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Uzemeltetési és biztonsági útmutató

1 Bevezetés és áItalános tudnlvalók
1.1 ELOSZO

Ezekben az útmutatókban a biztonságos üzemeltetési és karbantartási útmutatásokat olvashatja, amelyek a
gép megfelelő Üzeme szempontjábÓl nélkülözhetetlenek.

A gép üzembe vétele előtt oLVASSA EL és ÉRreI-ruezzE az útmutatókban foglalt összes információt,

EZEK M ÚruurnrÓx neruoxívÜt_ FoNTos sEGÉDEszKÖzÖx - Mindenkor tartsa őket a gép

közelében.

A gyártó nem tudja közvetlenül befolyásolni a gép alkalmazását és felhasználását, ezért a
megfelelően biztonságos gyakorlatok betaÍása a felhasználó és az üzemeltető személyzet
felelőssége'

Az útmutatókban közölt információk a gép megfelelő üzemeltetési feltételek melletti használatára
vonatkoznak'A gép átalakítása és/vagy módosítása szigorúan tilos.

Az egyik legfontosabb szabály, hogy minden berendezés csak annyira biáonságos, amennyire a

kezelője.

VEszÉLY, F|GYELMEZTETÉS, uGYÁzAT, FoNTos, ÚruurnrÁsoK És MEGJEGYZÉS

Ezek a figyelemfelhívó szavak a jelen útmutatóban Vagy a gépen is számos helyen fellelhetők, és a
következőt jelentik:

VESZÉLY: Ha nem tar1ja be pontosan az adott utasítást, nagy valószínűséggel következik be súlyos vagy

végzetes személyi sérülés.

F|GYELMEZTETÉS VAGY VIGYAZAT: Ha nem tartja be pontosan az adott utasítást, kis valószínűséggel, de

bekövetkezhet súlyos vagy végzetes szemé|yi sérÜ|és.

A,,BlzToNsÁGl FlGYELMEzTETÉs" SZlMBÓLUM oLYAN LEHETSÉGES
VESZÉLYEKRE HÍVJA FEL A FIGYELMET, AMELYEK F|GYELMEN KÍVÜL
HAGYÁSA SÚLYoS VAGY VÉGZETES SZEMÉLY| SÉRÜLÉSEKET oKoZHAT.

FoNTos És ÚruurRrÁsor: A gép biztonságos üzemeltetése és a károsodásának Vagy

tönkremenetelének megelőzése szempontjából nélkÜlözhetetlen eljárásokat jelöl.

MEGJEGYZÉS: A géphez kapcsolÓdó általános biztonsági szabályokat és/vagy eljárásokat jelöl,

A tulajdonos, illetve a felhasználó feIeIőssége, hogy ismerje és betartsa az összes vonatkozó
szabályt, rendelkezést, törvényt, jogszabályt és a berendezés biztonságos használatára vonatkozó
minden más előírást.

I
o
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1.2

1.3.

UzemeItetési és biztonsági útmutató

A DoKUMENTUM HATÓKÖRE

A jelen üzemeltetési utasítások a Niftylift 170 berendezések biztonságos üzemeltetéséhez szükséges

minden inÍormációt tartalmaznak, függetlenül attól, hogy a berendezést elektro- (DC), dízel- (D) vagy

benzinmotor (P), illetve ezek valamilyen kombinációja hajtja.

A további műszaki információkat' a kapcsolási rajzokat és a speciálisan képzett személyzet által

esetlegesen elvégzendrÍ minden karbantartás egyedi útmutatásait az adott Niftylift'l70 modellhezErtozo
javítási és alkatrészkézikönyvben találja.

A í70.Es soRozATÚ, PÓTKocslRA SZERELT EMELoKosÁR fiM)
BEMuTATÁsA

A nyomdába kerülés időpontjában a jelen útmutatÓban közölt minden információ, ábra, részlet és leírás

megfelelt a valÓságnak. A Niftylift íenntartja magának a jogot, hogy termékeit megváltoztassa, átalakítsa,

módosítsa vagy továbbfejlessze anélkül, hogy köteles lenne mindezt a korábban gyártott gépeken is

eszközölni.

Ha a jelen útmutató elolvasása után további informáciira lenne szüksége, keresse fel az Önhöz

legközelebbi irodánkat,

Niftylift Ltd, Fingle Drive, Stonebridge' Milton Keynes MKí3 OER' Nagy-Britannia

Tel: +44 (0) 1908 223456 Fax: +44 (0) 1908 312733

A Niftylift 170 pÓtkocsira szerelt emelőkosár egy rendkívül sokoldalÚ, egyedi és egyszerű kivitelű, csuklÓs

gémes emelőkosár. Két személy és a szerszámaik férnek el rajta, és max. '17 m (56 láb) magasságig vagy

B,7 m (28 láb 5 hüvelyk) kinyúlásig tudja mozgatniőket,

A teljesen csuklós gémek kiemelkedően nagy hatÓsugarat biztosítanak. A teljesen csuklós gémek

kiemelkedően nagy hatósugarat biztosítanak. A nagy méretű pneumatikus kerekeknek és a minimális

súlynak köszönhetően a berendezés könnyű és egyszerűen manőverezhető,

Az egyszerű, teljesen hidraulikus, proporcionális vezérlőrendszenel egyenletesen, megbízhatóan

mozgatható az emelőkosár, és maximális megbízhatóságot nyújt a legnehezebb körülmények között is.

A Niftylift 170 kézi vagy hidraullkus működtetésű támasztÓlábakkal (170M vagy í70H) kapható. Mindkét

opció gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé. Az egyes támasztólábakra szerelt egyedi,

nyomásérzékeny mikrokapcsolÓ-rendszer megakadályozza a gép működtetését mindaddig, amíg az összes

támasztólábat megfelelően kí nem tolták, és potenciális veszély esetén hangos figyelmeztető hangjelzést

ad. A jelen üzemeltetési útmutatÓban mind a kézi, mind a hidraulikus támasztólábakhoz kapcsolódÓ

útmutatások olvashatók,

Az alábbi modellek léteznek:

E: EGYENÁRAMÚ (AKKUMULÁToRoS) DE: KETTos ENERG|AELLÁTÁsÚ
AKKUMULÁToRos)

nc:vÁlrÓÁRAMÚ (HÁLÓZATI) PE: KETTŐS ENERGIAELLÁIÁsÚ
És nxxutvtulÁronos)

D: DíZEL P: BENZ|NES

ncr: vÁlrÓÁnnvÚ És roveruÁnnvÚ PAC: BENZINEs ÉsVÁLTÓÁnnvÜ

DAc: DíZEL És vÁtrÓÁnnvÚ
T: HÁRMAs ENERGlAELLÁrÁsÚ (BENZINEs, PRoPÁN És nxxutvunToRos)

(DíZEL És

(BENZTNES
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TM sorozal czEJ-Cyr
Uzemeltetési és biztonsági útmutató

1.4 Álrnúruos MUszAKl ADAToK

vRxtvÁt-ls HlRoRssÁc _ Üzeut 17,0 m

56 láb

vnxtuÁlls unonssÁc -
rvrloxosÁn

15,2m
50 láb

tilRxt tvÁt-t s trlRcRssÁc _ a rH ÚzvR 2,26m
7 láb 2 hüvelyk

vnxtvtÁlts KlNYÚLÁs 8,7 m

28 láb 5 hüvely

tvtRxt tvÁt-ls szÉlrssÉo - VoNTATÁs 1,74 m

5 láb B hüvelyk

EMELoTALPAK SZÉLESSÉGE 4,37 m

14láb 4 hÜvelyk

ltlRxttvtÁt-ts HosszÚsÁo - BEH ÚZVA 6,44 m

21 láb 1 hüvelyk

unxtHltÁtls reHrnsÍMs - 1eunÓenl;
(usA)

200 ks (440 lb)

500 tb

ToRoNY FoRGATHATÓsÁ0n 3600

ToRoNY KlLENGÉSE Nulla

MAX MÁL|S HALADÁS| sEBEssÉG 50 mph

B0 km/h

EMELoKosÁR
x SZÉLESSÉG

MÉRETE - HossZÚsÁG 0,65 m x 'l,1 m

25 hüvely x 44 hüvelyk

KEZELOSZERVEK Teljesen proporcionális, hidraulikus

HlDRAULlKUs NYoMÁs 200 bar

2900 PSt

GUMIABRONCSOK Kettős energ iaellátás Vonóerő-szabályozás

205 R14C 8PR 205t75 R16C8PR
4,5 bar (65 psi) 4,5 bar (65 PSI)

HAsMAGASSÁG 260 mm

10% hüvelyk

JÁRMÜ ÖsszsÚtyn (MAXIMUM) 2300 kg

5070 font

MAX|MÁLlS TALAJNYoMÁs 0,051kn/cm2

10670 font/hüvelyk2

rÁpetúrÁs E (elekhomos) modellek - 4 db 6 V 250 Ah akkumulátor

P(G) (benzines) modellek - Honda GX200 motor

D (dízel) model|ek - Kubota oC60 motor

Magyar - 04/1 8
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1.5 AzoNosíTÁs 1rovesÜlr KIRALYSÁG| TÁBLA)

N|Fr11JFI lJtr. FlNg-E ffilvE. STü{EBH|DÉ
MIIJON HEYNES MITISOEH ENGI.{ND
TEL01fflB zl#4Et : Firfi 01ffi8312733

* rrell : i nb st ifü,tliftco m

SEHIAL hh

TYPE

Y EjlB 0F tl,ulN UFi{6Íu BE

WEIGHT

FATETT I.OAB PEBSONS

h]lAJ{lMU M $AFE WoHKlN B LoÁD

lilTAJ{IMUM PULL

HlqJ{l[nU M V'I hl tl SPEED

I'it${. JdLLOlrlidB LE I NOLINATI OH

trilJqxltuluM HYD RAULIG PR ESSUF E

tulflI{IMUM VOLTTdEIE
AMPS

ELEÜ' Efir D ls$uE

HYII. TGT E ESUE

+

lg

19

1S

N

n+

tteg.

hr

v
A

Ft{EÍE

Ezt a gyártói típustáblát minden Niftylift gép 1.gémjén elhelyezik gyártáskor. Ellenőrizze,

hogy minden adatot beütöttek-e, és olvashatók.e.

Magyar - 04/1 8
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í.6 EK MEGFELELoSÉGI NY|LATKoz^T (általános)

t-rDJ
EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFÁCTURBR AND
PERSON RESPONSIBLE
FoR DocUMENTÁTIoNl
ÁDDRESS:

MACHINE TYPE:

MODEL TYPE:

sERaL NÜMBEfu

NOTIFIED BODY:

NCTflEIED BODYNUMBER
ÁDDRESS:

NIF:TTLIFT LTD
MALCOLM NORTH

CIIÁLK)EI-I DRIVE'
SHENIJYWOOD,
MILTON KEYNES,
MKs 6CF
ENGI.AI{D.

MoBÍl R ELEV^TING voRK PI'ÁTBonM

TWNORD CERI GmbH

0044

PosTFÁcH 703267
D45141ESSEN
GERMANY

CERTIFICÁTE NÜMBER:

APPLICABLE STÁ}trDÁRDS : EN 280:2013
DINEN 60n+t,2nM/42/EC

We hereby declare that the above mentioned machine conÍoÍmg
with the rcquirements oÍ the Machinety Directivq 2006/42/EC
and EMC DirectÍve 2004/108/EC

$IGNBD: 

'tl 
b }'l.í& D,T\TB.

N^MEI Malcolm North PosITtoN| eqginc.dn8rvíanagcÍ

NOTE:
THIS DEctáR^TIoN coNFoRMs wrÍH THB REQUIBEMENTS oF ÁNNEJ( II-t.Á oF THE coUNctL DIRBcilvB
2006/42/E.c, ÁNY MoDIFIcÁTIoNs To THE ÁBovB MENTIoNBD MACHINE VILL INVÁLIDATE THIS
DECIJIR^TIoN' ÁND THE MACHINE'S ÁPPRovÁL.

r Magyar - 04/1 I
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2 Biztonság
xÖreuzŐ ÓvlrurÉzxEDÉsEK

A Niftylift üzemeltetésekor a biztonsága az első és legÍontosabb. A gép minden üzemeltetési

szempontjának pontos betartása érdekében biztosítsa, hogy minden kezelő ELOLVASTA és tökéletesen

me0ÉnrertE a gép használatát, karbantartását és szervizelését ismertető útmutatót. Ha az ÚtmutatÓban

tárgyalt bármely témát érintően bármilyen kétsége merülfel, forduljon a helyi márkakereskedéshezvagy a

Niftylift Ltd-hez.

Bármely Niftylift gép használata előtt alaposan vizsgálja meg a gépet, hogy valamelyik főegység nem

károsodott Vagy nem deformálódott-e. HasonlÓképpen ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e a

vezérlőrendszerekben hidraulikus szivárgásokat, sérült tömlőket, kábelhibákat, Vagy nem lazultak-e meg az

elektromos alkatrészek burkolatai. Soha ne használjon sérült vagy hibás berendezést - az emelőkosár

üzembe állítása előtt javítson ki minden hibát' Ha kétségei támadnak, forduljon a helyi márkakereskedéshez

vagy a Niftylift Ltd-hez (a címet megtalálja az előlapon)'

A GYÁRTÓ NEM TUDJA KÖzVETLENÜL BEFoLYÁsoLNl A GÉP
ALKALMMÁSÁT És FELHASZNÁLÁSÁT. EZÉRT A MEGFELELoEN
BlzToNsÁGos GYAKoRLAToK BETARTÁSA A FELHAszHÁlÓ És nz
ÜzenaelrerŐ szEMÉLYzET FELELŐssÉGE. HA NEM slKERÜL
ÉnreluezrulE És NEM TARTJA BE M összes BlzToNsÁGl ELoíRÁsT, Az
sÚLYos VAGY VÉGzETEs szEMÉLYl sÉRÜLÉSEKET oKozHAT.

2.1,1 Csak képzett személyek üzemeltethetik a Niftylift gépet.

2.1

2.1.2.

2.1.3.

2,1.4.

2.1.5.

2.1.6

A Niftylift gépet mindig a gyártó adott modelljéhez tartozó üzemeltetési és biztonsági útmutatÓ szerint

üzemeltesse.

Mindennap a használat előtt és minden műszakkezdéskor szemrevételezéssel ellenőrizze a Niftylift gépet'

és ellenőrizze a működését, így többek között a következőket: működtető és vészhelyzeti kezelőszervek,

biztonsági berendezések, személyi védőruházat _ a zuhanásgátlÓt is beleértve -, a pneumatikus,

hidraulikus és üzemanyagrendszer szivárgásai, kábelek és kábelkötegek,laza vagy hiányzÓ alkatrészek,

gumiabroncsok és kerekek, típustáblák, figyelmeztetések, vezérlési jelölések és üzemeltetési és biztonsági

Útmutatók' védőelemek és védőkorlátrendszerek, valamint a gyártó által meghatározott minden egyéb elem.

Az emelőkosár használata előtt javítson ki minden, az üzembiztonságot érintő hibát vagy meghibásodást,

különös tekintettel a biztonsági elemekre; a cikkszámokat és a részletes adatokat keresse az

alkatrészkézikönyvben' Ha kétségei támadnak, forduljon a Niftylift Ltd-hez (részletes adatok a 3, olda|on).

Biztosítsa a kerekek kiékelését, mielőtt bármilyen, a rögzítőfék kioldásával járó karbantartási munkát

végezne, lásd: 4,7.2' fejezet _ Vontatás.

Ügyeljen arra, hogy az összes figyelmeztető címke, útmutatás, típustábla, vezérlési jelölés és biztonsági

útmutatÓ mindig sértetlen és jól olvasható legyen. Ha cserére van szükség' forduljon a helyi

márkakereskedéshez Vagy a Niftylifthez. Mindig vegye figyelembe és tartsa be az ilyen címkéken találhatÓ

biztonsági és üzemeltetési utasításokat.

Semmilyen módon ne változtassa meg, ne mÓdosítsa és ne iktassa ki a kezelőelemeket, biztonsági

berendezéseket, reteszeléseket vagy a gép más alkatrészeit,

I
a

Magyar - 04/1 I
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2'1.7. A Niftylift használata előtt és alatt a felhasználÓ ellenőrizze, hogy a felhasználási terÜleten vannak-e

lehetséges veszélyek, többek között például: egyenetlen talaj, gödrök, bukkanÓk, akadályok, törmelékek,

felszíni és magasban lévő akadályok' nagyfeszültségű vezetékek, szél és időjárás, illetéktelen személyek

és bármely más lehetséges veszély'

2'1,8, Soha ne lépje túl az emelőkosárnak a matricákon és a gép tÍpustábláján feltüntetett maximális teherbírását.

2.1.9. Ügyeljen arra, hogy a Niftylift egyetlen alkatrésze se nyúljon be soha a felszíni elektromos vezetékek

minimális megközelítési távolságain (MAD) belülre; a távolságokat lásd az alábbi táblázatban' (Lásd az lSo
'l 8893:201 4 szabványt')

A GÉP NlNcs SZ|GETELVE.

Ha kétségeitámadnak, forduljon az illetékes irányítÓ hatÓsághoz

2.1.10.

2.1.11.

Miután belépett az emelőkosárba, győződjön meg arrÓl, hogy a lehajthatÓ belépőrÚd lezárÓdott,

Feltétlenül viseljen jÓváhagyott biztonsági övet és rögzítőhevedert, védősisakot és megfelelő

védoruházatot. Rögzítse a hevedert az emelokosáron belül kijelölt hevedenögzítési pontokhoz, és ne

távolítsa el, amíg ki nem száll az emelőkosárbÓl annak behúzott helyzetében'

Mindig maradjon állva az emelőkosárban. Ne próbáljon meg az emelőkosár

védőkorlátaira vagy bármi másra felállva és/vagy felmászva magasabbra vagy

távolabbra érni, A LÁBA MlNDlG LEGYEN M EMELoKosÁR PADLÓlÁn, rue

üljön, ne álljon és ne másszon fel a védőkorlátra, a középkorlátra vagy a gém

rudazatára. Soha ne prÓbáljon pallÓk, létrák vagy más eszközök segítségével

magasabbra vagy távolabbra érni a Niftylift gépen.

Ne próbálja az emelőkosár szintezőrendszerével mesterségesen növelni az emelőkosár kinyúlását' Soha

ne használjon pallókat vagy létrákat az emelőkosárban ugyanezzel a céllal,

Ne emeljen az emelŐkosárral túlnyúló Vagy nagy méretű tárgyakat, melyek túlléphetik a maximális

teherbírást, és ne vigyen vele olyan tárgyakat, amelyek növelhetik az emelőkosárra hatÓ szélterhelést (pl,

hirdetőtáblákat stb,).

Ne üzemeltesse a Niftylift gépet tehergépkocsikról, pótkocsikról, vasúti kocsikról, úszó hajókról,

állványzatokril vagy hasonlÓ eszközökről, csak ha a Niftylift Ltd egyesült királysági központja írásban

jÓváhagyta az ilyen alkalmazást,

2.1.12.

2.1.13.

2,1,14

2.1.15

<0,7 I

1,2>0,7,max.7

>7, max, 50 3

>50, max.220 4

5>220, max.500

>500, max. 750 '10

13>750, max.1000

16>1000, max, 1250

I
o

I
o
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2.1.16.

