffen.	Controleer	
dat	de	heffunctie	niet	werkt.

(9)	Draai	de	sleutelschakelaar	naar	de	stand	
“UPPER	CONTROL” .

(10)	Probeer	te	rijden	met	behulp	van	het	
bovenste	bedienpaneel.	Controleer	dat	de	
rijdfunctie	niet	werkt.

(11)	Laat	het	platform	geheel	dalen.
(12)	Plaats	het	bovenste	bedienpaneel	
weer	in	zijn	oorspronkelijke	positie,	en	
verwijder	het	stuk	hout	dat	u	in	(5)	hebt	
aangebracht.

2–5	 Controle	bovenste	
bedienpaneel

Stap 17
	 Draai	de	sleutelschakelaar	naar	de	stand	
“UPPER	CONTROL” .

Stap 18
	 Betreed	het	platform.	Bij	het	betreden	
van	het	platform	zorgt	u	er	altijd	voor	dat	
u	met	drie	punten	steunt	(bijvoorbeeld,	
twee	armen	en	een	been,	of	een	
arm	en	twee	benen).	Wanneer	u	het	
veiligheidstuig	gebruikt,	bevestig	dan	het	
veiligheidskoord	aan	het	goedgekeurde	
bevestigingspunt	van	het	platform.

Stap 19
	 Plaats	de	selectieschakelaar	heffen	/	
rijden	naar	links	of	rechts,	en	bedien	alle	
pookjes	en	knoppen	op	het	bovenste	
bedienpaneel.	Controleer	of	alle	functies	
goed	werken	en	geen	vreemde	geluiden	
maken.

Stap 20
(1)		 Zet	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden	in	
zijn	stand	"LIFT".

(2)		 Houd	de	schakelaar	meer	dan	0,3	sec	
vast	en	laat	de	schakelaar	dan	los.	Het	
voedingslampje	brandt	en	het	alarm	
klinkt.	

(3)		 Beweeg	het	platform	een	aantal	keer	
geheel	op	en	neer,	en	controleer	of	het	
platform	soepel	werkt	(geen	vreemde	
geluiden,	trillingen	of	geratel)

(4)		 Het	platform	daalt	niet	verder	wanneer	het	
1,4	m	(SV06CNL)	/	1,6	m	(SV08CNL)	boven	
de	grond	is.	Wanneer	u	het	platform	
geheel	wilt	laten	dalen,	controleert	u	
eerst	of	er	zich	geen	mensen	en	/	of	
voorwerpen	onder	het	platform	bevinden,	
laat	u	het	hef-/rijdpookje	naar	de	neutrale	
stand	gaan,	wacht	u	twee	seconden	en	
bedient	u	hem	weer	om	het	platform	
geheel	te	laten	dalen.

Stap 21
(1)		 Zet	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden	in	
zijn	stand	"TRAVEL".

(2)		 Houd	de	schakelaar	meer	dan	0,3	sec	
vast	en	laat	de	schakelaar	dan	los.	Het	
voedingslampje	brandt	en	het	alarm	
klinkt.	

(3)		 Bedien	de	pookregelaar	voor	heffen	/	
rijden	langzaam	iets	naar	"FORWARD"	en	
"BACKWARD".	Controleer	dat	de	machine	
overeenkomstig	vooruit	en	achteruit	rijdt.

(4)		 Plaats	de	pookregelaar	voor	heffen	/	rijden	
weer	in	de	neutrale	stand.	Controleer	dat	
de	machine	stopt.

Stap 22
	 Rijd	een	paar	meter,	en	controleer	dat	de	
machine	soepel	werkt	(geen	vreemde	
geluiden,	trillingen	of	geratel).	Herhaal	dit	
een	paar	keer.

Stap 23
	 Stuur	en	controleer	dat	de	machine	soepel	
stuurt	(geen	vreemde	geluiden,	trillingen	
of	geratel).

Stap 24
(1)		 Gebruik	de	NOODSTOP-knop.	
(2)		 Probeer	het	platform	op	en	neer	te	
bewegen,	de	machine	vooruit	en	achteruit	
te	rijden,	en	naar	links	en	rechts	te	sturen.	
Controleer	dat	dit	niet	lukt.

(3)		 Trek	de	NOODSTOP-knop	uit	om	de	
stopstatus	uit	te	schakelen.

