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FORUTSETNINGER OG VILKÅR FOR GARANTI 

 

Vi garanterer for regelmessig bruk og kvaliteten for våre maskindeler i den perioden som er 

angitt i EEC sertifiseringen og garanti tiden.  

Dersom maskinen er i bruk mer enn 48 timer av en arbeidsuke reserverer vi oss retten til et 

proporsjonalt fradrag fra garantiperioden.  

Garantien er begrenset til produksjonsdefekter og gjelder ikke normal slitasje i forbindelse 

med bruk. Defekte deler returneres til våre kontorer for deres kostnad, og disse vil bli reparert, 

erstattet og sendt tilbake innen rimelig tid.  

Alle kostnader i forbindelse med postlegging og transport vil bli belastet deres konto. 

Alle skader, defekter og feilaktige drift forårsaket av følgende, vil ikke bli dekket av garantien 

og derfor ikke falle innunder vårt ansvarsområde: 

 

- Feilaktig plassering og tukling med maskinen. 

- Uerfaren, feilaktig bruk, overlasting 

- Manglende, eller for lite vedlikehold. 

- Forsinket rapportering av identifiserte defekter. 

- Bruk utover maskinens tiltenkte bruksområde 

- Endringer av noen art på maskinen eller none av maskinens deler uten autorisasjon. 

- Bruk av uoriginale reservedeler og vegring for å følge instruksjonene i denne 

manualen. 

 

Dersom det er blitt utført arbeid på liften i løpet av garantiperioden av andre personer enn 

representanter fra Bluelift eller deres lokale leverandører vil garantien ikke gjelde.  

 

Dersom reparasjoner skulle føre til tap av arbeid, selv i garantiperioden, så forbeholder vi oss 

retten til rimelig tid til å utføre reparasjonene og til å eliminere problemet. Det kan ikke stilles 

krav om erstatning og det vil ikke bli gitt forlengelse av garantien i forbindelse med 

stillstandstiden som følge av reparasjoner. Det vil ikke bli gitt noen utvidelse av 

betalingsbetingelsene og alle betalingsforpliktelser må fremdeles etterkommes. 

 

Bluelift takker for at dere har valgt et av deres produkter, og ber dere lese denne manualen 

grundig. Denne manualen inneholder nødvendig informasjon både før og under bruk av liften, 

samt informasjon om korrekt bruk av den innkjøpte maskinen. Det anbefales derfor at dere 

leser denne manualen, og instruksjoner for bruk av maskinen, grundig. Denne manualen bør 

oppbevares på et egnet sted, hvor den ikke blir skadet og er tilgjengelig under bruk.  

Innholdet i denne manualen kan ikke endres til å inkludere endringer og forbedringer på deler 

som allerede har blitt levert uten at dette varsles, og uten noen ytterligere forpliktelser fra vår 

side. Det er ikke tillatt å kopiere eller oversette hele eller deler av denne manualen uten 

skriftlig tillatelse fra Bluelift S.r.l. 
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1. INTRODUKSJON 

I land som er medlem av den Europeiske Union (EU) eller (EØS) blir maskinen levert 

med følgende: 

 - Bruks- og vedlikeholdsmanual på ditt språk. 

 - EC-merket informasjonsskilt på maskinen 

 - Overensstemmelse med gjeldene EØS-reglement. 

 

1.1 Hensikt og begrensninger ved brukermanualen 

 Denne instruksjonsmanualen er spesielt tiltenkt eierne av maskinen  

(heretter MEWT), og også alle de som tar del i transportering, bruk, tilsyn, vedlikehold 

og endelig nedlegging av maskinen. 

 Instruksjonsmanualen har følgende hensikt: 

 Å beskrive bruken av maskinen i forbindelse med oppgavens krav  

 Å illustrere maskinens tekniske hovedtrekk 

 Å skaffe til veie karakteristisk data som trengs for å kunne fylle ut kontroll boken 

 Å gi instruksjoner for bruk og plassering av maskinen 

 Å beskrive sikkerhetsfunksjonene 

 Å gi instruksjoner for vanlig reparasjon og vedlikehold 

 Å gi støtte for personlig opplæring 

 Å gi instruksjoner for å kunne fullføre kontrollprotokoll  

 

Denne manualen er imidlertid ikke en erstatning for den erfaring sjåfører har fra 

lignende maskiner, eller som de kan opparbeide seg på denne maskinen under kyndig 

opplæring av personell som allerede har blitt opplært i henhold til instruksjonene man 

finner i kapittel 5. 