2.1.17

2.1,18

2.1.19

2.1.20.

2.1.21

2.1.22

2.1.23.

2,1.24,

2.1,25.

2.1.26,

2,1.27

2.1.28.

2.1.29

Uzemeltetési és biztonsági útmutató
Mindig ellenőrizze az emelőkosár alatti és körüli terÜletet, mielőtt leengedi vagy elfordítja a gépet, hogy
biztosan nincs-e senki és semmi az érintett területen. Legyen körültekintő, amikor olyan területre fordítja a
gépet, ahol átmenő forgalomra lehet számítani. A forgalom irányításához Vagy a gép elérésének
megakadályozásához helyezzen ki kordonokat'

Tartózkodjon a feleslegesen merész vezetéstől és a helytelen viselkedéstől

a Niftylift gépen vagy annak közelében,

Ha más mozgó berendezések és járművek vannak a közelben, a munkahelyre vonatkozó helyi

szabályoknak vagy biztonsági előírásoknak való megÍelelés érdekében foganatosítson különleges
óvintézkedéseket. Alkalmazzon figyelmeztetéseket, például helyezzen ki jelzőzászlókat vagy
villanÓfényeket, kerítse vagy barikádozza el az érintett területeket.

A felhasználó feladata, hogy minden konkrét környezet vagy hely veszélyességi besorolását meghatározza.
A veszélyes helyeken üzemeltetett emelőkosarakat jóvá kell hagyni, és a megfelelő típusúnak kell lenniük'
(Az USA esetében lásd az ANSI/NFPA 505 szabványt.)

A kezelő haladéktalanul jelentse a felettesének, ha potenciálisan veszélyes helyet (környezetet) észlel
üzem közben,

Ha a kezelő a Niftylift feltételezett meghibásodását vagy a teherbíráshoz, a rendeltetésszerű használathoz
Vagy a biztonságos üzemeltetéshez kapcsolÓdó veszélyt vagy potenciálisan nem biztonságos állapotot
tapasztal, ne használja tovább a Niftylift gépet. A Niftylift további Üzemeltetése előtt kérjen további
tájékoztatást a biztonságos üzemeltetéshez kapcsolÓdóan a feletteseitől, a tulajdonostól, a
márkakereskedéstől vagy a gyáttótól.

A kezelő a Niftylift géppel kapcsolatos minden olyan problémát vagy meghibásodást haladéktalanul
jelentsen a felettesének, amelyre üzem közben fény derül' A további használat előtt javítson ki minden, az
üzembiztonságot érintő hibát vagy meghibásodást'

Ne használja a Niftylift gémjét és emelőkosarát arra, hogy felemelje a kerekeket a talajról,

Ne használja a Niftylift gépet daruként.

Ne döntse neki a Niftylift gépet más tárgynak az emelőkosár

megtámasztásához'

Legyen körültekintő, és akadályozza ffieg, hogy a kötelek, elektromos kábelek és tömlők
összegubancolidjanak az emelőkosárban'

Az akkumulátorokat olyan, jól szellóző helyen töltse, ahol nem található nyílt láng, szikra és más
robbanásveszélyes Íonás (pl. ne dohányozzon a gép közelében)' A töltési folyamat során rendkívül
robbanékony hidrogéngáz keletkezik.

Az elektrolitszintek ellenőzésekor nagyon ügyeljen ana, hogy védje a szemét, a bőrét és a ruházatát' Az
akkumulátorsav erősen marÓ hatású. Nyomatékosan javasoljuk, hogy viseljen védőszemüveget és -
ruházatot.

Amikor nem használja a gépet, mindig húzza be megfelelően a gémeket. soHA NE
HAGYJA A KULcsoT A GÉPBEN, ha akár csak rövid időre is leszáll róla' Ha lejtőn
parkol, ékelje ki a kerekeket.T

a
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2.1.30. Ha az emelőkosár vagy emelőszerkezet egy szomszédos szerkezet vagy más akadály miatt megszorul,

elakad, vagy a normál mozgása más módon akadályba ütközik, és az ellenkező irányú kezelőszerwel nem

tudja kiszabadítani az emelőkosarat, akkor a személyzet minden tagját biztonságosan juttassa le az

emelőkosárból, mielőtt a földön lévő kezelőszervekkel megkísérelné kiszabadítani az emelőkosarat'

2.1.31' Tankoláskor a motor legyen leállítva, A tankolást jól szellőző helyen végezze, ahol nem található nyílt láng,

szikra és más tűz- vagy robbanásveszélyes forrás. A BENzlN, A FOLYÉKONY PROPÁN És A
DízELÜzEMANYAG TŰzVEszÉLYES.

2.1.32

soHA NE lNDiTsA BE A N|FTYL|FT GÉPET, HA BENzlN, FoLYÉKoNY
PRoPÁN VAGY D2ELÜZEMANYAG szAGÁT Énzl. EZEK M
ÜzenaRnyRooK RENDKíVÜl rŰzveszÉlyesrx.

2.1.33

2.1.34

2,1,35,

2.1.36

2,1,37

A szén-monoxid-mérgezés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a kezelő ügyeljen arra, hogy

a motoros hajtású gépeket jól szellózó helyen használják.

A meglévő eszközökkel a kezető akadályozza meg' hogy illetéktelenek használhassák a gépet,

Soha ne szereljen le semmit, ami befolyásolhatja a gép stabilitását, így többek között például az

akkumulátorokat, burkolatokat' motorokat, gumiabroncsokat vagy ballasztot.

A kezelő ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a kezelőszervek működtetését (pl, szerszámok vagy

más eszközök), és hogy a vészleállító gomb mindenkor hozzáférhető legyen.

A kosárban tartÓzkodÓ személyek tegyék meg a szükséges Óvintézkedéseket, hogy ne eshessenek |e, és

ne zuhanhassanak ki tárgyak a kosárból. Pl. kössék a szerszámokat a géphez Vagy a kezelőhöz,

amennyiben ez praktikus' és az eredő kockázat elfogadható.

2.2. KÖRNYEZETVÉDELMl KoRLÁTozÁsoK

Minden Niftylift pótkocsira szerelt emelőkosár csak az előzőekben leírtak szerint használható, és a
támasztólábak és emelőtalpak segítségével be kell állítani a dőlésüket. Hacsak nem kifejezetten másképp

konfigurálták, a gép rövid ideig terhelhető szélsőséges hőmérsékletek mellett - vagyis rövidebb az

akkumulátor-ciklusidő alacsony hőmérsékleten (pl. fagyasztók, élelmiszer-tárolás stb.), és korlátozott a

hűtés magas hőmérsékleten, mivel az olajhőmérsékletnek -23 és +90 'c között kell maradnia.

Nem javasoljuk, hogy hosszabb ideig üzemeltesse poros környezetben a gépet, és gyakran tisztítsa meg.

Távolítsa el az összes port, szennyeződést, sólerakódást, kifolyt olajat és zsírt. Szintén távo|ítsa el a festék-

és bitumenmaradványokat, különösen a feliratokról és címkékről.

Minden szabványos Niftylift gép 12,5m/s szélsebességhez van kalibrálva, ami 45km/h (2Bmph)

sebességet jelent, és a 6-os fokozatnak felel meg a BeauÍort-skálán' Semmi esetre se üzemeltesse a

NiÍtylift gépet ennél erősebb szél esetén. Amennyiben a kezelő bizonytalan a szélsebességet illetően,

haladéktalanul függessze fel a gép használatát, amíg biztosan nem állíthatÓ, hogy a szélsebesség

biztonságos szintre süllyedt,

I
a
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Üzemeltetési és biztonsági útmutató

rue mszruÁlJA A NIFTYLIFT GÉPET vll_t-Áut-Ásxon.

2.3. zAJ És REZGÉSEK

A 170-es sorozatú gépek levegőben terjedő zajkibocsátása nem haladja meg a 73dB(A)értéket, amelyet

4 m-es merőleges távolságban, ekvivalens folyamatos A-súlyozású hangnyomás melletti tesztkörülmények

között mértek' A mérést egy terhelés alatt üzemelő dízelmotoros gépen végezték. Minden további modell

kibocsátása ennél jóval alacsonyabb, a teljesítményjellemzőktől függően.

Normál üzemben a kezelőt érő rezgésszint nem haladja meg a gyorsulás 2,5 m/s2-os súlyozott négyzetes

középértékét.

2.4 TEszTJELENTÉS

A Niftylift gép összes modelljét átfogÓ ,,típustesztnek'' vetik alá, amely a biztonságos üzemi terhelés (SWL),

a túlterhelés, a légellenállás, a tehetetlenség és a húzÓeró összes kombinációját megkettőzve értékeli a

különböző biztonságos stabilitási kritériumokat. Az önjáró gépeket járdaszegély- és fékteszteknek is

alávetik SWL mellett, hogy a további ,,rosszabb eset'' stabilitási követelményeknek is megfeleljenek.

Ezután minden egyes gépen statikus túlterhelési teszteket végeznek sík és vÍzszintes talajon, az SWL

150%-ával, így túlteljesítik a motoros működtetésű MEWP-kre vonatkozó EN2B0 szabvány követelményeit.

Az önjáró gépeket a maximális munkaszög plusz 0,5o szögnél is tesztelik, az SWL 125o/o-ának megfelelő

próbaterheléssel, Végül minden gépen működés-ellenőzést végeznek az SWL 110oÁ'ával'

Ellenőzik az összes biztonsági berendezés megfelelő működését, az Územi sebességeket a vonatkoztatási

értékekhez képest, a dinamikus funkciÓk pedig biztosítják, hogy az összes gyorsítási és lassítási erő az

elfogadható tartományban maradjon. Minden feljegyzett hibát kijavítanak és rögzítenek, mielőtt a gépet

üzembe helyezhetnék,

Magyar - 04/1 I
Eredeti útmutató



TM soroza1 czfrű1}7z
Uzemeltetési és b|ztonsági útmutató

3 Előkészítés és átvizsgálás
3'í '

3.2.

KlcsoMAooús
Mivel a gyártÓ nem tudja közvetlenül befolyásolni a Niftylift gépek szállítását vagy fuvarozását, ezér|a
márkakereskedésnek és/vagy a tulajdonosnak és/vagy a bérlőnek kell gondoskodnia arrÓl, hogy a Niftylift

nem sérült meg a szállítás során, és hogy egy képzett mérnök üzemeltetés előtti vizsgálatot végezzen és
jelentést készítsen, mielőtt az emelőkosarat üzembe helyezik'

A) Távolítsa el az összes kötelet, hevedert és/vagy láncot, amely az emelőkosarat a szállítás közben
rögzíti.

B) Biztosítsa, hogy minden rámpa, rakodÓhely és villástargonca elbírja és képes megemelni az
emelőkosarat'

***A gép üzembe vétele előtt készítse el az üzemeltetés előttijelentést.

A HASZNÁLATRA VALÓ elŐxÉszírÉs
A Niftylift gyárban mindent megtettek annak érdekében, hogy a gép az átadáskor biztonságos és
működőképes állapotban legyen, ezzel együtt az emelcjkosarat az üzembe helyezés e|őtt szisztematikusan

át kell vizsgálni,

Ez NEM AJÁNLÁS, HANEM xörrlEzo FELADAT.

E feladat elvégzésében segít a felhasználÓnak a mellékelt vizsgálati ellenőrzőlista (lásd a 6.3. fejezetet),

amelyet a gép kiszállÍtásakor/átvételekor ki kell tölteni'

Mielőtt a felhasználó végigmegy a vizsgálati ellenozőlistán, olvassa végig és értelmezze az üzemeltetési,

biztonsági és karbantartási útmutatót,

FIGYELMEZTETÉS - NE ÜZEMELTESSEN PoTENclÁLlsAN HlBÁs VAGY
HlBÁsAN tr,tŰxÖoŐ GÉPET. A NIFTYLIFT HAsZNÁLATBA VÉTELE ELoTT
JAV|TSoN Kl M|NDEN HIBÁT.

I
a
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3.3 Üzrna elrETÉs ELoTTl BlzToNsÁGl ELLENoMÉsl Ürenltrenv
Használat előtt, a műszakkezdéskor szemrevételezéssel ellenórizze az emelőkosarat, és ellenőrizze a

működését, így többek között a következőket, Javasoljuk, hogy rendszeresen, az egyes ellenőrzőlistákon

jelzett gyakorisággal kerítsen sort ezekre az ellenőzésekre'

3.3.1. NAP|BlzToNsÁGlELLENoMÉSEK

1) ÉIlenőrizze, hogy az összes címke (matrica)a helyén van és olvasható-e,

2) Szemrevételezéssel ellenőrizze a gépet, hogy nincs_e rajta sérült vagy laza alkatrész.

3) Ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségét, vagyis hogy a töltő egyik visszajelzője zölden világít, a
másik pedig pirosan villog-e.

4) Ellenőrizze azúzemanyagszintet(halehet)'

5) Ellenőrizze, hogy a fedelek/burkolatok és a védőelemek rögzítve vannak_e a helyükön'

6) Ellenőrizze a gém nyugalmihelyzetkapcsolójának mtliködőképességét (ha van).

7) Ellenőrizze a szabályozókarok rögzítettségét és kifogástalan működését'

B) Ellenórizze a mŰködtettÍgombok és a vészleállító gombok megfelelő működését.

9) Ellenőrizze a kézi szivattyú működését.

10) Szemrevételezéssel ellenőrizze az összes hidraulikus tömlő és szerelvény épségét és
szivárgásmentességét,

11) Ellenőrizze a stabilizátor riasztójának működését.

12) Ellenőrizze a támasztóláb párnáinak stabil rögzítését.

13) Ellenőrizze az emelőkosár csuklÓcsapjainak és azok csavarjainak rögzítettségét.

14) Ellenőrizze a gém rögzítőelemének stabil rögzítését és működését.

15) Ellenőrizze a kosár súlymérő rendszerének működését (ha van)'

3.3.2. HETI BlzToNsÁGl ELLENoRZÉSEK

1)

2)

3)

4)

5)

Vizsgálja meg a gumiabroncsok és a kerekek épségét és kopottságát.

Ellenőrizze' hogy a gumiabroncsok nyomása megfelelő-e: 65psi (4'5 bar)

Ellenőrizze a sárhányók rögzítettségét és épségét.

Ellenőrizze az akkumulátorfolyadék szintjét, fajsúlyát (töltés után) és általános állapotát'

Ellenőrizze a hidraulikaolaj-szintet, 22-es lSo minőségi osztály (EurÓpa)' 32-es minőségi osztály (a

világ többi részén).

Vizsgálja meg a motor légszűrtijét, és szükség esetén tisztítsa meg Vagy cserélje ki.

Ellenőrizze a vonÓhorogzár, a biztosítÓsodronyllánc és a támasztÓkerék stabil rögzítését'

Ellenőrizze a stabilizátor mikrokapcsolÓinak működését és rögzítettségét a riasztórendszenel együtt.

Ellenőrizze a tömlővezető csatornát, hogy nincsenek-e rajta sérülések vagy hiányzó alkatrészek'

6)

7)

8)

e)

Magyar - 04/1 8
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3.3.3' HAV| BlzToNsÁGl ELLENoMÉSEK

2)

Ellenőrizze a motorolajszintet (ha van),

Ellenőrizze a kerékanyákat (nyomaték: 110 láb{ont/150 Nm vagy 117 láb-fonU160 Nm, vonóerő-

szabályozás opciÓ)'

Ellenőrizze a támasztólábak állapotát, rögzítettségét és működését'

Ellenőrizze a fordítócsiga rögzítettségét és megfelelő összekapcsolódását. Tisztítsa meg, és újra

zstrozzameg,

Vizsgálja meg a fékek működését és kopottságát'

Zsírozza meg a csuklót és a középső oszlopot,

Ellenőrizze a motor tizemanyagtadályának épségét és szivárgásmentességét'

Ellenőrizze a teleszkópos gém kopólemezeit és műanyag tőcsavarjait (ha vannak).

ZsÍrozza meg a vonószerkezetet'

Enyhén olqozza meg az emelőpárna gömbcsuklóit és a támasztólábházakat'

Enyhén ola1ozza meg a támasztólábak beállítócsapjait (csak 170M esetén).

ala1ozza meg a kézi emelőtalpakat, és ellenörizze a működésüket.

Ellenörizze és szükség esetén állítsa be a teleszkópos gém körüli Nylatron tőcsavarokat.

Háromhavonta ellenőrizze a kosár sÚlymérő rendszerét és a kalibrálását. A kalibrálási műveletet
lásd a 4.5'4' fejezetben'

Hathavonta precízen vizsgálja át a gépet az 1998-as,,Lifting operation and Lifting Equipment

Regulations'' (LOLER, az emelésre és az emelőberendezésekre vonatkozó szabályozás) (g)(s)(a)

pontja szerint.

3)

4)

5)

6)

7)

B)

e)

10)

11)

12)

13)

14)

1)

15)

3.3.4. Évrs eEroNsÁGl ELLENoRZÉSEK

1) Ellenőrizze az összes csuklócsap és csavarjaik stabil rögzítését.

2) El|enőrizze a gémeken és az alvázon lévő repedéseket vagy erősen korrodált részeket.

3) Cseré|je le a hidraulikaolajat és az olajszűrtÍket.