2–6	 Controle	natuurgetrouw	dalen
Stap 25
	 Hef	het	platform	tot	maximale	hoogte,	
en	laat	het	daar	een	paar	minuten.	
Probeer	nu	het	platform	verder	te	heffen.	
Controleer	dat	het	in	het	geheel	niet	stijgt	
(of	natuurgetrouw	daalt).
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2–7	 Controle	hellingalarm
Stap 26
	 Laat	het	platform	geheel	dalen.	Trek	het	
verlengdek	in.	Kantel	de	machine	meer	
dan	circa	3°	in	lengterichting	of	1,5°	
in	dwarsrichting,	en	controleer	dat	het	
kantelalarm	klinkt.

2-8	 Controle	snelheidsbegrenzing
Stap 27
(1)	 Hef	het	platform	1,3	m	(SV06CNL)	/	1,5	
m	(SV08CNL).	Rijd	de	machine	voor-	en	
achteruit	en	controleer	dat	zij	met	lage	
snelheid	rijdt.

(2)	 Sommige	machines	moeten	helemaal	
niet	rijden,	tenzij	het	platform	omlaag	
staat,	en	het	verlengdek	is	ingetrokken.	
Wanneer	dat	het	geval	is,	controleer	dan	
dat	de	machine	niet	kan	rijden	wanneer	
het	platform	niet	in	deze	stand	staat.

2–9	 Opslagcontrole
Stap 28
	 Laat	het	platform	dalen,	en	draai	de	
sleutelschakelaar	naar	de	stand	“OFF” .

Stap 29
	 Maak	een	rondje	om	de	machine	heen	en	
kijk	of	er	geen	olielekkages	zijn.

Hoofdstuk	6	-	Pre-startcontroles
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Hoofdstuk  7	

1.	 Opslagmethode
Iedere keer na het gebruik slaat u de machine 
als volgt op:
(1) Parkeer de machine op een vlakke, 

horizontale ondergrond.
(2) Laat het platform geheel dalen.
(3) Draai de sleutelschakelaar naar de stand 

“OFF” , trek de sleutel eruit en berg deze 
goed op, zodat onbevoegden de machine 
niet kunnen gebruiken.

(4) Plaats blokken voor de wielen.
(5) Verricht het dagelijks onderhoud.

2.	 Dagelijks	onderhoud	
De bediener kan uitsluitend de 
onderhoudspunten verrichten die in deze 
handleiding zijn beschreven.

2-1	 Controle	hydraulische	olieniveau
• Voor het functioneren van de machine is 

het heel belangrijk dat het olieniveau goed 
is. Een te laag olieniveau kan hydraulische 
onderdelen beschadigen.

• Dagelijkse controle van het olieniveau 
(afbeelding 7-1, A) helpt bij het vaststellen 
van een eventuele niveaudaling, die 
kan duiden op problemen binnen het 
hydraulisch systeem

A

07914M08

Afbeelding	7-1

2-2	 Controle	accuzuurniveau
• Controleer iedere dag het accuzuurniveau 

(met name in een warm en droog klimaat).
• Is het accuzuurniveau meer dan 10 mm 

gedaald, voeg dan slechts gedistilleerd 
water bij. Wanneer u geen gedistilleerd 
water maar ander water toevoegt, verkort u 
de levensduur van de accu.

• Houd de polen en het bovenvlak van de 
accu schoon

2-3	 De	accu	bijladen
• Wanneer de accuniveau-indicator zich 

aan het einde van de werkdag in het rode 
gebied bevindt, moet u de accu bijladen.

• Laad de accu bij voordat hij geheel uitgeput 
is, anders raakt hij permanent beschadigd.

    – Laad de accu niet langer dan twee dagen 
aaneen op.

    – Maak de kabel niet los tijdens het bijladen.
    – Zorg ervoor dat de lader altijd droog is.

WAARSCHUWING
•	 Laad	de	accu	op	in	een	goed	

geventileerde,	open	ruimte,	zonder	
open	vuur	in	de	buurt.

•	 Laad	de	accu	niet	bij	wanneer	het	
accuzuurniveau	te	laag	is.	Anders	
produceert	het	een	giftig	gas,	en	
is	er	kans	op	persoonlijk	letsel	en	
materiële	schade,	zoals	vergiftiging	
of	metaalcorrosie.	In	dat	geval	stopt	u	
onmiddellijk	met	bijladen.
2-4	 Onderhoudsschema
• Verricht een maandelijkse en jaarlijkse 

inspectie aan de hand van de afzonderlijke 
servicehandleiding.