 

I tillegg til å etterkomme reglene i denne instruksjonsmanualen, er bruken av maskinen 

underlagt de lovpålagte sikkerhet standardene i det landet hvor maskinen blir brukt. 

 

1.2 Hvor og hvordan å oppbevare instruksjonsmanualen 

Instruksjonsmanualen skal regnes som en del av maskinen, og skal derfor lagres i den 

egnede esken inne i maskinens arbeidskurv, slik at den kan bli konsultert eller referert 

til, eller oppbevart på et tørt sted uten direkte sollys. 

 

Dersom instruksjonsmanualen skulle bli skadet, vennligst kontakt Bluelift S.r.l eller den 

lokale forhandler for å få en kopi. 

 

1.3 Endringer og tillegg til brukermanualen 

Denne manualen reflekterer den nåværende tekniske kunnskap på det tidspunktet 

maskinen ble solgt, og kan derfor ikke regnes som utilstrekkelig på grunn av endringer 

eller tillegg som følge av ny lovgivning, oppdateringer av standarder og/eller tilegnelsen 

av ny kunnskap. 

 

Bluelift S.r.l forbeholder seg retten til å oppdatere sine produkter og tilhørende 

instruksjonsmanualer som følge av teknologisk utvikling, tilegnelsen av ny kunnskap og 

/eller variasjon i lovgivning uten å være pålagt å endre maskiner som har blitt solgt ved 

et tidligere tidspunkt.  
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Ikke desto mindre forbeholder Bluelift S.r.l seg retten til å endre eller legge til 

informasjon til bruks- og vedlikeholdsmanualen til tidligere solgte maskiner når de anser 

dette nødvendig. 

I så tilfelle vil de originale eierne av maskinene motta oppdaterings- eller endrings 

skjemaer. Disse er å anse som en integrert del av instruksjonsmanualen og bør lagres 

sammen med den originale manualen og gis videre til nye eiere når maskinen blir solgt 

videre. 

 

1.4 Ansvarsfraskrivelse 

Som produsent kan ikke Bluelift S.r.l. bli holdt ansvarlig for noen problemer forårsaket 

av: 

 Feilaktig bruk av maskinen 

 Bruk av personell uten tilstrekkelig opplæring, eller personell som ikke har de fysiske   

forutsetningene for å bruke maskinen. 

 Bruk som ikke samsvarer med nasjonal- eller kommunal lovgivning. 

 Uegnede underlag 

 Delvis eller fullstendig mangel på overholdelse av de nevnte sikkerhetsforskriftene i 

denne manualen. 

 Manglende overholdelse av vedlikeholdsinstruksjonene i denne manualen. 

 Endringer eller reparasjoner som ikke har blitt autorisert av produsenten. 

 Bruk av uoriginale reservedeler som skiller seg fra de som er nevnt i ”RESERVEDEL 

MANUAL”-katalogen. 

 Ualminnelige hendelser 

 

1.5.  Samarbeid mellom produsent og bruker 

Bluelift S.r.l.. vil gjøre alt de kan for å gi tilleggs- eller mer detaljert informasjon til 

brukere som trenger og etterspør dette. 

I tillegg vil Bluelift S.r.l. undersøke alle forslag fra brukere om forbedring av denne 

manualen. 

Dersom denne maskinen selges, bes brukeren om å informere Bluelift S.r.l. om navnet 

på den nye eieren slik at MEWP kan spores dersom produsenten trenger å kommunisere 

noe, eller å foreta noen oppgraderinger. 

 

1.6.  Myndighetspålagte data til kontroll boken 

Følgende er karakteristisk data som er pålagt å fylle inn i kontroll boken: 

Bluelift terrenggående beltelift. 