4) Ellenőrizze aZ egyes tengelyek felfüggesztését,

5) Ellenőrizze a forgatómű gyűrűs csavarjainak stabil rögzítését (nyomaték: 155 láb-font/ 210 Nm)

6) Ellenőrizze az emelőtalp meneteinek kopottságát (kézi emelőtalpak).
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rípusrÁelA, MATRrcÁK És euelYEzKEDÉsÜK (EGYEsÜLT KIRALYsÁG)

1 KosánjtÓ-f igyel meztetés P18432

2 Dőlési riasÍás P18842 2

3 Áftalános megjegyzés P18863

4 Áftalános zúzódás P14782 '10

5 Napi biztonsági ellenőzések P14908 I

6 Gém rögzítőeleme P19740 I

7 Csatlakoztatásí utasítások P14896 1

B Rögzítési pont P14883 2

I Van képzettsége? P22055

10 Gumiabroncsnyomás: 65 psi P14876 2

11 Ne lépjen rá P14785 7

12 Kéziszivattyú P't9090

13 Ha a vészleállítót kiiktatták. P14864 2

14 Áftalános figyelmeáetés - ikonok P29379 2

15 Fejvédő P14921

22 Típustábla P15383

21 Hangos kattanás P19961

18 SWL 200 kg P14801

19 Nifty 170 P26440 2

20 Niftylift.com P14390

22 Kosár szintbeállítása P'10853

23 Hidraulikus kezelőszervek - 4 kar P14928

24 Hidraulikus kezelöszervek - 5 kar P14927

25 Kezelőpult kezelőszervei Kosársúlymérővel

Kosársúlymérő nélküI

P21055

P21131

26 Pontszerű terhelés - 'l3'0 kN P14965 4

27 Támasáólábak - hidraulikus P14841 4

28 Támasztólábak kezelőszervei P29378

29 Figyelmeáető csíkok Szükség szerint

30 Akkum u látorleválasztó P1 8600

32 Akkumulátortöltő P21951

33 Kosárkezelőszervei (E/AC) Kosársúlynérővel

Kosársúlynérő nélkül

P17212
P't5925

35 Benzin kifogyott P't9055

JO CSAK dízel P14414

Kosár kezelősze rvei ( P/P E) 

^o 

#;r,;{#'::i;l,
P17457

P15924
37
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38 Kosárkezelősze'""o'o"*,xii,,',f 
l|lu?uiÍi,il,

P17213

P't6684

39 Üzemeltetési utasítások P14892

41 Túlterhelési figyelmeztetés P1 8848 2

42 Figyelmeáetés: Zajszint 73 dB P17123

43 Vonóerő_szabályozás - Bekapcsolás P18890

44 KézzÚzódás veszélye P14782 2

45 Kosár forgatása P1 5634

46 Üres tengelytábla P't6190

48 Vonófej (Ausztrália/Új-Zéland) P17970 I

49 Vonóerő-szabályozás - Kioldás P'18975 1

50 Vonóerő-szabályozás - Lejtőn P18976 1

51 Töltőaljzat '110 v
240v

P26424

P26425

52 Töltőaljzat tápfeszÜltsége 1 10 V

240u

P26426

P26427

54 Forgógépekre vonatkozó előírások (USA) P1501 0 2

60 Rögzítési pont P'14958 4

61 Emelési pont P14786 4

62 ANS| A92 (USA) P25250

64 Biztonságos bejutás (USA) P18192

65 Váltóáramú motorcsatlakozi (Ac/PAc/DAc) P25891

67 Használat előtt válassza le P29590

68 Ánalános figyelmeáetés - szöveg P29380
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3.5. NYoMATÉKKÖVETELMÉNYEK

CSAVAR
MlNŐsÉGE/MÉRETE

Minőségiosztály

M6

M8

M10

tt 12

M14

M'16

M20

\t24

KERÉKANYÁK Szabványos

Vonóerő-szabályozás

Meghúzási nyomaték, !áb-font (Nm)

Galvanizált Nem galvanizált

8.8 10.9 12,9 8.8 10.9 12.9

5 (7) I (10) e(12) 6 (8) I (11) 10 (13)

13(17) 18 (25) 22(2e) 14 (1e) 20(27) 23(32)

25(34) 36 (4e) 43 (58) 27 (37) 40 (54) 46 (63)

43 (58) 63 (85) 73 (ee) 47 (63) 6e (e3) B0 (108)

68 (e3) 100 (135) 117 (158) 74(101) 10e (148) 127 (172)

106 (143) 154 (20e) 180 (245) 115 (156) 168(228) 1e7 (267)

212 (288) 301 (408) 352 (477) 224(304) 328(445) 384 (521)

362(4s1) 515 (6e8) 602 (806) 383 (519) 561 (760) 656 (BBe)

'1 10 lábJont (1 50 Nm)

117 láb{ont (160 Nm)

FoRGATÓMÚ GYtjRŰs csAVARJAl 155 lábjont (210 Nm)

Ez a nyomatéktáblázat azalábbi feltevések alapján készült;

1) Az lSo B9B_1 ,,Ötvözött és ötvözetlen acélból készÜlt kötöelemek mechanikaitulajdonságai'' szabvány

szerinti csavarok

2) ,,Nem galvanizált'' csavarok összes minőségi osztálya esetén:

Hatlapfejű csavarok

Fekete oxidos acélcsavar hengerelt és olajozott menettel, bevonat nélküli acélanya

Uralkodó nyomaték' Nylockkal (a minimum uralkodÓ nyomatékértéket feltételezve)

lSo 273 szerinti közepes hézagú furatok

Csavarmeghúzás feltétele = 75%-os kihozatali tényezcÍ

3) ,,Galvanizált'' csavarok összes minőségi osztálya esetén:

Hatlapfejű csavarok

Horganyzott, olajozott (hengerelt vagy vágott) külső acélmenet, bevonat nélküli belső acélmenet

UralkodÓ nyomaték, Nylockkal (a minimum uralkodó nyomatékértéket feltételezve)

lso 273 szerinti közepes hézagú furatok

Csavarmeghúzás feltétele = 75%-os kihozatali tényező

A Nm-ben megadott értékeket Nm-ben számítottuk ki, majd a legközelebbi egész számra kerekítettük. Az
lb.ft egységben megadott értékeket Nm-ben számítottuk ki, 0,737561 átváltási tényezővel átszámítottuk,

majd kerekítettük'
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Uzemeltetés
4.1. n vezÉnloÁnnuxöR ELEMEI

vrzÉnlopulT: - A burkolat alatt található vezérlőpult egy NYÁK-ot (nyomtatott áramköri kártyát)

tartalmaz, amelyben megtalálható a gép működésének vezérléséhez szükséges összes relé. A vezérlőpult

az összes azonos tápellátású modellnél egyforma, és (adott esetben) külön reléket tartalmaz az érintett

áramkörökhöz,

KLAXoN: A burkolat alatt található egy kürt is, amely a stabilizátor vezérlőáramkörébe kapcsolodik. Ez az

eszköz folyamatos hangjelzéssel figyelmezteti a kezelŐt' ha egy emelőtalp terhelése a gémek felemelt

helyzetében, üzem közben megszűnik. Akkor is megszólal, ha a földi kezelőállomás kulcsos kapcsolóját

Emelőkosár állásba fordítják, mielőtt az emelőtalpakat kitolnák.

GÉMKAPcsoLÓ (csAK A 17oH ESETÉN): Ez a kapcsoló'az 1. gém oldalára van szerelve a nyugalmi

helyzet közelében, és a 3' gémmel érintkezve működik; ezszabályozza az emelőtalpak és az emelőkosár

közötti átkapcsolási funkciÓt, Az emelőtalp-vezérlő funkció nem érhető el, csak ha a gémmel aktiválták ezt a

kapcsolót; ez biztosítja, hogy a hidraulikus emelőtalpakat csak a gép behúzása után lehessen működtetni.

Ez is hasonlóképpen kapcsolódik az emelőkosár vezérlőáramkörébe, így ha a kapcsolót nem aktiválják a

gémekkel (vagyis a gép üzemben van), akkor a támasztóláb-érzékelők aktívak, és amennyiben

valamelyiknek az érintkezése megszűnne a földdel, Íigyelmeztetnék a kezelőt a nem biztonságos állapotra'

Ezek a vezérlési funkciók elsődleges fontosságúak a gép és a kezelő biztonsága szempontjából.

Semmilyen körülmények között ne iktassa ki és ne kerülje meg ezt a vezérlésifunkciót.

4.1.4 AKKUMULÁTORLEVÁLASZTI: - Van a burkolat alatt egy szürke akkumulátorleválasztó kar, amely

lehetővé teszi a gép vezérlő- és tápáramkörének leválasztását magukról az akkumulátorokról. Normál

miiködés esetén a gép leválasztásához a gép kulcsos kapcsolÓját használhatja. Az
akkumulátorleválasztóra csak akkor van szÜkség, ha karbantartás vagy rövidzárlat miatt kell leválasztani az

akkumulátorokat' Az akkumulátor töltőáramköre közvetlenül kapcsolódik az akkumulátoroldalhoz, így a

kapcsolÓ használata a töltést nem befolyásolja.

4.1.5 rÁpElúrÁs KvÁLAszTÁsA (csAK A 17oH EsETÉN): Többféle energiaellátású gépeknél van a

gépen egy,,önműködő'' áramkör a tápellátás kiválasztásához. A zöld gomb megnyomásával automatikusan

kiválaszthatja az akkumulátoros üzemet. A motort elindíthatja az emelőkosárban lévő kétállású

START/STOP választÓkapcsolóval, és a gépet ,,alapértelmezetten" motoros Üzemre válthatja egY, a

hidraulikus körben lévő áramláskapcsolóval, Ha az emelőkosárban lévő kétállásÚ választókapcsoló STOP
kapcsolÓjával leál|ítja a motort, és megnyomja a zöld gombot, akkor a gép visszatér akkumulátoros

üzemmÓdba,

4.1.6 DízELMoToR: Általában egy Yanmar L40 vagy Kubota 0C60 motor, melyet a javítási kézikonyv

karbantartással foglalkozÓ fejezete mutat be, és amely egy közvetlen szerelésű szivattyúürítő szeleppel egy

egy egységből álló szivattyÚt hajt meg.

BENzlNMoTon: Általában egy Honda GX 160 motor, melyet a javítási kézikönyv karbantartással

foglalkozi fejezete mutat be, és ame|y egy közvetlen szerelésiÍ szivattyÚürÍtő szeleppel egy egy egységből

álló szivattyút hajt meg.

4.1.7

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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4.2 eeÁLLÍrÁsl ELJÁRÁsoK

n rÁunszrÓLÁgRx narcrelelo xlroúsÁrunK ELMULAszrÁsn nnlÁlos
vnoy sÚlyos szruÉlv sÉnÜlÉsexET oKozHAT.

MINDEN MODELL

1) olvassa el és pontosan tartsa be az üzemeltetési és biztonsági útmutatÓban olvasható és a gépen

elhelyezett figyelmeztető matricákon látható összes biztonsági Óvintézkedést és üzemeltetési

utasítást.

2) ÁllÍtsa a Niftylift gépet szilárd talajra' Vegye figyelembe a gém mozgási tartományát, hogy

biztonságosan elkerülhessen minden magasban lévő akadályt vagy lehetséges veszélyforrást,

többek között például elektromos felsővezetékeket, telefonkábeleket, csatornákat, aknafedeleket stb'

3) Huzz^ BE A RöGzÍTopÉrrr: Éte1e t<i a kerekeket, és kerítse el a területet megfelelcÍ bijákkal,

korlátokkal és zászlÓkkal,

4) A gépet a támasztólábakkal kiszintezve max. 12 fokos lejtőt kompenzálhat; szÜkség esetén nagy

teherbírású, alkalmas párnákkal megtámaszthatja a lejtő felőli emelőtalpakat. Ne emelje fel az

emelőkosarat, csak ha az aluázaI a vízszinteshez képest egy fokon belülre tudja állítani.

5) Ha kétséges a talaj teherbírása, a gépet TlLoS használni.

6) oldja a gém szállítási rögzítését.

7) Ellenőrizze, hogy az összes piros vészleállító gomb kioldott helyzetben van-e (vagyis teljesen ki van-

e hÚzva).

8) Mind kézi, mind hidraulikus támasztólábas modellek esetén kövesse az alábbi útmutatásokat.

KÉZ TÁMAszTÓLÁBAs (170M) MoDELLEK

9) Hagyja a földi kezelőállomás kulcsát középső, ,,Kl'' helyzetben, amíg az emelőtalpakat ki nem tolta.

Ha emelőkosár helyzetbe fordítja a kulcsot, a kürt megszÓlal, mivel a támasztólábak azt érzékelik,

hogy az emelőtalpak nem érnek le a talajra.

10) Ügyeljen ana, hogy mind a négy támasztórúd legyen teljesen kitolva, az összes rögzítőcsap

kapcsolódjon (essen le a helyére), és minden emelőtalp legyen erősen lecsavarozva szilárd talajra'

11) A gép rögzít<Íoszlopa mellett lévő vízmértékkel ellenőrizze, hogy az alváz vízszintes-e.

12) A gémek földről valÓ mÜködtetéséhez fordÍtsa el a földi kezelőállomáson lévő kulcsos

választÓkapcsolÓt ,,Föld'' helyzetbe (vagyis az óramutatÓ járásával ellentétes irányba). Tartsa

lenyomva a zöld tápellátás gombot, és válassza ki a megfelelő szabályozókart. Megjegyzés: Ha

nincs tápellátás, ellenőrizze, hogy az összes rögzítőcsap be van-e helyezve, és az összes emelotalp

leér-e a talajra' azonos terhelést véve fel.

13) A gémek emelokosárból való működtetéséhez fordítsa el a földi kezelőállomáson lévő kulcsos

választÓkapcsolÓt 'emelŐkosái' helyzetbe (vagyis az ÓramutatÓ járásával megegyező irányba)'

Megjegyzés: Ha megszólal a hangjelzés, ÍordÍtsa vissza a kulcsos kapcsolót a középső ,,Kl'' állásba,

és ellenőrizze, hogy az összes rögzítőcsap be van-e helyezve, és hogy az összes emel<Ítalp leér-e a

talajra, azonos terhelést véve fel,

I
o
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H |DRAULlKUs TÁMAszTÓLÁBAs (1 70H) MoDELLEK

9) Biztosítsa, hogy a földi kezelőállomáson lévő kulcsos kapcsolÓ 
',Föld'' 

helyzetbe legyen elfordítva

(vagyis az Óramutató járásával megegyező irányba)'

1o) A támasztólábak kezelőállomásán nyomja le és tartsa nyomva a jobb oldalon lévő tápellátás-vezérlő

karÍ. Ez aktiválja a tápellátást, és a lábakhoz lrányít1a át a hidraulikus áramlást a beállításhoz.

Ézután kezdje meg a beállítást a megfelelő vezérlőkart kiválasztva' Megjegyzés: Egyik tápellátási

üzemmód sem használhatÓ, ha a gém nincs nyugalmi helyzetben.

11) A négy támasztÓláb-vezérlő kar segítségével eressze le mindegyik támasztÓlábat egy szilárd

felületre, majd állítsa be a gép alvázának vízszintes helyzetét úgy, hogy minden támasztótalp

azonos terhelést Vegyen fel, miközben a kerekek nem érnek a talajhoz. Megjegyzés: A

támasztókereket ért sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében először az elülső

támasztólábakat eressze le.

12) A gép támasztóláb-vezérlő állomása mellett lévő vízmértékkelellenőrizze, hogy az alváz vízszintese.

13) A gémek ekkor a földi kezeltjállomásról működtethetők a zöld vezérlőgomb megnyomásával és

nyomva tartásával. Megjegyzés: Ha nincs tápellátás, ellenőrizze, hogy az összes támasztóláb le

van-e eresztve, és az összes támasztÓtalp leér-e a talajra, azonos terhelést véve fel'

14) A gémek emelőkosárból való működtetéséhez fordítsa el a földi kezelőállomáson lévő kulcsos

kapcsolót 'Kosár' 
helyzetbe (vagyis az Óramutató járásával ellentétes irányba), Lépjen be a kosárba,

és fordítsa a Kosár vezérlési választókapcsolÓját ,,BE'' állásba (az óramutatÓ járásával megegyező

irányba), Megjegyzés: Ha kürt megszólal, ellenőrizze, hogy az összes támasztóláb le van-e

eresztve, és az összes támasztótalp leér-e a talajra, azonos terhelést véve fel.

MINDEN MODELL

15) A támasztÓlábak beállítása, felemelése, behúzása vagy bármilyen más elmozdítása kizárólag a

gémek teljesen leengedett helyzetében történhet'

16) Soha ne változtassa meg, ne módosítsa és ne blokkolja a Niítylift egyik biztonsági áramkörét sem'

Ez A GÉP NlNcs ELEKTRoMoSAN SZIGETELVE. NE DoLGozzoN
415VoLTNÁL NAGYoBB FEszÜLTsÉGŰ rrlsovrzÉTÉKE( 10LÁB (3M)

sUGARÚ KöRNYEZETÉSEN.

I
a

Magyar - 04/1 8

Eredeti útmutatÓ
W



TM soroza1 czEű1}7z

I
o

Uzemeltetési és biztonsági utmutató

4.3. VEzÉRLÉs A FöLDRŐL

4.3.1

FEJEZETBEN oLVASHAT.**M úzEuELrrrÉs plorr MINDIG vÁnlR MEG, MíG A
MOTOR FELMELEGSZIK.

rÖml vezÉnlÉsl urnsírÁsox

MINDEN MODELL

1) Bármely funkció használata előtt ellenőrizze, hogy az emelőkosár alatt, felett és körül vannak-e
akadályok vagy veszélyfonások.

2) Ellencjrizze, hogy az összes piros vészleállító gomb kioldott helyzetben legyen,

3) Fordítsa el a földi kezelőállomáson lévő kulcsos kapcsolót 
',Föld" 

állásba (vagyis az ÓramutatÓ

járásával megegyező irányba)

4) Akkumulátoros/elektromos modellek esetén folytassa a 11. lépéssel.

DízELMoToRos VAGY KETTŐs ENERGIAELLÁIÁsÚ MoDELLEK

5) Fordítsa a motorfő gyújtáskapcsolóját a fülke oldalán ,,BE", majd ,,ST'' (start) állásba. A motor ekkor

beindul,

6) Folytassa a'l1. lépéssel. Megjegyzés: Ha a dízelmotor áll, a Niftylift 170 automatikusan az
elsődleges tápellátásra (általában az akkumulátorra) kapcsol.

BENZINMOTOROS VAGY BENZINES/ELEKTROMOS MODELLEK

7) Hideg motorindítás esetén folytassa a 8. lépéssel, meleg motorindításnál pedig a g. lépéssel,

8) HlDEG MoToR: - Fordítsa ,,BE'' állásba a motor üzemanyagcsapját, majd húzzameg a szívatókart. Fordítsa

a motor fő gyújtáskapcsolóját a ,,BE'' ál|áson keresztül az ,,ST'' (starf = indítás) helyzetbe, ekkor a motor

beindul' Miután a motor beindult, fordítsa vissza normál üzemi helyzetbe a szívatókart.

9) MELEG MoToR: Fordítsa ,,BE'' állásba a motor Üzemanyagcsapját, majd fordítsa a motor fő
gyújtáskapcsolÓját a ,,BE'' álláson keresztÜl aZ ,,ST'' (start) állásba, ekkor a motor beindul'

10) Folytassa a 11. lépéssel. Megjegyzés: Ha a benzinmotor áll, a Niftylift 170 automatikusan az
elsődleges tápellátásra (általában az akkumulátona) kapcsol.

MINDEN MODELL

11) Tartsa lenyomva a zöld tápellátás gombot.

12) Válassza ki a kívánt gémfunkciÓt, és működtesse a kézikarokat a gyártÓ Üzemeltetési és biztonsági

útmutatÓja szerint.

13) Ha nem használja, állítsa vissza a gépet behúzott helyzetbe, teljesen emelje fel és húzza be az
összes támasztólábat, fordítsa a kulcsot ,,Kl'' állásba (vagyis az óramutató járásával ellentétes

irányba), vegye ki a kulcsot, és ékelje ki a kerekeket,

Magyar - 04/1 8
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VÉszHELYzm eluÁnlsox

1) Nyomja be a piros vészleállítÓ gombot az összes funkció leállításához'

2) Kézi szivattyúval biztosítson mozgatóerőt, és a szokásos módon manőverezze a gépet a
kézikarokkal (Emelőkosár vagy Kezelőpult)'

4.3.2 GÉMFUNKG|ÓK

A) Tartsa lenyomva a zöld tápellátás gombot'

B) Az 1.,2.,3' vagy 4. karral válassza ki a kívánt gémfunkciÓt.

** (A teleszkÓp - ha van _ földi kezelőszervekkel történő mŰködtetése opcionális)

MlNDlG Ücyeurru ARRA, HoGY M EMELoKosÁR szlLÁRD FELÜLETEN
ÁttJoN, És R rEnÜlETEN NE LEGYENEK MAGASBAN lÉvo nxaoÁLYoK.