    – Afhankelijk van de wetten van het land 
waarin u de machine gebruikt, bewaart u 
de controlerapporten het voorgeschreven 
aantal jaren.

    – Mocht u eventueel vragen hebben over 
bediening, inspectie of reserveonderdelen, 
twijfel dan niet maar neem contact 
op met het dichtstbijzijnde kantoor of 
bevoegde servicewerkplaats van AICHI.

    – Raadpleeg de afzonderlijke 
servicehandleiding voor wat u regelmatig 
moet controleren.

• Wanneer u de machine meer dan een 
maand niet hebt gebruikt, verricht dan 
beslist de maandelijkse inspectie voordat u 
hem gebruikt.

Dagelijks	onderhoud

Hoofdstuk	7	-	Dagelijks	onderhoud
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Hoofdstuk 8	
Bediening

LET OP!
	 Bij	het	verrijden	van	de	machine	of	het	
op	en	neer	bewegen	van	het	platform	
produceert	het	bewegingsalarm	een	
waarschuwingsgeluid	zodat	het	personeel	
weet	dat	ze	bij	de	machine	weg	moeten	
blijven.

1.	 Onderste	bedienpaneel	
(vanaf	de	grond)

SleutelschakelaarAccuniveau-indicator

Activerings
knop Hefknop

NOODSTOP
knop

07X09M11

Afbeelding	8-1

(1)	 Draai	de	sleutelschakelaar	naar	de	stand	
“LOWER	CONTROL” .

(2)	 Controleer	of	de	accuniveau-indicator	zich	
in	het	groene	gebied	bevindt,	en	of	de	
accu	voldoende	is	geladen.

(3)	 Trek	op	zowel	het	bovenste	als	het	
onderste	bedienpaneel	de	NOODSTOP-
knop	uit.

07X09M05

NOODSTOP-knop

Afbeelding	8-2

1-1	 Het	platform	heffen	en	laten	
dalen

(1)	 Houd	de	activeringsknop	van	u	af.
(2)	 Zet	de	hefschakelaar	op	"UP"	of	"DOWN."
(3)	 Wanneer	bij	het	heffen	van	het	platform	
het	overlastlampje	gaat	branden,	
verminder	dan	onmiddellijk	de	belasting	
op	het	platform.

LET OP!
	 Het	platform	daalt	niet	verder	wanneer	
het	1,4	m	(SV06CNL)	/	1,6	m	(SV08CNL)	
boven	de	grond	is.	Wanneer	u	het	
platform	geheel	wilt	laten	dalen,	
controleert	u	eerst	of	er	zich	geen	mensen	
en	/	of	voorwerpen	onder	het	platform	
bevinden,	laat	u	de	hefknop	los,	wacht	u	
twee	seconden	en	bedient	u	hem	weer	
om	het	platform	geheel	te	laten	dalen.

2.	 Bovenste	bedienpaneel	
(vanaf	het	platform)	

(1)	 Draai	de	sleutelschakelaar	naar	de	stand	
“UPPER	CONTROL” .

(2)	 Controleer	of	de	accuniveau-indicator	zich	
in	het	groene	gebied	bevindt,	en	of	de	
accu	voldoende	is	geladen.

(3)	 Trek	op	zowel	het	bovenste	als	het	
onderste	bedienpaneel	de	NOODSTOP-
knop	uit.

Hoofdstuk	8	-	Bediening
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2-2	 Rijden
(1)		 Zet	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden	in	
zijn	stand	"TRAVEL".

(2)		 Houd	de	schakelaar	meer	dan	0,3	sec	
vast	en	laat	de	schakelaar	dan	los.	Het	
voedingslampje	brandt	en	het	alarm	
klinkt.

(3)		 Bedien	het	pookje	heffen	/	rijden	naar	
“VOORWAARTS”	of	“ACHTERWAARTS”	
binnen	3	seconden	na	het	loslaten	van	de	
selectieschakelaar	heffen	/	rijden.

effen	/	rijden.LET OP!
	 Als	het	voedingslampje	uitgaat	of	
knippert,	laat	u	alle	functieknoppen	even	
los	en	begint	u	opnieuw	met	bedienen	
vanaf	(1).