 Plattformkapasitet erklært av produsenten: 200 kg (inkludert to personer)  

 Maksimum lengde fra underlag til plattformen: 20 meter 

 Plattform: Roterende med bom ( rotasjon er begrenset mekanisk) 

 Total masse: 3030 kg  

 Sammendrag av beskrivelse:  

Liften er bygget opp av en tykk base av stålplater. En undervogn med gummibelter.  

Fire støtteben som er festet til undervognen. Svingkransen, nedre bom og øvre bom med 

teleskop er festet til undervognen/rammen. En jibb som er festet til øvre bom. 

Aluminiumskurven som er festet til enden av bommen/jibben. Alle maskinens 

bevegelser er hydrauliske og det finnes alltid en korresponderende sikkerhetsventil.  

Flytting av liften utføres av hydrauliske motorer.  

Alle funksjoner er kontrollert gjennom to kontrollpaneler: bakkekontrollen og den inne i 

kurven.  

mailto:aj@ajmaskin.no


INSTRUKSJONSBOK                                                                          BLUELIFT     C 22/11 

AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 

Telefon: 47 85 85 00 – Fax: 67 13 81 76 

E-post aj@ajmaskin.no  

6 

Alle bevegelser kan utføres fra kontroll panelet i kuven, dette inkluderer start og stopp 

av den interne forbrennings- og elektriske motoren. Alle bevegelsene er beskyttet mot 

tilfeldige bevegelser gjennom en dødmannspedal. Alle bevegelser kan også betejens fra 

kontroll panelet nede.  

 

Plattformen har et nødsenkings system som kun må benyttes dersom maskinen bryter 

sammen og/eller dersom det er feil på strømtilførselen. 

Dersom maskinen ikke er stabilisert på riktig måte, eller dersom den mister stabiliteten, 

vil alarmen gå av. Alarmsignalet vil korrespondere med et lys som forteller at eller flere 

av støttebena ikke er i kontakt med underlaget.  

Arbeidskurven er laget av sveisede aluminiumsrør. Man har tilgang til arbeidskurven 

direkte fra bakken, og den er utstyrt med fester for sikkerhetsbelter. 

Gulvet er laget av aluminiumsplater, den er sklisikker og har standard fotlist rundt hele 

kurven. 

 

 Hovedtrekk: 

-Chassis med gummibelter 

Innhold: Tykk stålplate struktur 

 Gummibelter; 

 Akselavstand 1375mm 

 Belte bredde: 900 mm – 1200 mm 

 Chassis med hjullåsfunksjon : Negativ brems. 

 Støttebens system : 4 hydrauliske stabilisatorer 

 
 

 

Maksimums bredde  

på støttebena 

Middels bredde  

på støttebena 

Minimums bredde 

på støttebena 

Støttebenas bredde mål 3975 med mer 2996 mm 1984 mm 

Støttebenas lengde mål 4364 med mer 5214 mm 5671 mm 

   

 

Støttebens system: Selvnivellerende støtteben.  

Produsentens informasjonsskilt: Synlig. 

 

Utstyr for låsing av arbeidsstilling: Hydraulisk låsing av lukkeventiler på 

løftesylinderen. 

Tilgang til arbeidsflaten: Direkte fra bakken. 

Roterende plattform med bom, dimensjoner 1300 x 1100 x 700 mm.  

 

- Driftsenhet. 

Med hydrauliske pumper: 

13HK forbrenningsmotor med 3600 omdreininger i minuttet (rpm) 

220V en fase elektrisk motor 

Senkning av plattformen er kontrollert av hydrauliske sylinderspole ventiler. 

Dynamisk væske system ( hydrauliske jekker) 

Max. trykk under drift 170/190 bar. 

Flenset enveisventiler på sylindertønner. 

Plattform låsingsutstyr i arbeidsposisjon: pilotstyrt lukkeventiler og hydraulisk 

forsegling. 
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! NB ! 

Liften må brukes som på en stabil, kompakt og flat overflate. Må ikke brukes på glatte 

overflater som for eksempel is osv. Dersom det er svak helling. Sikkerhetsbelter må 

benyttes dersom det er påbudt i det landet der liften er i bruk. 

 

Installert sikkerhetsutstyr: 

 - Periodiske alarmer 

 * Under flytting av chassis. 