A PlRos vÉszleÁuíTÓ GoMB MEGNYoMÁSAKoR A MoToR LEÁLL, És az
ELEKTRoMos Ánnrurön M Összes FUNKclÓ nnŰxöoÉsÉr
MEGAKADÁLYDZZA,'

4321

{.-r
P14928/001

tr,

Az 1' a teleszkópot működteti FEL a kifelé mozgatáshoz LE a behÚzáshoz.**

A2, az alsó gémet működteti FEL a felfele irányhoz LE a lefele irányhoz

A 3, a felső gémet működteti FEL a felfele irányhoz LE a lefele irányhoz

A 4, a forgatóművet működteti FEL a jobbra irányhoz LE a balra irányhoz

T
o
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4.4 VEzÉRLÉs Az EMELoKoSÁRBÓL

4.4.1

soHA NE lrupirsR BE A NlFTYLlpt GÉprt, HA BENzlN, rolyÉxotly pnopÁt't

VAGY oízelÜzrulnyec sznoÁr Énzl. EZEK AE ÜzeulruyRoox
rŰzveszÉlYrsEx'

A NtFTYLlFr ÜzeurlrerÉse elorr cvozoouöru ueo RRnÓL, HoGY
MINDEN t<ezeto ELoLVAsTA És PoNTosAN lurcÉRrrrrE M
ÜznurlrerÉsl ÚrMurnrÓgnN FoGLALTAKAT. ENNEK eluul_RszrÁsR
xnlÁlos vRoy sÚt_yos szeuÉlv sÉnÜlÉsexET oKozHAT.

***A HlDEGlNoírÁsl Et-lÁnnsornÓl R l.e.t.

FEJEzETBEN oLVAsHAT.**Rz ÜzeuelrerÉs rlőrr MlNDlG vÁnln MEG, MíG A MoToR
FELMELEGSZIK.

ez EueloxosÁngÓL KnDoTT vezÉnlÉst urnsírÁsox

MINDEN MODELL

1) SOHA ne lépje túl az emelőkosár maximális teherbírását'

2) Bármely Íunkció használata előtt ellenőrizze, hogy az emelőkosár alatt, felett és körül vannak-e

akadályok vagy veszélyforrások.

3) Ellenőrizze' hogy az összes piros vészleállító gomb kioldott helyzetben legyen.

4) Fordítsa el a földi kezelőállomáson lévő kulcsos kapcsolót ,,Kosár'' helyzetbe (vagyis az óramutatÓ

járásával ellentétes irányba). Lépjen be a kosárba, és fordítsa a Kosár vezérlési választókapcsolÓját

,,BE'' állásba (az óramutató járásával megegyező irányba).

5) Akkumulátoros/elektromos modellek esetén Íolytassa a 1'|. lépéssel.

csAK DízELMoToRos VAGY KETTos ENERG|AELLÁTÁSÚ MoDELLEK

6) Ellenőrizze, hogy a motor fő gyújtáskapcsolója ,,BE'' állásban van-e' Fordítsa el az emelőkosár

vezérlőpultján lévő ,,Motorindítás'' kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, és a motor

beindul,

7) Folytassa a 11. lépéssel. Megjegyzés: Ha a dízelmotor áll, a Niftylift 170 automatikusan az

elsődleges tápellátásra (általában az akkumulátorra) kapcsol.

CSAK BENZINMOTOROS VAGY BENZINES/ELEKTROMOS MODELLEK

B) Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagcsapot ,,BE'' állásba fordították, és hogy a motor fő

gyújtáskapcsolÓja ,,BE'' állásban van. Fordítsa el az emelőkosár vezérlőpultján lévő ,,Motorindítás''

kapcsolÓt az óramutatÓ járásával megegyező irányba, és a motor beindul'

9) Folytassa a 11' lépéssel, Megjegyzés: Ha a benzinmotor áll, a Niftylift 170 automatikusan az

elsődleges tápellátásra (általában az akkumulátorra) kapcsol,

10) Ha a motor túl hideg az emelőkosárból való indításhoz, próbálja meg beindítani a földi

kezelőszervekkel a földi vezérlésről szóló (4.3'1.) fejezet 8, lépésében leírtak szerint.
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MINDEN MODELL

11) Tartsa lenyomva a zöld tápellátás gombot.

12) Válassza ki a kívánt gémfunkciót, és működtesse a kézikarokat a gyártó üzemeltetési és biztonsági

útmutatója szerint.

13) Ha nem használja, állítsa vissza a gépet behúzott helyzetbe, teljesen emelje fel éshÚzzabe az

összes támasztÓlábat, fordítsa a kezelcjállomás kulcsos kapcsolóját ,,Kl'' állásba (az óramutató

járásával ellentétes irányba)' vegye ki a kulcsot, és ékelje ki a kerekeket.

VÉszHELYzETl ELJÁRASoK

1) Nyomja be a piros vészleállítÓ gombot az összes funkciÓ leállításához.

2) Kézi szivattyúval biztosítson mozgatÓerőt, és a szokásos mÓdon manőverezze a gépet a
kézikarokkal (Emelőkosár vagy Kezelőpult)'

Az EMELoKosÁR KEzEloÁu_ouÁsn

oo

o o

o.á{ ,ij\

(KETTos EN ERGlAELLÁrÁsÚ
MODELL)

4.4.2 GÉMFUNKcóK

1) Tartsa lenyomva a zöld ,,Tápellátás'' gombot.

1234
2) Az1',2',3.,4.,5, vagy 6, karralvá|assza kia kívántfunkciót'

65

- I

-I{^*

1. a kosár elforoatását működteti (opcionális) FEL a iobbra iránvhoz LE a balra irányhoz

2. az emelőkosár szintbeállítását működteti
ELoRE azelöre
mozgatáshoz

HÁTRA a hátrafelé
mozgatáshoz

3' a teleszkópot működteti FEL a kifelé mozgatáshoz LE a behúzáshoz

4. az alsÓ gémet működteti FEL a felfele irányhoz LE a lefele irányhoz

5. a felső gémet működteti FEL a felfele irányhoz LE a lefele irányhoz

6. a forgatóművet működteti FEL a jobbra irányhoz LE a ba|ra irányhoz
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4.5 A KosÁR sÚlynaÉno ReruoszeRe

4.5.1 ERoMÉRo cELLAVERZóJA

A Niftylift 170 gépet elektronikus erőmérő cellával szerelték fel. Ez egy nyomatékfüggetlen, redundáns

kialakítású erőmérő cella. Ez azt jelenti, hogy a tényleges terhelést méri Íüggetlenül attól, hogy a teher hol

helyezkedik el a gép kosarán belül, és az előre beállított határértékek tÚllépése esetén figyelmezteti a

kezelőt. A ,,redundáns'' kialakítás azt jelenti, hogy az erőmérő cella két csatornával van ellátva, amelyek

egymást felÜgyelik. A berendezés kialakítása megfelel a BS EN2B0 és az lSo 13849 szabvány

követelményeinek is, a biztonsági integritási szint pedig: ,,3. kategória PL d'' (lásd az ,,A'' függeléket).

4.5.2. KALIBRALÁS, VlzsGÁLAT És KARBANTARTÁS

A Niftylift '170 kosár erőmérő cellájának kalibrálása, karbantartása és javítása speciális tudást és

felszerelést igényel. Ezérl a kezelő a Niftylift 170 kosár súlymérő rendszerének egyetlen alkatrészét

sem állíthatja be, javíthatja vagy vizsgálhatja meg.

A gép kalibrálásával, vizsgálatával vagy karbantartásával kapcsolatos minden kérdést a Niftylift vállalatnak

vagy valamelyik hivatalos márkakereskedésnek tegyen fel, Az elérhetőségeket az 1'4.Íqezetben találja.
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4.6. AKKUMULÁronox És rÖlrÉs

nz AKKUMuúroRoxnr lÓl sze*ozo HELYEN TÖLTsE, AHoL NEM
rnúunrÓ nyílr úno, szlKRA És tvtÁs noggRt{ÁsveszÉlyes ronRRs. R
rÖlrÉsl FoLYAMAT sonnru nEnoxívÜl RoggRHÉroNy nlonocÉuoaz
KELETKEZIK.

1) Minden munkanap vagy műszak végén töltse fel az akkumulátorokat'

(Megjegyzés: Az akkumulátorok teljesen lemerült állapotbÓl való teljes feltöltése kb' 12 órát vesz
igénybe, ebből B óra a teljes töltés, 4 óra pedig a kiegyenlítő töltés.)2) Csatlakoztassa a töltőt egy

megfelelő áramforráshoz:

2) Csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő áramforráshoz:230VAC vagy 110 VAc (lásd: A töltésre
vonatkozó korlátozások)' (Megjegyzés: 230 V esetén nyomatékosan javasoljuk, hogy iktasson be

egy megfelelő névleges értékű földzárlat_megszakítót (ELOB) vagy áram-védőkapcsolót (RCD) a
betáplálási ponthoz.)

3) Jegyezze meg a visszajelzők állapotainak jelentését:

Sárga hálózati jelzófény - Akkumulátorok töltése folyamatban.

Sárga töttÉS jelzőfény - Akkumulátorok töltése folyamatban, 80 és 100% közötti töltöttség.

zöld KÉsz jelzőfény - Akkumulátorok teljesen feltöltve,

Piros viIIogó jelzőfény - Hiba (lásd: ,,A töltésre vonatkozÓ kor|átozások'').

4) A töltő az akkumulátorok feltöltését követően automatikusan kikapcsol. Az akkumulátorok megfelelő
töltési állapotának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy amikor a gép nincs használatban,
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő áramÍorráshoz. A töltő felügyeli és fenntartja az akkumulátor
megfelelő töltöttség i szintjét'

SEMMILYEN xönÜuvtÉt'tyEK KöZöTT sE HAGYJA TELJESEN LEMERIjLT
ÁLlapotgeN A GÉPET, MERT Rz AKKUMULÁToRT MÁR VEZoNYLAG RöVD
lDo ALATT sÚLYos KÁRosoDÁs ÉnHel.

5) A gép gémfunkciói töltés közben is használhatók. A kábelek stb' sérülésének elkerülése érdekében
ne mozgassa a gépet. A töltő leválasztása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget. Mielőtt a töltőt a
tápfeszültségről leválasztja, győződjön meg arról, hogy a LED-ek nem világítanak.

Megjegyzések:

1) Ha a töltőt röviddel azután csatlakoztatja újból tápfeszültséghez, hogy egy teljes töltési ciklus

befejeződött, akkor a töltőn először a sárga hálÓzati jelzőfény, majd röviddel azután a sárga töltés

jelzőfény világít. A töltö ekkor_ a csatlakoztatás és az újracsatlakoztatás közötti időkülönbségtőlés

az akkumulátor töltöttsógétől függő - nagyobb sebességgel újra átesik a teljes cikluson.

2) Egyes gépek akkumulátorkezelő rendszenel rendelkeznek, amely folyamatosan felügyeli az

akkumulátorok állapotát. Amikor az akkumulátorok a teljes kapacitásuk 20%_ára lemerülnek, a

kezelőrendszer elkezdi 
',leállítani'' 

a hidraulikus tápegységeket' Emiatt a hajtásJgémvezérlő

rendszer felváltva leáll és Újraindul, jelezve ezzel a kezelőnek a feltöltés szÜkségességét' Elegendő

töltöttség marad azonban ahhoz, hogy a kezelő lassan a legközelebbi töltőponthoz hajtson,

I
o
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Amennyiben a kezelő figyelmen kívül hagyja az alacsony akkumulátortöltöttségre figyelmeztető jelzést, akkor a

motorok ,,leállítása'' addig folytatódik, amíg a gép működése teljesen le nem áll. Ekkor azonnali töltés szükséges.

A TöLTÉSRE VoNATKozÓ KoRLÁTozÁsoK

A 110 V_os hálÓzatnak alkalmasnak kell lennie 3,5 kVA teljesítmény (32 A áram) leadására, ezért

kéziszerszámokhoz készült kis méretű transzformátor nem használható az akkumulátot1öltohöz'

Megjegyzés: A töltő kimeneti teljesítménye 0 "C alatti és 50 'C fölötti környezeti hőmérséklet esetén

lecsökken.

Hibaállapotok

Hiba esetén a szünetek közötti villanások számának jelentése az alábbi táblázat szerinti:

Piros LED állapota ok .Megoldás

Egy felvillanás Magas akkumulátorfeszültség Ellenőrizze az akkumulátor méretét és

állapotát. Ez a hiba az előidéző ok

megszűnésekor automatikusan törlődik.

Két felvillanás Alacsony akkumu látorfeszültség Ellenőrizze az akkumulátor méretét és

állapotát. Ez a hiba az előidéző ok

megszűnésekor automatikusan törlődik.

Három felvillanás Töltés időtúllépése. A hiba oka,

hogy az akkumulátoregység nem

érte el a kivánt feszültséget.

A töltő kimeneti teljesitménye a
környezeti hőmérséklet miatt

lecsökkent.

Ellenőrizze a csatlakozásokat'

Működtesse a töltőt alacsonyabb környezeti

hőmérséklet mellett.

Állítsa a töltőt alaphelyzetbe (szakítsa meg a

hálózati tápel|átást 1 5 másodpercre)

Négy felvillanás Ellenőrizze az akkumuláto(oka)t.

Az akkumulátort nem lehet

csepptöltéssel minimális

feszültségre feltölteni.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárlatos vagy

sérült cellák

Állítsa a töltőt alaphelyzetbe (szakítsa meg a

hálózati tápellátást 1 5 másodpercre)

ot felvillanás Magas hőmérséklet. A töltő magas
környezeti hőmérséklet miatt

kikapcsolt,

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, és

ál|ítsa a töltőt alaphelyzetbe (szakítsa meg a

hálózati tápellátást'1 5 másodpercre)

Hat felvillanás A töltő belső hibája Alitsa a töltőt alaphelyzetbe (szakítsa meg a

hálózati tápellátást 15 másodpercre). Ha a
hiba továbbra is fennáll, küldje vissza a töltőt

szervizünkbe.

Ügyeljen a hosszabbítókábelek hálÓzati kábelként valÓ használatára is. Ha túl hosszú a kábel a betáplálási

pont és az akkumulátortöltő között, az jelentős feszültségesést okoz, és így csökken a töltő hatékonysága.

Ezenfelül a nem megfelelő méretű kábelerek korlátozzák az áramvezeIő képességet, ami ismét csak rontja

a tölttj hatékonyságát. Mindkettő a kábel túlmelegedését eredményezheti, ami a lúz, röuidzárlat vagy

alkatrész-károsodás megnövelt kockázatával jár'
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A töltő legalább 1,5 V akkumulátorfeszültséget igényel akkumulátoronként (összesen 3 V-ot két

akkumulátor, 6 V-ot 4 akkumulátor, 12V-ot 8 akkumulátor és 18 V-ot72 V esetén). Ha a feszültség nem éri

el ezeket az értékeket, akkor a töltő nem fog muködni' (A töltő nem észleli az akkumulátorokat, és így nem

tudja megkezdeni a töltést.) Ha az akkumulátorok ennyire lemerültek, akkor vegye ki őket a gépből, és egy

külső töltővel töltse fel őket külön, amíg el nem érik az optimális feszültséget' Nagyon kis áramerősségek

alkalmazását javasoljuk, hogy ,,újraélessze'' az akkumulátorokat, ha már megkezdődött a szulfátosodás,

vagyis egy ,,csepptöltő'' a legcélszerűbb. Ez a folyamat több óráig' esetleg napokig tarthat' Az
akkumulátorfeszültség emelkedésének szoros felügyelete jelzi, ha az ,'Újraélesztés'' megtörtént.

FELTÖLTÉS

A normál használat során legalább kéthetente ellenőrizze az akkumulátorok elektrolitszintjét. A töltés vége felé gáz

fejlődik' ami kisméftékben csökkenti az akkumulátorban lévő sav mennyiségét. A hiányzó savat szükség szerint

pótolhatja ioncseréli vízzel, Az ellenőzés során figyeljen a folyadékszintek ingadozására. Egy cella meghibásodására

utal, ha jobban fogy belőle az akkumulátorsav, és így gyakrabban kell feltölteni az adott cellát vagy cellákat. A hibás

cellákban túl sok hidrogén szabadulhat Íel, akár normál használat során is, és ez gyulladás esetén robbanásveszélyt

okoz. A hibás akkumulátorokat a lehető leghamarabb cseréIje ki egy azonos méretű és névleges feszültségű

másik akkumulátorra.

Megjegyzés:M AKKUMULÁToRoK SAVAT TARTALMAZNAK, ezért M|NDENKÉPPEN viseljen
védőszem[iveget és -kesztyűt (megfelelő egyéni védőfelszerelést) az ellenőzések közben.
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4.7. szÁu_írÁs, VoNTAtÁs, tÁnoús És A MUNKAvÉozÉs EloKÉszÍrÉse

4'7.1. szÁuírÁs

Ha nagyobb távolságra kell szállítani egy emelőkosarat * akár pótkocsira szerelt, járműre szerelt, önjárÓ

vagy lánctalpas gépről van szó _, olvassa végig az alábbi eljárást, mielőtt rögzítőelemeket helyez a gépre.

A problémák leggyakrabban az átrakodás miatt merÜlnek Íel' mivel a rakodási mÓdszerre a saját

személyzetünknek már nincs rálátása. Az itt közölt ajánlásokat adja tovább a többi szállítmányozónak,

hogy a teljes út balesetmentes legyen.

o Minden esetben bizonyosodjon meg arrÓl, hogy a tehergépkocsi vagy pótkocsi, amelyre a Niftylift gépet

felrakodja vagy amellyel vontatja, a törvényi előírások szerint is alkalmas a feladatra.

o Daruval történő rakodás esetén a láncvégszemek és egy négyágú hevederrel felszerelt, megfelelően

méretezett emelőgerenda használata xörEuzŐ.
o Ha a jármű oldala felől rakodja fel vagy le a gépet, javasoljuk, hogy használja a villazsebeket az egyik

villa rögzítéséhez' (Ha vannak') Nyissa a villákat a lehető legszélesebbre, és közben figyeljen a gépre

szerelt alkatrészekre, Soha ne vigye villástargoncával vagy daruval a teljes gépet a gémek alá, önjáró

gép esetén mindig emelje a gerinc Vagy a tengelyrögzítések végei alatt. Győződjön meg arról, hogy az

emelcjvilla elbírja a megemelendő terhet.

o Miután felhelyezte a szállítóeszközre, racsnis hevederekkel rögzÍtse a gépet. Úgy helyezze el a gépet,

hogy útközben körben végig könnyen hozzáférjen, és hogy a szállítás közbeni ,,elcsÚszás'' miatt a gép

ne érhessen hozzá a többi szállított áruhoz vagy magához a konténerhez' Szállítás közben a gép kissé

elmozdulhat, ami kopást vagy más sérüléseket okozhat.

o Ha a gépre szállítóeszközt (pl. gémrögzÍtő elemet stb.) szereltek, rögzítse biztonságosan.

o Óvatosan szl1azza le a gémeket, hogy ne tudjanak oldalirányban elmozdulni. Hevederek vagy láncok

használata esetén csomagolja be úgy a gépet, hogy se a szerkezet, se a fényezés ne sérülhessen meg,

Vegye figyelembe a hevederek vagy láncok elmozdulását.

o Amennyiben a gépen vannak kijelölt rögzítési, emelési vagy emelővillapontok, ezeket használhatja a

lekötözéshez. Ha nincsenek, használhatja az emelőkosár főszerkezetét, de vegye figyelembe a

választott terület kialakítását és funkcióját. Ahol lehet, használja a gép gerincét Vagy a

tengelyrögzítéseket' amelyekre a leszorítóerők hatnak' Nem biztos, hogy egy egyszerű lemez - p|. egy

támasztÓ|áb- vagy stabilizátor-tartÓ|emez - alkalmas eszköz. Ha az alkatrész a tervezésénél fogva

egyértelműen nem alkalmas oldalterhelés felvételére, ne gyakoroljon rá ilyet'

o Semmilyen körülmények között ne Vesse át a hevedereket vagy láncokat a gémek felett vagy a kosár

tartószerkezetén vagy magán a kosáron keresztül. A taftószerkezet relatív szilárdsága nem elegendő a

racsnis láncokon vagy hevedereken keresztül ható nagy erőkhöz. Ezek súlyosan károsíthatják az

acélszerkezetet' és eldeformálhatják az olyan ézékeny szerkezeteket, mint a kosár sÚlymérő

rendszerének elemei, amelyek így használhatatlanná válhatnak. Ha ilyen súlyosan megsérül például

egy elektronikus erőmérő cella, akkor az alkatrészt már a gép Üzembe helyezése előtt cserélni kellene'
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Uzemeltetési és biztonsági útmutató

4.7.2. VoNTATÁS

A NIFTYLIFT GÉPEK LEGMAGAsABB AJÁNLoTT VoNTATÁsI sEerssÉoe
50 MPH (8o KM/H), És A vorurRrÓ .lÁRtuuvel M Összrs xözÚrI
rözureoÉsl szRgÁLyT BE KELL TARTANI, A GYoRsHA.lrÁs nnlÁlos
vRoy sÚlYos szemÉlu sÉnÜlÉsrxET oKozHAT.