2-3	 Sturen	met	de	stuurknop	
(standaard)

(1)		 Zet	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden	in	
zijn	stand	"TRAVEL".

(2)		 Houd	de	schakelaar	meer	dan	0,3	sec	
vast	en	laat	de	schakelaar	dan	los.	Het	
voedingslampje	brandt	en	het	alarm	
klinkt.	

(3)		 Bedien	de	stuurknop	naar	“RECHTS”	of	
“LINKS”	binnen	3	seconden	na	het	loslaten	
van	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden.	
De	sturende	wielen	draaien	dan	naar	
rechts	of	links.	Ook	tijdens	het	rijden.

effen	/	rijden.LET OP!
	 Als	het	voedingslampje	uitgaat	of	
knippert,	laat	u	alle	functieknoppen	even	
los	en	begint	u	opnieuw	met	bedienen	
vanaf	(1).

(4)		 Wanneer	u	de	stuurknop	in	de	neutrale	
stand	plaatst,	blijven	de	wielen	in	de	
gekozen	stand	staan.

2-4	 Sturen	met	de	stuurschijf	
(optie)	

(1)		 Zet	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden	in	
zijn	stand	"TRAVEL".

(2)		 Houd	de	schakelaar	meer	dan	0,3	sec	
vast	en	laat	de	schakelaar	dan	los.	Het	
voedingslampje	brandt	en	het	alarm	
klinkt.	

(3)		 Bedien	de	stuurschijf	naar	“RECHTS”	of	
“LINKS”	binnen	3	seconden	na	het	loslaten	
van	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden.	
De	sturende	wielen	draaien	dan	naar	
rechts	of	links.	Ook	tijdens	het	rijden.

2-1	 Het	platform	heffen	en	laten	
dalen

Schakelaar heffen / rijden Voedingslampje

StuurknopPookje heffen
/ rijden 07X09M06

Afbeelding	8-3

(1)		 Zet	de	selectieschakelaar	heffen	/	rijden	in	
zijn	stand	"LIFT".

(2)		 Houd	de	schakelaar	heffen	/	rijden	meer	
dan	0,3	sec	vast	en	laat	de	schakelaar	dan	
los.	Het	voedingslampje	brandt	en	het	
alarm	klinkt.

(3)		 Bedien	het	pookje	heffen	/	rijden	naar	
“HEFFEN”	of	“DALEN”	binnen	3	seconden	
na	het	loslaten	van	de	selectieschakelaar.	
heffen	/	rijden.LET OP!

	 Als	het	voedingslampje	uitgaat	of	
knippert,	laat	u	alle	functieknoppen	even	
los	en	begint	u	opnieuw	met	bedienen	
vanaf	(1).

(4)		 Wanneer	bij	het	heffen	van	het	platform	
het	overlastlampje	gaat	branden,	
verminder	dan	onmiddellijk	de	belasting	
op	het	platform.

LET OP!
	 Het	platform	daalt	niet	verder	wanneer	het	
1,4	m	(SV06CNL)	/	1,6	m	(SV08CNL)	boven	
de	grond	is.	Wanneer	u	het	platform	
geheel	wilt	laten	dalen,	controleert	u	
eerst	of	er	zich	geen	mensen	en	/	of	
voorwerpen	onder	het	platform	bevinden,	
laat	u	de	pookregelaar	naar	de	neutrale	
stand	gaan,	wacht	u	twee	seconden	en	
bedient	u	hem	weer	om	het	platform	
geheel	te	laten	dalen.

Hoofdstuk	8	-	Bediening
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(4)	 Houd	de	hendels	vast	en	duw	het	
verlengdek	zo	ver	mogelijk	vooruit.	
(Afbeelding	8-5,	2)

(5)	 Draai	de	hendels	(afbeelding	8-6,	A)	naar	
hun	oorspronkelijke	stand.	Het	verlengdek	
is	nu	vergrendeld.	(Afbeelding	8-6,	3)

3
3

C07ZB710

A

A

Afbeelding	8-6

3-2	 Intrekken
(1)	 Ga	naar	de	platformzijde	die	geen	
verlengdek	heeft.	Wanneer	u	het	
veiligheidstuig	gebruikt,	bevestig	dan	het	
veiligheidskoord	aan	het	goedgekeurde	
bevestigingspunt	van	het	platform.

(2)	 Draai	de	hendels,	die	zich	aan	de	linker	
en	rechter	vangrails	bevinden,	zo	ver	
mogelijk	naar	binnen.	Het	verlengdek	is	
nu	niet	meer	vergrendeld.

(3)	 Houd	de	hendels	vast	en	trek	het	
verlengdek	zo	ver	mogelijk	naar	u	toe.

(4)	 Draai	de	hendels	naar	hun	oorspronkelijke	
stand.	Het	verlengdek	is	nu	vergrendeld.

4.	 Neerklapbare	vangrail	
(optie)

U	kunt	de	platformvangrails	circa	45	cm	
verlagen,	hetgeen	handig	is	wanneer	u	
beperkte	ruimte	boven	u	hebt,	of	bij	transport.

GEVAAR
	 De	machine	met	neergeklapte	vangrails	

gebruiken	vergroot	valkans	met	mogelijk	
de	dood	of	zwaar	letsel	tot	gevolg.	
Hef	het	platform	niet	met	de	vangrails	
neergeklapt.	Ga	heel	voorzichtig	te	werk	
wanneer	u	de	machine	verrijdt	met	
neergeklapte	vangrails.
4-1	 Neerklapbare	vangrails
	 Klap	de	vangrails	neer	volgens	de	volgende	
procedure.	Doe	dit	met	minimaal	twee	
mensen.

(1)	 Laat	het	platform	geheel	dalen	en	
vergrendel	het	verlengdek.

(2)	 Sluit	en	vergrendel	het	platformhekje.
(3)	 Verwijder	de	vergrendelpen	A	(zie	
afbeelding	8-7)	die	het	bovenste	
bedienpaneel	(afbeelding	8-7,	B)	aan	de	
vangrails	vergrendelt.	Neem	het	bovenste	
bedienpaneel	van	de	vangrails	van	het	
platform	en	leg	ze	op	de	platformvloer.

effen	/	rijden.LET OP!
	 Als	het	voedingslampje	uitgaat	of	
knippert,	laat	u	alle	functieknoppen	even	
los	en	begint	u	opnieuw	met	bedienen	
vanaf	(1).

	(4)		Wanneer	u	de	stuurschijf	in	de	neutrale	
stand	plaatst,	keert	het	sturen	automatisch	
terug	naar	de	neutrale	stand.

Stuurschijf 07X09M10

Afbeelding	8-4

3.	 Verlengdek

GEVAAR
	 Controleer	dat	het	verlengdek	óf	geheel	

is	uitgeschoven	óf	geheel	is	ingetrokken,	
en	vergrendel	deze	positie	voordat	u	de	
machine	gebruikt.	
Een	onvergrendeld	verlengdek	kan	
per	ongeluk	verschuiven.	Een	dergelijk	
voorval	vergroot	het	valgevaar.	
3-1	 Uitschuiven
(1)	 Ga	naar	de	platformzijde	die	geen	
verlengdek	heeft.	Wanneer	u	een	
veiligheidstuig	gebruikt,	haak	uw	
veiligheidstuig	dan	vast	aan	de	reephaak.

(2)	 Draai	de	hendels	(afbeelding	8-5,	A),	die	
zich	aan	de	linker	en	rechter	vangrails	
bevinden,	zo	ver	mogelijk	naar	binnen.	
(Afbeelding	8-5,	1)

(3)	 Het	verlengdek	is	nu	niet	meer	
vergrendeld.

2

2

1

1

07913M01

A

A

Afbeelding	8-5

Hoofdstuk	8	-	Bediening
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B

A

M07X1000

Afbeelding	8-7

(4)	 Houd	de	vangrailgedeelten	B	(zie	
afbeelding	8-8)	vast	zodat	ze	niet	
naar	beneden	vallen.	Verwijder	de	
vergrendelpennen	A	(zie	afbeelding	8-8)	
die	de	vangrails	vergrendelen.	

B

B
A

A

M07X1100

Afbeelding	8-8

(5)	 Houd	de	onderdelen	B	vast	en	druk	de	
vangrails	langzaam	naar	voren	tot	de	
bovenrails	op	de	middelrails	rusten	(zie	
afbeelding	8-9).