A maximális biztonság érdekében javasoljuk, hogy mindenképpen tartsa be az 50 mph (80 km/h)

legnagyobb vontatási sebességet. Nem ideális körülmények között célszerű tovább csökkenteni a

sebességet, hogy tökéletesen uralhassa a járművet és a pótkocsit. Szeretnénk hangsÚlyozni a vontató

jármÜ alkalmasságának fontosságát. A gyártónak aZ egyes modellekre vonatkozÓ részletes adatai között

megtalálja a jármű összsúlyának (GVW)' illetve a járműszerelvény összsúlyának (GTW) előírt értékét' és
egyiket se lépje túl.

A kerékanya ellenőnése

Ha első alkalommal vontatják a kezdeti összeállítás után, akkor két nap vagy 100 mérföld után ellenőrizze

a kerékanyák megfelelő nyomatékkal valÓ meghúzását (lásd a 3.5. fejezetet)' Akkor is ellenőrizze Újra a

nyomatékot legfeljebb í00 mérföld megtétele után, ha a kerekeket előtte leszerelték'

A fék beállítása

A pótkocsifékeket a kezdeti összeállításkor íokozatos ráfutÓfékezéshez állítják be' Az első heti vagy í 50

mérföldes vontatás után a fékpofák ,,bejáródnak'', és e kopás miatt beállítást igényelnek' Alítsa be a

fékpofák hézagát, és ellenőrizze a rögzítőfékkar útját a gyártó útmutatásai szerint. A konkrét fék/vonófej

kombináció megfelelő beállítási eljárásáról érdeklődjön a Niftylift szervizrészlegénél'

A csATLAKozTATÁsl/LEVÁLAszTÁsl KíSÉRLET ELŐTT Áll.loru A VoNTATÓ .lÁnnaŰvrl És n
PÓTKocslVAL VízszlNTEs TALAJRA.

Csatlakoztatási utasítások

1) Nyomja rá a kioldót a karos szerkezetre, majd emelje fel és előre a kart.

2) Tegye a kioldott vonÓfejet a vonóhorog gömbjére, majd kis, lefelé irányuló erőt kifejtve nyomja rá' A
vonÓfej magától rázárodik a vonÓhorog gömbjére.

3) A vontatás előtt ellenőrizze, hogy a kioldó visszaállt-e terheletlen helyzetbe, és hogy a vonófej

biztosan rögzült-e a vonÓhorog gömbjén,

4) Csatlakoztassa a biztosítósodronytiláncot a vontató jármű vonÓszerkezetére - ne a vonóhorog

gömbjére'

5) Csatlakoztassa a világítás csatlakozóját a járműhöz, és ellenőrizze a lámpák működését

6) Emelje fel a támasztikereket behúzott helyzetbe, és rögzítse a szállításhoz.

Leválasztási utasítások

1) HÚzzabe a pótkocsi rögzítőfékjét, és ékelje ki a kerekeket'

2) Engedje le a támasztÓkereket a talajra, Válassza le a biztosítÓsodronyt/-láncot, és húzza ki a
világítás csatlakozóját'

3) A kioldÓ lenyomásával hozza működésbe a kart, és emelje le kézzel a vonÓfejet a vonÓhorogrÓl,

vagy hajtsa le annyira a teleszkÓpos támasztÓkereket, hogy a vonófej elemelkedjen'
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A rögzítőfék használata

1) A pÓtkocsi rögzítőfékjének muködtetéséhez húzza fel és hátra a rogzítőfék karját. A rugós

mechanizmus beakad, és a kioldásáig behÚzott helyzetben tartja a féket.

2) A rögzítofék kioldásához ragadja meg határozottan a rögzítőfék karját, és húzza fel' Nyomja be a

racsni kioldógombját a rögzÍtőfék karjának végén, majd engedje vissza a kart vízszintes helyzetbe. A
rögzítőfék karját kezelje kellő körültekintéssel, mert a racsnis mechanizmusban jelentős erők

tárolódnak.

4.7.3. DARUzÁs

1) Tartsa be a hevederekre és láncokra vonatkozó, a fenti ,,Szállítás'' (4.7'1,) fejezetben emlÍtett összes
korlátozást'

2) A kijelölt emelési pontok használatakor soha ne fejtsen ki ,,hirtelen'' erőt, vagyis a terhelés

felvételéhez emelje lassan, mielőtt teljesen felemelné' Hasonlóképp, ne ejtse le a gépet az emelés

utáni pozicionáláskor.

3) Ha daruval kell felemelni a gépet, használja a kijelölt emelési pontokat, és tartsa be az
emelőgerendákra vonatkozó előírásokat' Kérésre minden géptípushoz egyedi rajzokat tudunk

biztosítani, (Lásd az alábbi listát.)

D80541
D81273
D80906
D80939

120TtH
1507
í70H
21OTM

4.7.4 rÁnoús
Ha egy időre használaton kívül helyezi a gépet, akkor alaposan vizsgálja át a következők szerint: -
1) Zsirozza meg az összes csapágyat/csúszószánt, csigahajtást stb'

2) Ellenőrizze az akkumulátorok elektrolitszintjét, töltöttségét, épségét, szennyezettségét stb. Soha ne

hagyja lemerült állapotban, még rövid időre se. Ha nem tervezi használni az emelőkosarat, az

akkumulátorok alkalmankénti ,,kiegészítő'' töltésével kiegyenlítheti a töltöttségi szintet.

3) Hagyja Kl állásban az akkumulátorleválasztÓ kapcsolÓt, ez megakadályozza az akkumulátorok

szivárgás okozta lemerülését.

4) Ha lejtőn parkolja le a gépet, a kerekek kiéke!ésével akadályozza meg aZ elmozdulását.

5) Ha a szabadban vagy barátságtalan környezetben tárolja a gépet, a károsodás megelőzése

érdekében takarja le megfelelő időjárásálló anyaggal.
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4.7.5.

Uzemeltetési és biztonsági Útmutató

R n,tu ruxRvÉozÉs eloxÉszírÉse

Mindennap a használat előtt és minden műszakkezdéskor szemrevételezéssel ellenőrizze a gépet, és
ellenőrizze a működését, így többek között a következcjket:

Az összes kenési ponton ellenőrizze a zsír, olaj stb. megfelelő adagolását.

Ellenőrizze az összes menet könnyŰ járását.

Ellenórizze az olajszintet és az olaj mennyiségét' Távolítsa el belőle a szennyeződéseket - vizet stb.

Ellenőrizze az akkumulátorok elektrolitszintjét és töltöttségét,

Ellenőrizze a villamos berendezések épségét és szigetelését'

A földi kezelőállomás kezelőszerveivel járassa körbe a gépet a teljes működési tartományban, az
üzemeltetési útmutató szerint. Az esetleges hibákat javítsa ki'

Gyozcídjön meg aZ összes biztonsági berendezés és kezelőszerv működőképességéről az
útmutatások szerint.

Szükség esetén terhelési próbával mérje fel a gép stabilitását, mielőtt üzembe állítaná.

Hosszabb közúti szállítást követően további ellenőaésre lehet szükség annak megállapítása
érdekében, hogy érték-e a gépet szállítási sérülések, melyek veszélybe sodorhatják a gép

biztonságát. Végezzen szállítás előtti ellenőrzést az egységen, mielőtt javításra küldi. Jegyezze fel

a talált hibákat, és haladéktalanu|javítsa ki őket.

Ha hosszabb időn keresztül nem használja, akkor előfordulhat, hogy a kosár szintbeállÍtó

rendszerében lévő nyomás lecsökken. A normál működés ebben az esetben nem biztosítható, a
gémek mozgásakor az előre-hátra mozgás észlelhető késéssel töfiénik' A normál működés

visszaállításához a kosarat a kosár szintbeállító karja segítségével előre és hátra mozgatva teljesen
szintbe kell állítani úgy, hogy eközben a kezelő nem tartÓzkodik a kosárban (a kezelő a kosár mellett

áll, a kar és a zöld gomb egyidejű használatával mozgatva a kosarat), Ügyeljen arra, hogy ne
szoruljon a kosár és egy fix tárgy közé, és gondoskodjon arrÓl, hogy a környezetben tartÓzkodÓ

személyek a mozgó kosártÓl kellő távolságban legyenek, Ha a rendszer mindkét irányú feltöltése

megtöÍént, a kosár szintbeállítási funkciÓjának helyre kell állnia. Ha a rendszer múiködik, de
bármelyik irányban ,,rángat", az levegő jelenlétét jelzi a rendszerben. A fentiekben leírt módon

ismételje a műveletet, amíg a mozgás folyamatos és akadásmentes nem lesz. Ha kétségei
támadnak, további tanácsért forduljon szervizünkhöz,

A Niftylift Limited nem vállalfelelősséget külső felek által okozott szállítási sérülésekért. Ha kello figyelmet

fordít a megfelelő eljárásokra, azza| sok kisebb gondot megelőzhet, amely a szállítás során bekövetkezhet.

Az átalakítás drága és időigényes is. Ha a munkavégzés helyére érkezéskor a gép hibás, az rossz reklám

mind a termékünkre, mind a vállalat, a márkakereskedéseink és az ügyfeleink jÓ hírére nézve. A
biztonságos és sérülésmentes szállítás a fuvarozó vagy a képviselőinek felelőssége'

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)
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VoNÓERo.szABÁLYozÁs

A pótkocsira szerelt, elsősorban rögzített szélességű tengelyekkel felszerelt gépekhez opcionálisan

vonóerő-szabályozÓ rendszer kapható, E funkciónak köszönhetően a gépet egy ember is képes

manőverezni, és a gép akár 1O%-os (5,7 fokos) emelkedőn vagy lejtőn is képes haladni. Ne próbáljon ennél

meredekebb emelkedőkön, illetve lejtőkön haladni a géppel, hanem állítson be vontatÓ jármiÍvet.

A vonóerő-szabályozó rendszer hidraulikus hajtású, a tápellátást ugyanaz a Íorrás biztosítja, mint az

alapgépét. A haladási sebességek és a kapaszkodóképesség ezért a jármű vontatójának rendelkezésre álló

teljesítményétől függ. A vonóerő_szabályoző rendszer bekapcsolása szintén hidraulikusan történik, egy

egyszeres kézikar kapcsolja össze a meghajtóbölcsőket a közúti kerekekkel. A vonóerő'szabályozo Íunkció

eói egyszeres botkormányról vezérelhető, amellyel előre-hátra mozgathatja és oldalirányban

kormányozhatja a gépet'

4.8't A VoNÓERo-szABÁLYozÁs BEKAPcsoLÁsA

1) A vonóerő-szabályozó rendszer bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gépet

lekapcsolták a vontatÓ járműről, a támasztókereket kitolták és biztonságosan rögzítették, továbbá

hogy a rögzítőféket teljesen behúzták'

2) Ellenőrizze, hogy az összes vészleállító gombot kioldották-e (,,Ki'' állásban vannak), és hogy a földi

kezelöállomás kulcsos kapcsolója 'Föbi'' állásban Van-e, és így az elektromos tápellátást a

meghajtó botkormányhoz és azemelőállomáshoz továbbítja-e'

3) A meghajtó botkormányon egyetlen nyomógomb találhatÓ a karon. Ha ezt a gombot lenyomva tartja,

a hajtomű hidraulikus áramlást hoz létre, amely a meghajtÓcsonkhoz továbbítÓdik' Ne használja az

emeiőtalp választókarját, mert aZ eltérítené a hidraulikus áramlást az emelőcsonkhoz, és így a

vonóerő-szabályozás működésképtelenné válna'

4) Miközben lenyomva tartja a botkormány gombját és függőleges helyzetben a meghajtókart, a

harmadik vízszintes szabályozókarra| bekapcsolhatja a vonóerő-szabályozást. A kar felhúzásakor a

bekapcsolóhenger megforgatja a kétmotoros hajtást, mÍg a bölcsők hozzá nem érnek a közúti

kerekekhez' Ei egy nyomásvédett funkció, és meg kell tartani a kart ahhoz, hogy a bölcsők

,,benyomódjanak'' a pneumatikus gumiabroncsokba a menet közbeni legjobb tapadás érdekében. A

nyomást gyárilag B0 bana állítják be, amit normál esetben nem szükséges mÓdosítani.

5) Amikor a bekapcsolÓhenger a véghelyzetbe ér, és a bölcsők megfelelően érnek a közúti kerekekhez,

a kart és a meghajtÓgombot elengedve rögzítse ebben a helyzetben a bekapcsolÓhengert. Csak

ezután oldja ki a rögzítőféket, a gépet a vonÓerő-szabályozó egységen tartva.

6) A gépet ekkor a meghajtó botkormánnyal manőverezheti; tartsa lenyomva a gombot, és közben tolja

a botkormányt a menetirányba. Megjegyzendcl, hogy a gép abba azirányba halad, amerre a kart

elmozdítja, így ha a botkormányt elengedi, a gép nem fog abba az irányba haladni, amerre a kart

húzta. így kisebb valószínrjséggel ,,kapja el'' a kezelőt' A vonóerő-szabályozási funkciÓ leállításához

vagy engedje el a botkormányt _ amely visszatér a középső ,,Ki'' helyzetbe _, Vagy engedje el a

gomnot á hidraulikus áramlás leállÍtásához' A vészleállítÓ gombokat ugyanígy bármikor használhatja

a gép vonóerő-szabályozásának leállításához.
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A VoNÓERo.szABÁLYozÁs K KAPcsoLÁsA
1) Ha a gépet nem úgy manőverezték, hogy felkapcsolható legyen egy vontató járműre (a jelen

kézikönyv vonatkozó Íejezetében leírtak szerint), akkor teljesen hÚzza be a rögzítőféket, mielőtt
kikapcsolná a vonóerő-szabályozó rendszert, Semmi esetre se kapcsolja ki a vonÓerő-szabályoző
rendszert, csak ha behÚzta a rögzítőféket, biztonságosan kiékelte a kerekeket, Vagy egy vontató
járműhöz kapcso|ta a gépet' Szintén javasoljuk, hogy állítsa sík, vízszintes talajra a gépet, mielott
kikapcsolná a vonÓerő-szabályozo rendszert,

2) A meghajtó botkormány gombját lenyomva tartva hozzon létre hidraulikus áramlást, és nyomja le a
harmadik vízszintes kart a bekapcsolóhenger behÚzásához' A vonóerő-szabályozó bölcsok
elfordulnak a kozúti kerekekról, és biztosítani kell, hogy teljesen kifordulhassanak' A harmadik kar
elengedésekor azok behúzott helyzetben, vontatásra készen rögzülnek,

Semmi esetre se vontassa a gépet a vonóerő-szabályozó rendszer bekapcsoIt állapotában - komoly
károk keletkezhetnek'

Ne a vonóerő-szabályozó rendszerrel lékezze a gépet - a rögzítőfék szolgáI erre a célra'

Soha ne kapcsolja ki a vonóerő-szabályozást, csak ha behúzta a rögzítőféket, VAGY kiékelte a
kerekeket, VAGY közvetlenül és biztonságosan rákapcsolta a gépet egy megfelelő vontató járműre.

Mindig áIIítsa sík' vízszintes talajra a gépet, mielőtt kikapcsolná a vonóerő-szabályozó rendszeÉ'

Ne kapcsolja be vagy ki a vonóerő-szabályozó rendszert menet közben, Először áI!Ítsa le a gépet, és
húzza be a rögzítőféket.

Javasoljuk, hogy minden lejtőt olyan irányból ktizelítsen meg, amely lehetővé teszi, hogy a vonófej
alacsonyabban legyen a gép többi részénél, és így a támasztókerék végig elegendő súlyt tudjon
megtaÉani. Ha lejtmenetben a vonófej van a legmagasabban, a gép esetleg hátrabillenhet,
különösen hirtelen megálláskor. A támasáókerék maradék terhelésének maximalizálásához
ügyetjen arra, hogy a vonófej a lehető legközelebb haladjon a talajhoz, és közben tartsa az orrsúIyt a
behúzott támasztókeréken'

A vonóerő-szabályozás használata közben ne utazzon a gépen, és ne álljon a gép szerkezetén
belülre, ellenkező esetben súlyos sérülést szenvedhet.
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5 Vészhelyzeti kezelőszervek
5.í ÁlrnlÁruos TUDNlvllÓx

l xezElo EGYIK LEGFoNTosABB FELADATA, HoGY MINDENNAP Éstvnoy
MINDEN tr,tŰsznxrrzoÉs elŐrr rllencinlzze n vÉszleÁuirÓ GoMBoK
tvtŰxÖoÉsÉr.

5.2

A kezelőnek és a földi személyzet minden tagjának pontosan ismernie kell a VÉszleÁllírÓ GoMBoK
elhelyezkedését és használatát.

A KA DÁ LYozTAToT T KEzÉLo E s ET É N

FordÍtsa el a földi kezelőállomáson lévő kulcsos választókapcsolÓt ,,Föld'' állásba (az Óramutató járásával

megegyező irányba), Ezután engedje |e a földi kezelőszervekkel a 4'3.

GÉPHlBA ESETÉN
Kapcsolja be a kézi szivattyút (a földi kezelőállomás kezelőszervei mellett találhatÓ), és engedje le az

emelőkosarat a földre az emeltjkosár vagy a földi kezeloállomás kezelőszerveivel' Ha a gép első

elmozdulása után a fő riasztás törölhető, akkor a normál kezelőszervek használhatÓk. Ezzel a módszerrel

lehet az emelőkosarat a leggyorsabban leengedni a földre'

Megjegyzés: Ha a gépet felszerelték kosártúlterhelés-gátló rendszerrel, és a kosár a magasban végzett

munka közben hozzáér egy rögzÍtett tárgyhoz, azt a rendszer túlterhelésnek érzékelné. A gép

kezelőszerveinek tápellátása teljesen megszűnne, és helyre kellene állítani a gépet a kézi szivattyúval.