VOORZICHTIG
	 Houd	bij	het	neerklappen	van	de	

vangrails	de	vangrails	niet	anders	vast	
dan	bij	de	gedeelten	B	(zie	afbeelding	
8-9).	Anders	kunnen	uw	handen	
beklemd	raken	tussen	de	rails.

B

B

M07X1200

Afbeelding	8-9

4-2	 De	vangrails	omhoog	klappen
	 Verricht	de	procedure	in	omgekeerde	
richting	om	de	vangrails	terug	te	zetten	in	
hun	oorspronkelijke	stand.

GEVAAR
	 Controleer	dat	de	neergeklapte	vangrail	

omhoog	staat	en	is	vergrendeld	met	
pennen	voordat	u	de	machine	gebruikt.	
Een	onvergrendelde	neergeklapte	
vangrail	kan	per	ongeluk	verschuiven.	
Een	dergelijk	voorval	vergroot	het	
valgevaar.

VOORZICHTIG
	 Ga	bij	neergeklapte	vangrails	heel	

voorzichtig	te	werk	bij	het	betreden	of	
verlaten	van	het	platform.

Hoofdstuk	8	-	Bediening
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Hoofdstuk 9	

LET OP!
	 Wanneer	de	noodbediening	nodig	

was	vanwege	een	storing,	bedien	de	
machine	dan	geen	moment	langer,	
maar	laat	haar	controleren	en	repareren.

1.	 NOODSTOP
	 Gebruik	de	NOODSTOP-knop.	Wanneer	u	
de	NOODSTOP-knop	hebt	ingedrukt,	zijn	
alle	functies	uitgeschakeld.	In	de	volgende	
gevallen	drukt	u	de	NOODSTOP-knop	in:

(1)	 Wanneer	personeel	op	het	platform	alle	
machinebewegingen	stoppen	om	gevaar	
te	vermijden.

(2)	 Wanneer	personeel	op	de	grond	
vindt	dat	bediening	met	het	bovenste	
bedienpaneel	onveilig	is.

(3)	 Wanneer	een	storing	de	machine	
onbeheersbaar	maakt.

07X09M05

NOODSTOP-knop

fig.	9-1

M081U600

NOODSTOP-knop

fig.	9-2

Noodbediening

2.	 Dalen	in	noodgevallen
	 Wanneer	het	platform	omhoog	staat,	
en	het	niet	mogelijk	is	het	te	laten	dalen	
vanwege	bijvoorbeeld	een	lege	accu,	of	
omdat	iemand	bovenin	de	stopknop	heeft	
ingedrukt,	doet	het	volgende:

(1)	 De	hendel	voor	het	laten	dalen	in	
noodgevallen	bevindt	zich	aan	de	
voorzijde	van	de	machine	(afbeelding	9-3,	
A).	Trek	de	hendel	uit	en	laat	het	platform	
dalen.

A

M07X1300

fig.	9-3

(2)	 Laat	de	hendel	voor	het	dalen	in	
noodgevallen	los	om	het	dalen	te	
stoppen.

WAARSCHUWING
	 Zorg	dat	uw	lichaam	of	voorwerpen	

niet	tussen	de	schaararmen	komen,	
anders	kan	er	ernstig	persoonlijk	letsel	
of	materiële	schade	optreden.

Hoofdstuk	9	-	Noodbediening
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Hoofdstuk 10	
Transporteren

LET OP!
•	 Deze	transportinformatie	is	aangeboden	

als	een	aanbeveling.
•	 Uitsluitend	gekwalificeerde	personen	

mogen	transportvoertuig,	kraan,	
heftruck	en	de	machine	gebruiken.

•	 Alle	personen	voor	het	transport	
moeten	de	veiligheidsvoorschriften	
van	werkgever,	werkgebied,	gemeente,	
provincie	en	land,	ten	aanzien	van	het	
gebruik	van	deze	machines	naleven.

•	 Alle	machines	moeten	voldoen	aan	alle	
toepasselijke	voorschriften,	en	worden	
gecontroleerd	en	gebruikt	volgens	
de	instructies	van	de	betreffende	
producent.

1.	 Voorbereiding	vóór	het	
laden

Wanneer u de machine vervoert met een 
transportvoertuig, houd dan rekening met het 
volgende.
(1) Laad en los het transportvoertuig op een 

stevige, horizontale ondergrond.
(2) Laat het platform geheel dalen en 

vergrendel het verlengdek.
(3) Controleer of de bouten en pennen voor 

het bevestigen van de vangrail strak zijn 
aangehaald.

(4) Controleer de gehele machine op losse 
bouten en losse vergrendelingen.

2.	 De	machine	laden

GEVAAR
•	 De	wielen	van	de	machine	

kunnen	terugrollen	wanneer	het	
transportvoertuig	of	de	laadplanken	te	
steil	zijn.

•	 Verander	op	de	laadplanken	de	richting	
van	de	machine	niet;	de	valkans	wordt	
dan	groot.	

•	 Bij	te	steile	of	gladde	laadplanken	
gebruikt	u	een	lier.

•	 Bij	het	laden	/	lossen	moet	beslist	een	
assistent	u	aanwijzingen	geven	zodat	
de	wielen	niet	van	de	laadplanken	en	de	
bodem	van	het	transportvoertuig	vallen.

•	 Het	neerstorten	van	de	machine	kan	
leiden	tot	de	dood	of	ernstig	letsel

Stap 1
 Plaats blokken voor de wielen van het 

transportvoertuig. (Afbeelding 10-1, A)

A

B B

C
C07ZB810

Afbeelding	10-1

Stap 2
 Bevestig de laadplanken onder een zo 

klein mogelijke hoek (afbeelding 10-1, C)

Stap 3
 Rijd de machine vooruit met lage snelheid 

op de laadplanken en laad haar op het 
transportvoertuig.

Stap 4	 	
 Stop de machine en plaats blokken voor 

de wielen van de machine (afbeelding 
10-1, B)

Stap 5	 	
 Bevestig de 

bevestigingskabels 
of –kettingen aan de 
hijsringen aan voor- of 
achterzijde.

Hoofdstuk	10	-	Transporteren
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M081U800

Afbeelding	10-2

3.	 De	machine	ophijsen

M081U900

Kraanhaak

M
ee
r d
an
 2,
5 m

Hijsringen
(4 ringen)

Bescherm-
ing is nodig

Afbeelding	10-3

WAARSCHUWING
•	 Controleer	of	de	kraancapaciteit,	

laadoppervlakken,	bevestigingskabels	
of	–kettingen	sterk	genoeg	zijn	om	het	
gewicht	van	de	machine	te	dragen.	Zie	
de	serienummerplaat	voor	het	gewicht	
van	de	machine.

•	 Haal	de	kabels	of	kettingen	door	de	
gaten.	De	machine	kan	kapotgaan	en	
vallen.	Het	neerstorten	van	de	machine	
kan	leiden	tot	de	dood	of	ernstig	letsel.	

Stap 1
 Gebruik vier bevestigingskabels of 

–kettingen, allemaal even lang, minimaal 
2,5 m.

Stap 2
 Bevestig de 

bevestigingskabels 
of –kettingen stevig 
(bijvoorbeeld met 
harpen) aan de hijsringen aan voor- of 
achterzijde (afbeelding 10-3)

Stap 3
 Plaats de bevestigingskabels of 

–kettingen volgens de afbeelding in het 
vorige gedeelte en hijs de machine op 
(afbeelding 10-3).

4.	 Laden	met	een	
heftruck	

Wanneer u een heftruck gebruikt, 
zijn dit de merktekens op de machine. Stel de 
twee lepels in op de merktekens en steek ze 
erin.

M081U700

Afbeelding	10-4

WAARSCHUWING
	 Stel	de	twee	lepels	in	bij	de	merktekens.	

Er	bestaat	gevaar	dat	de	machine	valt	
en	schade	oploopt.	Het	neerstorten	van	
de	machine	kan	leiden	tot	de	dood	of	
ernstig	letsel.	

Hoofdstuk	10	-	Transporteren
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(3)	 Smeer	alle	onderdelen.
	 Breng	voldoende	roestwerende	olie	aan	
op	de	cilinderstang	van	de	stuurcilinder.

07X08M03

Afbeelding 11-3

(4)	 Maak	de	minpool	(anode)	van	de	accu	los.	
Dek	de	accu	af	of	verwijder	de	accu’ s	uit	
de	machine.

07X08M04

Afbeelding 11-4

LET OP!
• Bij het verwijderen van de accu maakt u 

eerst de minpool (anode) los.
• Bij het plaatsen van de accu maakt u de 

minpool (anode) het laatst vast.