Elég, ha el tudja manőverezni a kosarat az Ütközési ponttól a kosár súlymérő rendszerének kioldásához, és

ezáltal vissza tudja állítani a gép normál működését, A kosarat a kezelőszervekkel leengedheti a korábban

leírtak szerint.

5.3

5.4

Az EMELóKoSÁR VÉSZLEENGEDÉSÉT KöVETŐEN TELJESEN ToLJA K És
HUzzABE iaösszrs HENGERT A FöLD| KEZELoÁLLoMÁSRÓL, MIELoTT

HASZNÁLATBA VENNÉ A GÉPET.

ÉnresírÉs BALEsET EsETÉN
A Niftylift gépeket érintő baleseteket minden esetben jelentse telefonon közvetlenül a Niftylift vállalatnak -
függetlenül attÓl, hogy történt-e személyi sérülés vagy keletkezett-e dologi kár. Ennek elmulasztása esetén

a gép jÓtállása megszűnhet'

T
a

Ia
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6 FeIelősségek
6.í TULAJDotlosvÁlrÁs

Ha egy Niftylift gép gazdát cserél, az eladi feladata, hogy 60 napon belül értesítse közvetlenül a Niftylift

vállalatot, és megadja az érintett berendezést, annak modelljét és sorozatszámát, továbbá az új tulajdonos

nevét és címét. Ez a lépés azért fontos, hogy a jövőbeni műszaki értesítőket késlekedés nélkül

eljuttathassuk minden gép regisztrált tulajdonosának. Ne feledje: A jÓtállás nem ruházható át,

Magyar - 04/1 8
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6.2. VizsgáIati/szervizeIési/bérlés előtti ellenőzőlista
A GÉP soRozATszÁmn

VoNTATÁS MEG.
FELELT

NEM FELELT
MEG

n. a,

A vonószerkezet működése

A röozítőfék működése

A támasztókerék mŰködése

STABILIzÁToRoK
A mikrokapcsolók röqzítve vannak

A beállítócsapok kifoqástalanul működnek, és meg vannak olaiozva

A stabilizátorok rendben működnek

Minden mikrokapcsoló és kürt működése (ha van)

Az emelőtalp szabálvozószelepének és qombiainak működése

Minden hidraulikus emelőtalp működése

Minden mikrokapcsoló és sziréna működése

A oém nvuqalmi helvzete mikrokapcsolóiának működése

TENGELYEK, KEREKEK És rÉxrx
A tenqelyek szabadon foroqnak (90/1 20), vagy rög zítve vannak (170)

A kerekek röqzÍtve vannak, a qumiabroncsok állapota elfogadhatÓ

A kerékcsapáovak rendben vannak

A sárhánvók röozitve vannak

A beállítócsapok kifoqástalanul működnek, és meg vannak olajozva

A röqzítőcsavarok meo vannak húzva

Kioldott röqzítőféknél a kerekek szabadon k

A fékek eoyformán foqnak behúzott rögzítőíéknél

A fékrudazatok és -kábelek rögzítve vannak

A fékoofa kooása elfoqadható mértékű

A biztosítósodronv fel van szerelve és működőképes

A viláqÍtáskapcsoló tábla fel van szerelve, a lámpák működnek

A oumiabroncsnvomás meofelelő

A kerékanva nyomatéka megfelelő

FöLDI KEzELoÁLLoMÁs
A földi kezelőállomás szabályozószelepének és gombjainak működése

Az összes qém működése a teljes tartományban

A henqerek csendesek

Az emelőkosár a telies működési tartományban vízszintes

A qémek, szintezőrudak épek' és nem deformáltak

A oémek, szintezőrudak, henqerek nem szennYezettek

A tömlők nem szorosak, nincsenek megtörve, nem szennyezettek

A kézi szivattvú működése

Magyar - 04/1 8
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FORGATOMU MEG.
FELELT

NEM FELELT
MEG

n. a.

A foroatómű és a motor röozítve van

A csiga/kerék megfelelően összekapcsolódik, a kopás elfogadható
mértékű

Nem kotyoq a csiqa a házban

A foroatómű kerekének csavariai röozítve vannak

A foroatómű védőelemei röozítve vannak

EMELoKosÁR
A szabályozószelep és a qombok működése

Az osszes oém mŰködése a telies tartományban

A henqerek csendesek

Az emelőkosár a telies működési tartománvban vízszintes

A forqatás rendben működik a telies taÍománvban

Az összes teleszkópos qém működése a telies tartománvban

BELso GÁPEGYSÉG)
A tápeqyséq és az összes alkatrész röozítve van

Az összes kábel és kábelsaru röozítve van

Az összes tömlőcsatlakozás röqzítve van

A tömlők nincsenek meotörve, nem szennvezettek

A töltő/vezérlőpult röqzítve van

Az akkumulátor röqzítve van

Elekkolitszint és faisúlv

A töltő működése

Hidraulikaolai-szint

xÜlso FELÜLET
A oém röqzítőelemének működése

A csuklócsap csavariai

Megfelelőek a matricák, mind látható

Burkolat/fedelek

Zsírzóqombok (lábak, csukló, középső oszlop)

UonÓszerkezet, foroatóm ű, teleszkóo)

savÁRGÁs-ELLENoMÉs
Henqerek (emelő, emelőtalpak, teleszkóp, szintezés)

Szabálvozószelepek

Visszacsapó szelepek

Tápeqyséq/szivattyú

ForoatÓmotor

Tömlőcsatlakozások

Megjegyzések' helyreállítás szükséges stb

A VESGÁLAToT VÉGEZTE:

Uzemeltetési és biztonsági útmutató

oÁtutvt: l l
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,,A" függelék
A vezérlőrendszer biztonsági vonatkozású elemei (sRP/cs)

A Niftylift vezérlőrendszert a kötelező szabványok szerint tervezték és hagyták jóvá, Az alábbi táblázatban

felsoroljuk a vezérlőrendszer biztonsági vonatkozásÚ elemeit és azok jóváhagyási szintjeit'

Minden SRP/cs teljesítményszintjét (PL) a BS EN280:2013 szabvány 5.'l1' szakasz 5. táblázata szerint

határoztuk meg.

A vezérlőrendszer biztonsági vonatkozású eleme
(sRP/CS)

Jóváhagyás
(szabvány, teljesítményszint)

A1 A stabilizátorok felügyelete - Beállítás ISO 13849-1 :2008 PL c

A2 A stabilizátorok felügyelete - Gémek ISO 13849-1 :2008 PL d

A3 Terhelésérzékelő rendszer ISO 13849-1 :2008 PL d

A4 Az emelőkosár vízszintes helyzetbe ál|ítása ISO 13849-1 :2008 PL c

A5 A vezérlési helyzetek reteszelése ISO 13849-1:2008 PL c

A6 A tehertartó hengerek elmozdulásainak megakadályozása

csővezetékhiba esetén
ISO 13849-'1 :2008 PL c

Aí A sTABlLlzÁToRoK FELÜGYELETE - grÁLlírÁs
A stabilizátorok felügyeletéhez a,,c" teljesítményszint kapcsolódik, az lSo 13849-1:2008 szerint, a BS

EN280:201 3 előírásainak megfelelően'

1'A biztonsági vonatkozású elemek kiválasztoft kategoriához tartozó határértékei és a hibák kizárása

A stabilizátor felügyelete csak akkor aktív, amikor a gémeket felemelik a nyugalmi helyzetükből Úgy, hogy a

gém kapcsolója működésbe lépjen'

A gém kapcs olcla az elektromos érintkezők nyitásához kapcsolÓdik, ami lehetővé teszi, hogy a stabilizátor

felügyeleti áramköre,,aktívvá'' váljon'

Az érintkezőket az emelőtalp kapcsolóegységében lévő rugó nyitja' Mindig végezze el a megfeleIő

karbantartást és a napi biÍonsági ellenőzéseket.

A gém kapcsolÓját csak úgy lehet felülvezérelni a billentőrendszer megkerüléséhez, ha szerszámokkal

leszerelik a kapcsolót, Ez észszerűen előre látható helytelen használatnak minősül.

Ha a gém kapcsolÓját leszerelik, vagy elmulasztják a vonatkozó dokumentáciÓ szerinti karbantartást, akkor

előforóulhat, hogy a stabilizátor felügyelete nem működik a PL c 1, kategóriás eszközökre vonatkozó

követelményeknek megfelelően.

2'Az SRP/CS határértékei és a hibák kizárása, amihez _ amennyiben a kiválasztott kategória vagy

kategóriák és biztonsági teljesítmény fenntartásához feltétlenülszÜkséges _ megfelelő információkat (pl. a

modósÍtáshoz, karbantartáshoz és javÍtáshoz) kell közölni a hibakizárás(ok) folytonos indokoltságának

biztosÍtása érdekében

Semmilyen módon ne változtassa meg, ne módosítsa és ne iktassa ki a kezelőelemeket, biztonsági

berendezéseket, reteszeléseket vagy a gép más alkatrészeit.

A karbantartást minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre.
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3,A meghatározott teljesÍtménytől való eltérések hatásai a biztonsági funkció(k)ra

Amennyiben a stabilizátorok felügyelete nem a váft mÓdon működik, előfordulhat, hogy a Niftylift gép olyan

lejtőkre téved, amelyeken nem használható.

Ha a Niftylift gép olyan lejtőkre téved, amelyeken a típustábláján megadott névleges értékek alapján nem

használhatÓ, akkor a termék instabillá válhat.

Ha a termék instabillá válik, akkor a Niftylift gépben, más berendezésekben és tulajdonban kár keletkezhet,

illetve a kezelő és a közelben tartózkodÓk akár végzetes sérülést szenvedhetnek'

4'Az SRP/CS elemek és védőeszközök érintkezőfelületeinek egyértelmű leírása

A stabilizátorok felügyelete elsősorban aZ egyes stabilizátorok támasztólábain áthaladó soros áramkört
jelenti. A kezdeti ,,ellenőző'' áramkörnek - amely lehetővé teszi a gémek felemelését - át kell haladnia a

biztonsági relé modulon, amely kétcsatornás kimenetet biztosít a biztonság érdekében. Az első csatorna

lehetővé teszi a pótkocsi kiválasztott energiaellátásának működését. A második csatorna teljes körű

vezérlést gyakorol a hidraulikus kör fő ürítőszelepe felett. A gép működéséhez a két csatorna egyidejű

működtetése szükséges. Ha valamelyik csatorna meghibásodik, az áramkör leállítja a működést.

5'ReakciÓidő

A stabilizátorok felügyelete mindig aktív, így biztosítja a földre leérő támasztÓlábak stabilitását a gémek

íelemelt helyzetében. Ha a rendszer azt érzékeli, hogy valamelyik láb nem ér le a földre, megszólaltat egy

figyelmeztető hangjelzést, és ez addig hallhatÓ, amíg le nem engedi a gémeket a nyugalmi helyzetükbe, és

a láb ismét le nem ér a földre'

6'Üzeni határértékek (környezeti feltételeket is beleértve)

A stabilizátor felügyeletében részt vevő összes alkatrész megfelel a gép számára elÍogadható környezeti

feltételeknek; lásd a 2,2, fejezetet.

7'Jelzések és riasztások

Emelotalpak érintkezése a talajjal

Ha a stabilizátor felügyeleti áramköre működésbe lép' akkor a kürt megszÓlal, továbbá a földi és a kosárban

lévö kezelőállomás piros figyelmeztetőlámpája jelez, amennyiben a gémeket felemelték' és a rendszer azt

észlelte, hogy valamelyik emelőtalp nem ér le a földre.

8. A biztonsági funkciik némítása és kiildatása

Miközben a stabilizátor felügyelete a gémek felemelt állapotában mindig aktív, a gém kapcsolÓjának

átváltása lehetővé teszi, hogy a gémek folyamatosan működjenek mindaddig, amíg vissza nem térnek

,,behúzott'' helyzetbe. A figyelmeztetőlámpák a gém helyzetétől függetlenül jelzik, ha az emelőtalp nem ér |e

a földre.

9.Vezérlési módok

A stabilizátor felügyeleti áramkörének nincs a felhasználó által vezérelhető üzemmódja'

1 0, Karb antartás ; karb antartási ellenőnőlisták

Normál karbantartás

. Szemrevételezéssel ellenőrizze az emelőtalpak kapcsolÓit, a gém kapcsolÓját és a

csatlakozÓvezetékeket'

. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tápellátás'

. Ellenőrizze a berendezés megfelelő működését' Ehhez szimuláljon egy hibaállapotot és a megfelelő

módszenelvaló megszüntetését' Lásd: ,,Egyszerű és biztonságos hibaelhárítási módszerek''.

. Ellenőrizze a gém kapcsolójának megfelelő működését'
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Amennyiben speciális karbantartásra lenne szükség, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket,

o Minden ellenőrzés Vagy csere előtt szüntesse meg a tápellátást.

o Mielőtt hegesztési munkákat végezne a gépen, szüntesse meg a tápellátást (pozitív és negatív), és
válassza le a jármtÍ alvázán lévő dobozokat, illetve a jármű alváza felé menő esetleges csatlakozásokat.

o Biztosítson megfelelő mechanikus védelmet a csatlakozóvezetékeknek; kÜlönösen Ügye|jen az
átalakítókra,

o Ne tegye a kártyákat, átalakítókat és kábeleket hőforrások, zavaró elektromágneses források vagy
erőátviteli egységek közelébe.

o Ne érjen közvetlenül a kártyákhoz, átalakítókhoz és nagynyomású öblítő- vagy zsírtalanítÓfolyadékokat
tartalmazÓ dobozokhoz.

o Ne lyukassza ál a kártya dobozát.

o Szigetelje le az e|ektronikus kártyát tartalmazó dobozt és/vagy panelt, így felfedheti az illetéktelen
hozzáférést'

1 1 .Könnyű hozzáférhetőség és a belső alkatrészek cseréje

Az alkatrészek cseréjét minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre'

Alkatrészcsere szükségessége esetén csak a teljes egységet cserélje, például a gém kapcsolÓját, az
emelőtalp biztonsági kapcsolÓját, a NYÁK-ot vagy a hidraulikus szelepblokkot,

Ne kísérelje meg felnyitni a biztonsági modult vagy kicserélni egy NYÁK forrasztott alkatrészeit.

Ne prÓbálkozzon a hidraulikus alkatrészek karbantartásával, vagyis tömítések vagy belső alkatrészek
cseréjével.

Csak eredeti és melIékelt Niftylift alkatrészeket használjon.

1 2. Egyszerű és biztonságos hibaelhárÍtási módszerek

A stabilizátor felügyeleti rendszerének működés-ellenőzéséhez:

1, Kapcsolja be a Niftylift gépet, és válassza a földi kezelőállomást,

2' A stabilizátorok megfelelő működtetéséről az üzemeltetési és biztonsági útmutatÓ 4., 
'Beállítási

eljárások'' című fejezetében olvashat'

3. A stabilizátorfelügyelet biztonsági áramkörének ellenőrzéséhez egy kezeltÍ tartsa lenyomva a földi
kezelőállomás zöld gombját, egy másik kezelő pedig végezze el az emelőtalp kapcsolójának
tesztjét' Nyomja be kézzel aZ egyes emelőtalpak kapcsolójának csapját, másfelől pedig nyúljon
be a támasztÓláb házába, és keresse meg a biztonsági kapcsolÓt' Ha benyomta, a gép
hidraulikus energiája megszűnik, amÍg a csapot ki nem húzza. Ha az egyes kapcsolÓkat kézzel
nyomta be, a gémkarok működtetésével nem tudja mozgásba hozni a gémet, viszont a riasztás
nem szÓlal meg, mivel a gémek még behúzott állapotban vannak.

4, A földi kezelőállomáson lévő zöld gombbal emelje fel a gémeket a nyugalmi helyzetükböl, majd
nyomja meg a bütykös kapcsolót (amely a 2, és 3. gém között találhatÓ, a csuk|ó mellett).

5. Ha csak a riasztóáramkör működését szeretné ellenőrizni a gémek felemelt helyzetében,
lehetőség Van arra, hogy újra benyomja kézzel az egyes emelőtalpak kapcsolÓjának csapját,
másfelől pedig benyúljon a támasztÓláb házába' és megkeresse a biztonsági kapcsolÓt' Miután
benyomta, a riasztásnak addig kell szÓlnia, amÍg a csapot ki nem hÚzza, A gémek mŰködtetését
eZ nem befolyásolja, mivel a ,,gém kapcsolójának megkertjlése'' funkciónak köszönhetően a kezelö
visszaállíthatja a gémeket behúzott helyzetbe még akkor is, ha a riasztási hangjelzés hallhatÓ. így
megakadályozható, hogy a kezelő a levegőben ragadjon, miközben egy emelőtalp helyzete
instabil marad,

6. Kapcsolja ki a Niftylift gépet,
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13,A hivatkozoft kategória szempontjából lényeges alkalmazásiterületeket bemutató informáciÓk

Nem releváns

1 4. A tesztelési időközök ellenőnése, ahol lényeges

Minden munkaciklus elején ellenőrizze a stabilizátor felügyeleti rendszerének működését.

A2 A sTABILIzÁToRoK FELÜGYELETE _ oÉmex
A stabilizátorok felügyeletéhez a,,d'' teljesítményszint kapcsolódik, az lSo'l3849-'t:2008 szerint, a BS
EN2B0:201 3 előírásainak megfelelően.

1.A biztonsági vonatkozású elenek kiválasztott kategÓriához tartozo határértékei és a hibák kizárása

A stabilizátorok felügyeletét a gém kapcsolÓja végzi, amely csak a gémek behÚzott helyzetében engedi a
stabilizátorok mozgását.

A gém kapcsolója az elektromos érintkezők zárásához kapcsolódik, ami lehetővé teszi, hogy az emelőtalp
áramköre ,,aktÍWá" váljon. Mind|g végezze eI a megfelelő karbantartást és a napi biÍonsági
el!enőzéseket.

A gém kapcsolÓját csak úgy lehet felülvezérelni a Íelügyeleti rendszer megkerüléséhez, ha szerszámokkal
leszere|ik a kapcsolÓt. Ez észszerűen előre látható helytelen használatnak minősül.

Ha a gém kapcsolÓját leszerelik, vagy elmulasztják a vonatkozó dokumentáció szerinti karbantartást, akkor
előfordulhat, hogy a stabilizátor felügyelete nem működik a PL d 3. kategóriás eszközökre vonatkozó
követelményeknek megfelelően'

2'Az SRP/CS határértékei és a hibák kizárása, amihez _ amennyiben a kiválasztott kategiria vagy
kategÓriák és biztonsági teljesÍtmény fenntaftásához feltétlenülszÜkséges _ megfelelo informáciokat (pl' a
mÓdosításhoz, karbantaftáshoz és javításhoz) kell közölni a hibakizárás(ok) folytonos indokoltságának
biztosÍtása érdekében

Semmilyen midon ne változtassa meg, ne módosítsa és ne iktassa ki a kezelőelemeket, biztonsági
berendezéseket, reteszeléseket vagy a gép más alkatrészeit.

A karbantartást minden esetben bÍzza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre.

3,A meghatározoft teljesÍtménytől való eltérések hatásai a biztonsági funkciÓ(k)ra

Amennyiben a stabilizátorok felügyelete nem a várt módon működik, előfordulhat, hogy a Niftylift gép olyan
lejtőkre téved, amelyeken nem használható.

Ha a Niftylift gép olyan lejtőkre téved, amelyeken a típustábláján megadott névleges értékek alapján nem
használható, akkor a termék instabillá válhat,

4,Az SRP/CS elemek és védőeszközök érintkezőfelületeinek egyéftelmtl leírása

A gémek felügyelete elsősorban a ,,gémek felemelt helyzetben'' kapcsolón áthaladÓ áramkört jelenti, amely
a 2./3' gémen lévő bütyökkel működtethető' A kezdeti ,'ellenőrző'' áramkörnek - amely lehetővé teszi a
stabilizátorok mozgatását - át kell haladnia a biztonsági relé modulon, amely kétcsatornás kimenetet
biztosít a biztonság érdekében' Az első csatorna lehetővé teszi a pótkocsi kiválasztott energiaellátásának
működését. A második csatorna teljes körű vezérlést gyakorol a hidraulikus kör fő ürítőszelepe felett. A
gép működéséhez a két csatorna egyidejű működtetése szükséges' Ha valamelyik csatorna meghibásodik,
az áramkör leállítja a működést.

5,Reakcióidő

A gémek felügyelete akkor aktív, amikor az emelőtalp szabályozókarját lenyomják a kezelőállomáson,
biztosítva ezzel, hogy az emelőtalpakat csak a gémek behúzása után lehessen használni.
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6.Üzemi határértékek (környezeti feltételeket is beleértve)

A gémek felügyeletében részt vevő összes alkatrész megÍelel a gép számára elfogadható környezeti

feltételeknek; lásd a 2.2. fejezetet.

7,Jelzések és riasztások

Gém behúzva,

Ha a gémek felügyeleti áramköre működésbe lép, akkor érintkezésbe kerül az emelőtalp

vezérlőáramkörével, Nem tartozik ugyanakkor riasztási vagy jelzési funkció a ,'normál'' működésű
gémekhez.

8. A biztonsági funkciÓk némÍtása és kiiktatása

Miközben a stabilizátor íelÜgyelete a gémek felemelt állapotában mindig aktív, a gém kapcsolójának

átváltása lehetővé teszi, hogy a gémek folyamatosan működjenek mindaddig, amíg víssza nem térnek

,,behúzott'' helyzetbe. A figyelmeztetolámpák a gém helyzetétől függetlenül jelzik, ha az emelőtalp nem ér

le a földre'

9.Vezérlési midok

A gémek felügyeleti áramkörének nincs a felhasználÓ által vezérelhető üzemmódja.

1 0, Karbantartás; karbantartási ettenórzőtisták

Normál karbantartás

. Szemrevételezéssel ellenőrizze az emelőtalpak kapcsolóit, a gém kapcsolóját és a

csatlakozóvezetékeket'
. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tápellátás'
. Ellenőrizze a berendezés megfelelő működését' Ehhez szimuláljon egy hibaállapotot és a megfelelő

módszerrel való megszüntetését. Lásd: 
',Egyszerii 

és biztonságos hibaelhárítási módszerek'''
. Ellenőrizze a gém kapcsolójának megfelelő működését'

Amennyiben speciális karbantartásra lenne szükség, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

o Minden ellenőrzés Vagy csere előtt szüntesse meg a tápellátást'

o Mielőtt hegesztési munkákat végezne a gépen, szüntesse meg a tápellátást (pozitív és negatív), és
válassza le a jármű aluázán lévő dobozokat, illetve a jármű alváza felé menő esetleges csatlakozásokat'

o Biztosítson megfelelő mechanikus védelmet a csatlakozÓvezetékeknek; különösen ügyeljen az

átalakítÓkra.

o Ne tegye a kártyákat, átalakítókat és kábeleket hőfonások, zavaro elektromágneses fonások vagy

erőátviteli egységek közelébe,

o Ne érjen közvetlenül a kártyákhoz, átalakítókhoz és nagynyomású öblítő- vagy zsÍrtalanítÓfolyadékokat

tartalmazÓ dobozokhoz.

o Ne lyukassza át a kártya dobozát'

o Szigetelje le az elektronikus kártyát tartalmazó dobozt és/vagy panelt, így felfedheti az illetéktelen

hozzáférést.

1 1,Könnyű hozzáférhetoség és a belső alkatrészek cseréje

Az alkatrészek cseréjét minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáérto személyekre'

Alkatrészcsere szükségessége esetén csak a teljes egységet cserélje, például a gém kapcsolqát, az

emelőtalp biztonsági kapcsolÓját, a NYÁK_ot vagy a hidraulikus szelepblokkot.

Ne kísérelje meg Íelnyitni a biztonsági modult vagy kicserélni egy NYÁK forrasztott alkatrészeit,
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Ne próbálkozzon a hidraulikus alkatrészek karbantartásával, vagyis tömítések vagy belső alkatrészek

cseréjével.

csak eredeti és mellékeIt NiftyIift alkatrészeket használjon.

1 2, Egyszeru és bzÍonságos hibaelhárÍtási módszerek

Az emelőhajtás sebességsz abályozó rendszerének működés-ellenőrzéséhez:

/' Kapcsolja be a Niftylift gépet, és válassza a földi kezelőállomást.

2. A stabilizátorok megfelelő működtetéséről az üzemeltetési és biztonsági útmutató 4., ,,Beállítási
eljárások'' című fejezetében olvashat'

3' A földi kezelőállomáson lévtj zöld gombbal emelje Íel a gémeket a nyugalmi helyzetÜkből, majd

nyomja meg a bÜtykös kapcsolót (amely a 2. és 3. gém között találhatÓ, a csuklÓ mellett).

4. Az emelőtalphoz tartozó kezelőállomáson tolja ki a stabilizátor működtetőkarját' Az elektromos és a
hidraulikus rendszer is működésképtelenné válik, és az emelőtalp kezelőszervei sem működnek'

5. Kapcsolja ki a Niftylift gépet.

13'A hivatkozott kategória szempontjábil lényeges alkalnazásiterületeket bemutati informáciok

Nem releváns

14, A tesztelési időközök ellenőnése, ahol lényeges

Minden munkaciklus elején ellenőrizze a stabilizátor felügyeleti rendszerének működését.

15' Ellenőrzőteszt

A feltáratlan hibák azonosítása érdekében hathavonta végeztessen ellenőzőtesztet a kétcsatornás

rendszeren egy hozzáértö személlyel, aki kellő tapasztalattal rendelkezik a biztonsági funkciók terén.

A javítást bízzahozzáéttő személyekre, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek a biztonsági funkciÓk terén.

A stabilizátorok felügyelete

í. teszt

1. Azonosítsa be az egyes csatornák biztonságifunkcióját ellátÓ két mágnesszelepet a gép elektromos

és hidraulikus kapcsolási rajzain.

2' HÚzzabe a gépet, és szerelje le a tekercset az 1. csatorna hidraulikus mágnesszelepéről.

3' Próbálja mÜködtetni az emelőtalpakat'

4' Szerelje vissza a tekercset a hidraulikus mágnesszelepre.

5' lsmételje meg aZ 1-4. lépést a 2' csatornánál.

,,Megfelelt'' Íeltétel _ Ha az emelőtalpak nem működnek, akkor a rendszer rendben működik'

,,Nem felelt meg'' feltétel _ Ha az emelőtalpak kitolódnak, akkor egy hibát korábban nem ismertek fel a

rendszerben. Ne használja a Niftylift gépet, amíg ezt a hibát el nem hárították.

2. tesá

1' Tolja ki az emelőtalpakat, és emelje fel a gémet a gém kapcsolÓjáról.

2' Tekintse az egyes hidraulikus mágnesszelepek e|ektromos tápellátásának egyik leolvasott

feszültségét az 1. tesztből,
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,,Megfelelt''/,,Nem felelt meg'' feltétel _ Mindkét csatorna feszültségének 0 V-nak kell lennie, A 0 V-nál

nagyobb feszültségek arra utalnak, hogy egy hibát korábban nem vettek észre a rendszerben. Ne használja

a NiÍtylift gépet, amíg ezt a hibát nem hárították el'

A javítást bízzahozzáértő személyekre, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek a biztonsági funkciÓk terén.

A javítás után ismételje meg az 1, és a2, tesztet.

Ha mindkét teszt megfelelő eredményt hoz, akkor a rendszerben nincs fel nem ismert hiba, vagyis a

biztonsági rendszer teljesíti a ,,d'' teljesítményszinthez tartozó követelményeket,

Magyar - 04/1 B

Eredeti útmutatÓ



TM sorozat :zEű1Esz
Uzemeltetési és biztonsági útmutató

A3 TERHELÉsÉnzÉxelÓ RENDszER
A terhelésézékelő rendszerhez a,,d'' teljesítményszint kapcsolódik, az lSo 13849-1:2008 szerint, a BS

EN280:201 3 előírásainak megfelelóen.

1,A biztonságivonatkozású elemek kiválasztott kategóriáhoztartozi határértékei és a hibák kizárása

A terhelésérzékelő rendszer aktiválódik, ha a NYÁK jelet kap a zöld gombtól vagy a lábkapcsolótót. Az

érzékelőrendszer egy kétcsatornás eszköz, amely átviszi a bemeneti jelet egy egyszeres erőmérőcella-

hídról a kosár erőmérő cellájára, Meghatározza a kosár pillanatnyi terhelését, és túlterhelés esetén

megszólal a riasztó, továbbá a kimenetijel eltűnik.

A kimeneti jel hiányát két külön jelre bontja; az egyiket az 1., a másikat a 2, csatorna kimenetének

elkülönÍtéséhez használja (EN és GBo). Mindig végezze el a megfelelő karbantaÉást és a napi

biáonsági ellenőaéseket.

A kezdeti beállításkor a gépnek terheletlennek kell lennie, hogy a ,,Tára'' funkció regisztrálhassa a

terheletlen állapotot. Ezután egy kalibrált próbaterhelést tesznek a kosárba a felső határérték beállításához'

Feltétlenül tartsa be a nul|a alapértéket és a megfelelő prÓbaterhelést, így biztosíthatja a terhelésérzékelő

rendszer megfelelő működését. Az is lehetséges, hogy tÚlterheli a gépet a nyugalmi helyzetben, majd csak

ezt érzékeli a vezérlőjel következő kiadásakor. Ha a gépet felemelik, az komolyabb következményekkel

járna, mintha behúznák a gépet. Ez észszerűen előre látható helytelen használatnak minősül'

2'Az SRP/CS határértékei és a hibák kizárása, amihez _ amennyiben a kiválasztott kategoria vagy

kategiriák és biztonsági teljesítmény fenntartásához feltétlenülszükséges - megfelelő információkat (pl, a

mÓdosításhoz, karbantaftáshoz és javÍtáshoz) kell kozolni a hibakizárás(ok) folytonos indokoltságának

biztosítása érdekében

Semmilyen mÓdon ne változtassa meg, ne módosítsa és ne iktassa ki a kezelőelemeket, biztonsági

berendezéseket, reteszeléseket vagy a gép más alkatrészeit.

A karbantartást minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre' akik jól ismerik az

adott modell összes üzemmÓdját, sebességét és jellemzőit,

3'A meghatározoftteljesítménytölvalo eftérések hatásai a biztonságifunkció(k)ra

Amennyiben a terhelésérzékelő rendszer nem a várt módon működik, előfordulhat, hogy a Niftylift gép olyan

túlterhelésekkel szembesül, amelyeknél nem használható.

Ha a Niftylift gép olyan terhelésekkel szembesül, amelyeknél a típustábláján megadott névleges értékek

alapján nem használhatÓ, akkor a termék instabillá válhat'

Ha a termék instabillá válik, akkor a Niftylift gépben, más berendezésekben és tulajdonban kár keletkezhet,

illetve a kezelő és a közelben tartÓzkodók akár végzetes sérülést szenvedhetnek'

4' Az SRP/CS elemek és védőeszközök érintkezőfelületeinek egyértelmíj leÍrása

A terhelőnyomaték-szabályozó rendszer elemei: egy primer eszkoz - a ,,terhelésézékelő'' -, egy vezérlő

NYÁK, valamint védőeszközök, pé|dául mágnesszelep-működtetésű fő ürítőszelepek vagy védőkapcsolók.

Ha a terhelésézékelő rendszer kikapcsol, megszÓlal egy riasztó, és egyértelmű vizuális túlterhelésjelzés

jelenik meg minden üzemi helyzetben. A rendszer mindaddig nem áll vissza, amÍg meg nem szűnik a

túlterhelés; biztonságos módon csökkentse a túlterhelést'
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5' Reakcióidő

A zöld gomb Vagy a lábkapcsoló lenyomott állapotában a terhelésérzékelő rendszer mindig aktív, és a
túlterhelést 4 másodpercen belül észleli, így figyelembe tudja venni az átmeneti terheléseket és
gyorsítóerőket. Amíg a gép túlterhelt, és a vezérlőjel aktív, addig szól a riasztó, és a vizuális jelzés is
látható. Ha a terhelés csökkentésével megszünteti a túlterhelést, akkor a rendszer 95%-os hiszterézisének

köszönhetően a kosár súlya az aktiválási küszöbérték alá csökken' Helyreállítás után a terhelésérzékelő

rendszer Úgy működik, mint korábban, és nincs szükség újbÓli kalibrálásra'

6. Üzemi határéftékek (környezeti fettéteteket is beleéftve)

A terhelésérzékelő rendszer összes alkatrésze megfelel a gép számára elfogadható környezeti
feltételeknek; lásd a 2'2' fejezetet.

7' Jelzések és riasztások

Ha a kosár túlterhelés-érzékelése működésbe lép, akkor a kürt megszólal, továbbá a földi és a kosárban
lévő kezelőállomás piros figyelmeztetőlámpája jelez, de csak addig, amíg a zöld gombot Vagy a
lábkapcsolót lenyomva tartják'

8, A biztonságifunkciÓk némítása és kiiktatása

A túlterhelés érzékelése esetén elnémíthatja a riasztást, ha elengedi a zöld gombot vagy a lábkapcsolÓt. A
ÍunkciÓ mindaddig ki|ktatva marad, amíg biztonságosan meg nem szünteti a tÚlterhelést'

9. Vezérlési módok

A terhelésézékelő rendszernek - a kalibrálÓeszköz használatán kívül _ nincs a felhasználó által

vezérelhető Üzemmódja.

1 0, Karbantaftás; karbantartási ellenőzőlisták

Normál karbantartás

. Szemrevételezéssel ellenőrizze az átalakítókat, a káftyát (a dobozát)és a csatlakozÓvezetékeket.

. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tápellátás'

. Ellenőrizze a berendezés megfelelő működését' Ehhez szimuláljon egy túlterhelési állapotot és a
megfelelő módszerrel valÓ megszüntetését' Lásd: 

',Egyszerű 
és biztonságos hibaelhárítási

mÓdszerek''.

A terhelésérzékelő normál esetben nem igényel speciális karbantartást'

Amennyiben speciális karbantartásra lenne szükség, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

. Minden ellenőrzés Vagy csere előtt szüntesse meg a tápellátást.

. Mielőtt hegesztési munkákat végezne a gépen' szüntesse meg a tápellátást (pozitív és negatív), és
válassza le a jármű aluázán lévő dobozokat, illetve a 1ármu alváza felé meno esetleges
csatlakozásokat'

o Biztosítson megfelelő mechanikus védelmet a csatlakozóvezetékeknek; különösen Ügyeljen az
átalakítÓkra.

. Ne tegye a káfiyákat, átalakítókat és kábeleket hőfonások, zauaro elektromágneses források vagy
erőátviteli egységek közelébe.

. Ne érjen közvetlenül a kártyákhoz, átalakítókhoz és nagynyomású öblítő_ Vagy

zsírtalan ítófolyadékokat tartal mazó dobozokhoz.

. Ne lyukassza át a kártya dobozát.

. Szigetelje le az elektronikus kártyát tartalmazÓ dobozt és/vagy panelt, Így felfedheti az illetéktelen
hozzáférést.
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11' Könnyű hozzáférhetőség és a belső alkatrészek cseréje

Az alkatrészek cserejét minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre'

Alkatrészcsere szükségessége esetén csak a teljes egységet cserélje, például a terhelésérzékelőt, a
trtyÁt(-ot vagy a hidraulikus szelepblokkot'

Ne kísérelje meg felnyitni a terhelésézékelő NYÁK-ot vagy kicserélni egy NYÁK forrasztott alkatrészeit.

Ne próbálkozzon a hidraulikus alkatrészek karbantartásával, vagyis tömítések vagy belső alkatrészek

cseréjével.

Csak eredeti és mellékelt Niftylift alkatrészeket használjon.

12. Egyszerti és biztonságos hibaelhárítási modszerek

A terhelésérzékelő rendszer működés-ellenőrzéséhez:

1' Kapcsolja be a Niftylift gépet, és válassza a földi kezelőállomást'

2. Hagyja üzemelni a tápáramköröket, és bizonyosodjon meg arról, hogy a gép készen áll a vezérlőjel

fogadására.

3' Nyomja meg a földi kezelőállomáson lévő zöld gombot, és figyelje, hogy a gép készen áll-e a

terheletlen kosárral való működésre. (A gép Üzemel, van szivattyúáram a gépfunkciókhoz.)

4, Válassza ki a Kosár vezérlési helyzetet, és álljon a kosárba.

5. Aktiválja a kosár kezelőszerveit, majd nyomja meg a kosárban lévő zöld gombot vagy lábkapcsolÓt a
gépfunkciók engedélyezéséhez. (A gép üzemel, van szivattyúáram a gép működéséhez.)

6' Tegyen annyi terhet a kosárba, hogy túllépje a biztonságos tjzemi terhelést. Nyomja meg a zöld
gombot Vagy a lábkapcsolÓt, és figyelje' hogy a kosár túlterhelés-érzékelő rendszere bekapcsolja-e

a riasztÓt, és leállítja-e a gép összes mozgását,

7, Csökkentse a túlterhelést a biztonságos üzemi terhelés küszöbértéke alá, és figyelje, hogy a kosár

terhelésszabályozása automatikusan visszaállÍtja-e az összes gépfunkciÓt.

8' Kapcsolja ki a Niftylift gépet'

13' A hivatkozott kategória szempontjábil lényeges alkalmazásitert)leteket benutató infornációk

Nem releváns

14' A tesztelési időközök ellenőnése, ahol lényeges

Minden munkaciklus elején ellenőrizze a terhelésérzékelő rendszer működését.

15' Ellenőrzőteszt

A feltáratlan hibák azonosítása érdekében hathavonta végeztessen ellenőzőtesztet a kétcsatornás

rendszeren egy hozzáértő személlyel, aki kellő tapasztalattal rendelkezik a biztonsági funkciók terén'

A javítást bízzahozzáértő személyekre, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek a biztonsági funkciók terén.

Terhelésérzékelő rendszer

í. teszt

1, Azonosítsa be az egyes csatornák biztonsági funkciÓját ellátó két mágnesszelepet a gép elektromos
és hidraulikus kapcsolási rqzain'

2' HÚzzabe agépet, ésszerelje le a tekercset az 1. csatorna hidraulikus mágnesszelepéről
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3. Próbálja működtetni a gémeket.

4, Szerelje vissza a tekercset a hidraulikus mágnesszelepre.

5. lsmételje meg az 'l-4. lépést a 2, csatornánál.