Hoofdstuk 11 
Opslag

(1)	 Reinig	alle	onderdelen.

07X08M01

Afbeelding 11-1

LET OP!
 Denk om bevriezingsgevaar in de winter.

(2)	 Veeg	met	een	doek	alle	vuil	weg	rond	de	
elektrische	onderdelen.

LET OP!
 Reinig niet (met name niet met de 

hogedrukspuit) rond de elektrische 
onderdelen.

07X08M02

Afbeelding 11-2

Hoofdstuk 11 - Opslag
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(5)	 Laad	de	accu	iedere	maand	bij,	om	te	
vermijden	dat	hij	uitgeput	raakt.

LET OP!
 De accu zal zichzelf stukje bij beetje 

ontladen, ook wanneer hij niet wordt 
gebruikt. Wanneer u hem lange tijd niet 
bijlaadt, raakt hij uitgeput, en wordt de 
levensduur van de accu korter.

(6)	 Wanneer	u	de	machine	een	lange	tijd	
opslaat,	moet	u	roestvorming	vermijden	
en	de	machine	iedere	maand	bedienen	
zodat	de	olielaag	op	gesmeerde	
onderdelen	niet	verloren	gaat.

07X08M05

Afbeelding 11-5

LET OP!
 Voordat u de machine gebruikt, veegt 

u eerst de roestwerende olie van de 
cilinderstang af.

Hoofdstuk 11 - Opslag
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Hoofdstuk 12	
Specificaties

     * Deze machines zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
     * Voor de goedkeuring die niet anders is gespecificeerd in overeenstemming met AICHI's eigen 

standaards.
     * Rijsnelheid en hoek onder aanname van één persoon op de machine en volledig opgeladen accu.
     * De capaciteit van de machine om hellingen te beklimmen is afhankelijk van het wegdek. Gebruik de 

machine op een stroeve, stevige, horizontale ondergrond.
     * Aanbevolen atmosferisch temperatuurbereik: -20 tot +40 ° C

Model SV06CNL SV08CNL

Pr
es

ta
tie

 

Werkvloerhoogte Max. 6100 mm 7770 mm
Min. 1025 mm 1155 mm

Nominale 
werk- 
belasting

Totaal 360 kg (2 personen 
+gereedschap: 200 kg)

230 kg (2 personen 
+gereedschap: 70 kg)

Verlengdek 120 kg (1 persoon + gereedschap: 40 kg)
Maximaal toegestane hellingshoek In lengterichting: 3,0° In dwarsrichting: 1,5°

Rijsnelheid Hoog 4,5 km/h
Laag 1,0 km/h

Hefsnelheid platform Omhoog 24–36 s / 5,1 m 32–48 s / 6,8 m
Omlaag 24–36 s / 5,1 m 32–48 s / 6,8 m

Hoek 14° (25 %)

Minimale draaicirkel Binnenkant 0 mm
Buitenkant 2240 mm

Totale 
lengte Neerklapbare vangrails Omhoog 2300 mm

Neergeklapt 2750 mm
Totale breedte 800 mm
Totale 
hoogte Neerklapbare vangrails Omhoog 2125 mm 2255 mm

Neergeklapt 1715 mm 1845 mm
Wielbasis 1815 mm
Spoorbreedte 673 mm
Binnenafmetingen platform
(lengte × breedte × hoogte) 2210 × 710 × 1100 mm

Verlenging 1000 mm
Banden (diameter × breedte) 406 × 127 mm

Ge
wic

ht Bruto gewicht 1810 kg 2140 kg

Maximale wielbelasting 800 kg

St
ro

om
br

on

Afgegeven AC motorvermogen (rijden) 0,7 kW (JIS)
Afgegeven DC motorvermogen (platform heffen, 
sturen) 2,2 kW (JIS)

Accumodel GS Yuasa EB100
Accucapaciteit 200 Ah
Accuspanning 12 V × 4

Acculader 

Laadmethode Vaste stroom, vaste spanning
Ingangsspanning AC 100–240 V 
Frequentie 50 or 60 Hz 
Maximale uitgangsspanning 25 A 

Systeemspanning DC 24 V
Nominale hydraulische druk 18,1 MPa (185 kg/cm2) 
Inhoud hydraulische olietank 5,3 L

Hoofdstuk	12	-	Specificaties