,,Megfelelt'' feltétel - Ha a gémek nem működnek, akkor a rendszer rendben miÍködik'

,,Nem felelt meg'' feltétel - Ha a gémek kitolódnak, akkor egy hibát korábban nem ismertek fel a

rendszerben. Ne használja a Niftylift gépet, amíg ezt a hibát el nem hárították.

2.teszt

1' Terhelje túl a kosarat.

2' Tekintse az egyes hidraulikus mágnesszelepek elektromos tápellátásának egyik leolvasott

feszültségét az 'l. tesztből.

,,Megfelelt''/,,Nem íelelt meg'' Íeltétel - Mindkét csatorna feszültségének 0 V-nak kell lennie, A 0 V-nál

nagyobb feszültségek arra utalnak, hogy egy hibát korábban nem vettek észre a rendszerben. Ne használja

a Niftylift gépet, amíg ezt a hibát nem hárították el.

A javítást bízzahozzáértő személyekre, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek a biztonsági funkciók terén'

A javítás után ismételje meg az 1.ésa2. tesztet,

Ha mindkét teszt megfelelő eredményt hoz, akkor a rendszerben nincs fel nem ismert hiba, vagyis a

biztonsági rendszer teljesíti a ,,d'' teljesítményszinthez tartozÓ követelményeket.
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A4 Az EMELoKosÁR vÍzsarurrs HELYZETBE ÁLLíTÁSA

Az emelőkosárszintezőrendszeréhez a,,c'' teljesítményszint kapcsolódik, az lSo 13849-1:2008 szerint, a

BS EN280:201 3 előírásainak megfelelően,

1.A biztonsági vonatkozásÚ elemek kiválasztott kategÓriához tartozÓ határértékei és a hibák kizárása

Az emelőkosár szintezőrendszere a segéd szintezőhengerre szerelt tehertartó eszközt jelent.

2'Az SRP/CS határértékei és a hibák kizárása, amihez _ amennyiben a kiválasztott kategoria vagy
kategÓriák és biztonsági teljesítmény fenntaftásához feltétlenülsztikséges _ megfelelő infornáciikat (pl. a
mÓdosÍtáshoz, karbantartáshoz és javÍtáshoz) kell közölni a hibakizárás(ok) folytonos indokoltságának
biztosítása érdekében

Semmilyen módon ne változtassa meg, ne módosítsa és ne iktassa ki a kezelőelemeket, biztonsági

berendezéseket, reteszeléseket vagy a gép más alkatrészeit.

Egy tömlő meghibásodása esetén győződjön meg anÓl, hogy van olyan helyreállÍtási terv, amelyhez nem

kell elmozdítani a billenőgémeket, mivel a kosár dőlésszöge nem tarthatÓ fenn. Lásd a meghatározott

teljesÍtménytől való eltérések hatásairól szóló részt lejjebb.

A karbantartást minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre.

3'A meghatározoft teljesítménytől való eltérések hatásai a biztonsági funkciÓ(k)ra

Ha a termék szintezőrendszere nem a várt módon működik, előfordulhat, hogy a kosár dőlésszöge
megváltozik,

Ha a kosár dőlésszöge megváltozik, akkor nagyobb valószÍnűséggel zuhannak ki szerszámok és
felszerelések a kosárbÓl.

Amennyiben a kezelő Vagy a kosárban tartózkodó más személyek nem viselik a kötelező biztonsági

felszereléseket, kizuhanhatnak a kosárbÓl, és sÚlyos, akár végzetes sérüléseket szenvedhetnek.

A segéd szintezőhenger-egységben Van egy tehertartó eszköz, melynek feladata, hogy amennyiben egy

tömlő meghibásodik, a kosár helyzete ne változzon, amíg a kezelőt ki nem mentik a kosárból.

4'Az SRP/CS elemek és védőeszközök érintkezőfelületeinek egyértelmu leÍrása

A szintezőrendszer két hidraulikus munkahengerből és összekötő tömlőkből áll.

Az egyiket fŐ szintezőhengernek nevezzük.

A másikat segéd szintezőhengernek nevezzük'

Normál működés esetén, ha a billenőgémeket felemelik, a f<j szintezőhenger reagál a gémek

elmozdulására, és továbbítja a hidraulikafolyadékot a segéd szintezőhenger megfelelő oldalára.

A hidraulikafolyadék átkerülésének köszönhetően nem változik a kosár dőlésszöge,

5.Reakcioidő

A szintezőrendszer egy közvetlen működésű hidraulikarendszer, és mint ilyen a reakcióideje szinte nulla.
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6'Üzemi határértékek (környezeti feltételeket is beleértve)

A dőlésreteszelés összes alkatrésze megfelel a gép számára elfogadható környezeti feltételeknek; lásd a

2'2'Íqezetet.

7'Jelzések és riasztások

Nincsenek olyan jelzések vagy riasztások, amelyek jeleznék, hogy a Niftylift szintezőrendszere

működőképes-e Vagy sem,

8' A biztonsági funkciÓk némítása és kiiktatása

Az emelő-szintező rendszer működését nem lehet kiiktatni'

9,Vezérlési módok

A szintezőrendszer két üzemmÓdban használhatÓ'

1' A billenőgémek normál mozgásainak köszönhetően a rendszer folyamatosan konigálja a kosár

dolésszögét, hogy vízszintesen tartsa'

2' A kézi beállítással ellensúlyozhatja a rendszer idővel bekövetkező kitérését.

1 0,Karbantartás; karbantartási ellenőrzőlisták

Normál karbantartás

. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, ürítse le a levegőt a hidraulikarendszerből'

11'Könny(l hozzáférhetőség és a belső alkatrészek cseréje

Az alkatrészek cseréjét minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre'

Alkatrészcsere szükségessége esetén csak a teljes alkatrészt cserélje' például a tömloket, a hidraulikus

munkahengereket vagy a tehertartÓ- és kiegyensúlyozószelepet,

Ne próbálkozzon a hidraulikus alkatrészek karbantaftásával, vagyis tömítések vagy belső alkatrészek

cseréjével.

Csak eredeti és mellékelt Niftylift alkatrészeket használjon.

1 2. Egyszer(i és biztonságos hibaelhárítási modszerek

Emelje fel a billenőgémeket, és ellenőrizze, hogy a kosár vízszintes helyzetben marad-e. Ha a kosár nem

marad vízszintes helyzetben' javíttassa meg a rendszert olyan képzett személyekkel, akik tökéletesen

ismerik a rendszer működését'

13'A hivatkozott kategÓria szempontjából!ényeges alkalmazás:iterületeket bemutato informáciok

Nem releváns

14.A tesztelési időközök ellenőzése, ahol lényeges

Minden munkaciklus elején ellenörizze azemelőhajtás-rendszer muködését.

Magyar - 04/1 8

Eredeti útmutatÓ



TM soroza1 rzEűt7z
Üzemeltetési és biztonsági utmutato

A5 AVEzÉRLÉslHrlyzETEKRETEszELÉsE
A vezérlési helyzetek reteszeléséheza,,c" teljesítményszint kapcsolódik, az lSo 13849-1:2008 szerint, a

BS EN280:20'l 3 előírásainak megfelelően.

1, A biztonsági vonatkozás(l elemek kiválasztott kategóriáhoztaftozÓ határértékei és a hibák kizárása

Az egyes vezérlési he|yzetek közötti fizikai lezárásokat elsődleges elektromos eszközök vezérlik, hogy

egyik helyzet se lehessen egyedüli irányító, ha nem választják ki' A másik vezérlési helyzet ekkor az adott

vezérlőáramkör elszigetelése miatt működésképtelenné válik' Mindig végezze el a megfelelő

karbantartást és a napi biztonsági ellenőnéseket'

Mivel a vezérlőáramkör az elektromos érintkezők fizikai beépítése révén működik, rendkívül fontos a

működés fenntartása. Ha a belső kábelezés zavarja a vezérlést, az elszigetelés megszűnhet vagy oly

mÓdon változhat, ami veszélyes üzemet idéz elő. Ez észszerűen előre látható helytelen használatnak

minősiil.

2. Az SRP/CS határértékel és a hibák kizárása, amihez - amennyiben a kiválasztoft kategória vagy

kategoriák és biztonsági teljesÍtmény fenntaftásához feltétlenülszÜkséges _ megfelelő információkat (pl' a
nidosításhoz, karbantartáshoz és javitáshoz) kell közölni a hibakizárás(ok) folytonos indokoltságának

biztosítása érdekében

Semmilyen módon ne változtassa meg, ne mÓdosítsa és ne iktassa ki a kezelőelemeket, biztonsági

berendezéseket, reteszeléseket vagy a gép más alkatrészeit.

A karbantartást minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre, akik jól ismerik az

adott modell osszes üzemmÓdját, sebességét és jellemztÍit.

3' A meghatározottteljesítménytőlvali eftérések hatásai a biztonságifunkciÓ(k)ra

Ha a vezérlési helyzetek reteszelése nem a várt módon működik, előfordulhat, hogy a Niftylift gép olyan

üzemmódokba kapcsol, amelyek miatt potenciálisan veszélyessé válik.

Ha a kezelőszervek működésének Íüggetlensége megszűnik, akkor a Niftylift gépben, más

berendezésekben és tulajdonban kár keletkezhet, illetve a kezelő és a közelben taftózkodók akár végzetes

sérÜlést szenvedhetnek.

4' Az SRP/CS elemek és védőeszközök érintkezőfelületeinek egyértelmű leírása

Minden vezérlési helyzet energiae|látása biztosítható egy kulcsos 
',üzemmódválasztó'' 

kapcsolÓval' amely

az egyik áramkör kiválasztása esetén elektromosan elszigeteli a másikat. A funkciÓ megbízhatósága az

eszköz megfelelő kezelésétől, a megfelelő érintkezéstöl és a be|ső kábelezéstőlfügg.

5' Reakcióidő

Az üzemmódválasztÓ kulcsos kapcsoló azonnali mrjködésű. Átveszi az ellenőzést, és a másik vezérlési

helyzetnek nem marad más választása, mint a gravitációs esés (ha használják).

6. Üzemi h atárértékek (körny ezeti feltétel eket is beleértve)

A vezérlésihelyzet-reteszelő rendszer összes alkatrésze megfelel a gép számára elfogadható környezeti

feltételeknek; lásd a 2'2' fejezetet,

7' Jelzések és riasztások

Nincsenek, csak a kulcshelyzet,

8' A biztonságifunkciok némÍtása és kiildatása

Nem használhatÓ.
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9, Vezérlési mÓdok

A szabványos EU-vezérlőáramkörben a vezérlési helyzetek függetlenül működhetnek, egy soros

vészleállító vezérlőáramkörön keresztül. Egyes országokban (pl' Franciaország és Ausztrália) az alternáló

vezérlésreteszelés lehetővé teszi, hogy a földi kezelőállomás kulcsos kapcsolójával elszigeteljék a

kosárrendszert, továbbá figyelmen kívül hagyja a kosár vészleállítÓ gombjának megnyomását. Ez a funkciÓ

hatékonyan hozzajárul, hogy - ha kiválasztják - a Íöldi vezérlési helyzet általános felügyeletet kapjon a gép

felett.

1 0, Karbantartás; karbantartási ellenőrzőlisták

Normál karbantartás

. Szemrevételezéssel ellenőrizze a kapcsoló kezelőit, (a kulcsos kapcsolót) és a csatlakozóvezetékeket.

. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tápellátás.

. A másik vezérlési helyzet kiválasztásával ellenőrizze a berendezés megfelelő működését, majd

ellenőrizze, hogy a zöld gomb hatástalan-e, amikor nincs kiválasztva.

11' Könnyti hozzáférhetőség és a belső alkatrészek cseréje

Az alkatrészek cseréjét minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre.

Kicserélheti az ellenorzőeszközök egyes alkatrészeit, de ügyeljen aZ azonos alkatrészek behelyezésére, a

kábelezés biztonságára és az alkatrészek polaritására, ha van ilyen (diÓdakimenetek stb.)'

Gsak eredeti és mellékelt Niftylift alkatrészeket használjon.

12' Egyszerű és biztonságos hibaelhárítási mÓdszerek

A terheléséaékelő rendszer működés-ellenőzéséhez:

1. Kapcsolja be a Niftylift gépet, és válassza a földi kezelőállomást.

2' Hagyja üzemelni a tápáramköröket, és bizonyosodjon meg arról, hogy a gép készen áll a vezérlőjel

Íogadására.

3' Nyomja meg a földi kezelőállomáson lévő zöld gombot, és figyelje, hogy a gép készen áll-e a terheletlen

kosárral való működésre. (A gép üzemel, van szivattyúáram a gépfunkciÓkhoz.)

4. Hagyja a földi kezelőállomás kulcsát a földi vezédési helyzetben, és másszon be a kosárba.

5. Aktiválja a kosár kezelőszerveit, majd nyomja meg a kosárban lévő zöld gombot vagy lábkapcsolót a

gépfunkciÓk engedélyezéséhez' Ellenőrizze, hogy egyetlen kezelőszerv sem aktív-e, és hogy egyetlen

funkciót sem engedélyezette a ,,földi'' vezérlési helyzetben lévő kulccsal.

6. Változtassa meg a földi kezelőállomás kulcsos kapcsolÓjának helyzetét Kosár he|yzetre. Ellenőrizze,

hogy a rendszertovábbítja-e a vezérlési funkciÓkat a kosárhoz, és hogy az összes kezelőszerv aktív-e.

7. Szálljon le a kosárból, és ellenőrizze, hogy a földi kezelőszervek most működésképte|enek-e ' Ezzel

minden ellenőrzést elvégzett,

8, Kapcsolja ki a Niftylift gépet'

13' A hivatkozoft kategÓria szempontjábil lényeges alkalmazásiterületeket bemutato információk

Nem releváns

14' Atesztelési időközök ellenőrzése, ahol lényeges

Minden munkaciklus elején ellenőrizze avezérlésihelyzet-reteszelés működését.
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A6 A TEHERTARTÓ HENGEREK ELMoZDULÁSANAK MEGAKADÁt_yozÁsn
csŐVEzETÉKHlBA EsETÉN

A tehertartó rendszerhez a,,c'' teljesítményszint kapcsolÓdik, az lSo 13849-1:2008 szerint, a BS

EN280:20'l 3 előírásainak megfelelően.

1,A biztonsági vonatkozású elemek kiválasztott kategoriához tartozó határértékei és a hibák kizárása

A tehertartó rendszer a hengene szerelt tehertartó eszközt jelent.

2.Az SRP/CS határértékei és a hibák kizárása, amihez - amennyiben a kiválasztoft kategÓria vagy
kategiriák és biztonsági teljesÍtmény fenntartásához feltétlenülszÚkséges _ megfelelő információkat (pl' a
mÓdosításhoz, karbantartáshoz és javÍtáshoz) kell közölni a hibakizárás(ok) folytonos indokoltságának
biztosítása érdekében

Semmilyen mÓdon ne változtassa meg, ne módosítsa és ne iktassa ki a kezelőelemeket, biztonsági

berendezéseket, reteszeléseket vagy a gép más alkatrészeit.

Egy tömlő meghibásodása esetén győződjön meg arról, hogy van olyan helyreállítási terv, amelyhez nem

kell elmozdítani az érintett hengert, A biztonságos helyreállítás azt is jelentheti, hogy helyben cserélik a

hibás tömlőt, és a gép csak utána mozgatható tovább.

A karbantartást minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre,

3'A meghatározott teljesítménytől vali eltérések hatásai a biztonsági funkcii(k)ra

Ha a termék tehertartó rendszere nem a várt módon muködik, előfordulhat, hogy a gémek biztonságos'

dőlésszöge megváltozik.

Ha a kosár dőlésszöge megváltozik, akkor nagyobb valószínŰséggel zuhannak ki szerszámok és
felszerelések a kosárbÓl.

Amennyiben a kezelő Vagy a kosárban tartÓzkodó más személyek nem viselik a kötelező biztonsági

felszereléseket, kizuhanhatnak a kosárbÓl, és súlyos, akár végzetes sérüléseket szenvedhetnek,

A segéd szintezőhenger-egységben Van egy tehertartÓ eszköz, melynek feladata, hogy amennyiben egy

tömlő meghibásodik, a kosár helyzete ne változzon, amíg a kezelőt ki nem mentik a kosárból.

4'Az SRP/CS elemek és védőeszközök érintkezőfelijleteinek egyértelmíl leírása

A tehertartó rendszer egy elővezérelt kiegyensúlyozószelepet jelent minden tehertartó hengeren.

A teheftartó szelep nyitása a gép leengedéséhez a leszálló ágban alkalmazott elővezérlő nyomástól függ.

A túlterhelés vagy hőtágulás okozta túlnyomás csökkentheti a kiegyensÚlyozószelep elővezér|ését, amíg a

túlnyomás meg nem szűnik'

5,Reakcióidő

A tehertartó rendszer egy közvetlen működésű hidraulikarendszer, és mint ilyen a reakcióideje szinte nulla.

6,Üzemi határértékek (környezeti feltételeket is beleértve)

A tehertartÓ rendszer összes alkatrésze megfelel a gép számára elfogadható környezeti feltételeknek; lásd

a2.2'Íqezetet'

7'Jelzések és riasztások

Nincsenek olyan jelzések vagy riasztások, amelyek jeleznék, hogy a Niftylift tehertartó rendszere

működőképes-e Vagy sem.
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TM soroza1 czEÍ1Eyr
Uzemeltetési és blztonsági útmutató

B.A biztonságifunkciik némítása és kiiWatása

A tehertartó rendszer működését nem lehet kiiktatni.

9,Vezérlési módok

A tehertartÓ rendszer két üzemmódban használhatÓ.

'l) A gémek normál mozgásainak köszönhetően a rendszer folyamatosan konigálja a hengereket, hogy

fenntartsa a gép helyzetét és a tehertartást.

2) Akézi beállítással visszaállíthatja a gépet vészhelyzetben,

1 0, Karb antartás; karb antartási ellen őrzőlisták

Normál karbantartás

. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, ürítse le a levegőt a hidraulikarendszerből.

1 1,Könnyű hozzáférhetőség és a belső alkatrészek cseréje

Az alkatrészek cseréjét minden esetben bízza megfelelően képzett és hozzáértő személyekre'

Alkatrészcsere szükségessége esetén csak a teljes alkatrészt cserélje, például a tömlőket, a hidraulikus

munkahengereket vagy a tehertartÓ- és kiegyensúlyozószelepet'

Ne próbálkozzon a hidraulikus alkatrészek karbantartásával, vagyis tömítések vagy belső alkatrészek

cseréjével.

Csak eredeti és mellékelt Niftylift alkatrészeket használjon.

1 2'Egyszeru és biztonságos hibaelhárítási módszerek

Emelje fel a billenőgémeket, és ellenőrizze, hogy a kosár vízszintes, a gémek pedig felemelt helyzetben

maradnak-e. Ha a kosár nem marad vízszintes helyzetben, javíttassa meg a rendszert olyan képzett

személyekkel, akik tökéletesen ismerik a rendszer működését'

13'A hivatkozott kategória szempontjábÓl lényeges alkalmazásiterületeket bemutató informáciÓk

Nem releváns

14'A tesztelési időközök ellenőrzése, ahol lényeges

Minden munkaciklus elején ellenőrizze a tehertartó rendszer működését'
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