 * Under bevegelse av støttebena. 

 * Når støttebena ikke har trykk (tilbaketrekkings manøvreringer er tillatt) 

 - Ende stopp brytere.  

 

ADVARSEL! 

 

1.7.  Juridiske aspekter 

Eierens juridiske forpliktelser kan variere med oppdragslandet. Det er derfor anbefalt å 

etterspørre de aktuelle prosedyrene for industriell sikkerhet i det aktuelle landet man 

oppholder seg. Denne manualen inneholder en egen del kalt ”Kontroll registrering” for 

bedre arkivering av dokumenter og registrering av alle endringer. 

 

Årlig sjekk av utstyret er obligatorisk. 

 

 

2. GENERELLE INSTRUKSJONER OG FORHÅNDSREGLER. 

Lift beskrivelsen i denne bruks- og vedlikeholdsmanualen er en lift for løfting av 

personer  for å kunne utføre vedlikehold, installering, vask, maling, fjerning av maling, 

sandblåsing, sveisejobber etc. Max tillatt kapasitet for liften er som følgende: 

- 80 kg for hver person om bord. 

- 40 kg for utstyr og materiale 

-  Gjenstående last representeres av materialet som er brukt. 

-  Det er ikke tillatt å transportere dyr. 

 

Grense for maks vekt som står angitt på merker på maskinen, må ikke under noen 

omstendigheter overskrides. Uleselige merker må alltid erstattes med nye originale 

merker. 

All last må plasseres inni arbeidskurven. Ikke løft last (selv om denne er innenfor maks 

tillatt kapasitet) dersom lasten henger utenfor plattformen eller løftestrukturen. 

 

Ikke løft store plater da disse øker luftmotstanden og kan forårsake at liften velter. 

Vekts sensorer begrenser bruk av liften, dersom lasten overstiger maks tillatt kapasitet 

stopper liften. 

Liften skal ikke brukes i nærheten av andre kjøretøy. Arbeidsområdet skal til enhver tid 

avgrenses med dertil egnede skilt når maskinen er i bruk i offentlige områder. 

Liften skal ikke benyttes til tauing av trucker eller andre kjøretøy. 

 

 

2.1  Generelle bruks- og sikkerhetsinstruksjoner 

-  Unngår farlige situasjoner 

-  Brudd på sikkerhetsreglementet - og instruksjonene i denne manualen kan det føre til 

død eller alvorlige skader. 
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-  Bruk av plattformen er bare for opplært personell ved god fysisk/psykisk helse, som 

evner konsentrasjon. 

-  Før bruk må man forsikre seg om at underlaget tåler vekten av selve plattformen, 

 menneskene, og utstyret. 

-  Maks tillatt vekt for last slik det er angitt på merker på maskinen må ikke overskrives. 

-  Sikkerhetsventilene og trykkventilene må ikke endres. 

-  Sikkerhetsinnstillingene eller kalibreringen må ikke endres. 

-  Sjekk nivået på den hydrauliske oljen inni tanken ukentlig. 

-  Før maskinen tas i bruk, sjekk at det ikke er noen uvedkommende og/eller dyr i 

 arbeidsområdet. 

-  Utfør foreskrevet periodisk kontroll av maskinen. 

-  Når arbeidet utføres; utvis spesiell forsiktighet når underlaget heller og forsikre deg 

alltid om at maskinen er på linje med retningen på hellingen, og ikke vertikal i forhold 

til den. 

-  Unngå brå svinger da dette kan forårsake at plattformen og strukturen kan kollapse. 

-  Stopp kjøretøyet slik at plattformen er nærest mulig det området hvor arbeidet skal 

 utføres, og sjekk at det ikke er noen potensielle farlige hindre i arbeidsområdet før 

 maskinen settes i bevegelse. 

-  Arbeidet skal alltid utføres meg forsiktighet og med rolige bevegelser da hurtige 

 bevegelser kan forårsake ulykker. 

-  Vær bevisst på at det kan medføre knusing å gripe plattformskinnen. 

-  Når plattformen er i bevegelse; se til enhver tid i den retningen som plattformen 

beveger seg. 

-  En autorisert og opplært person må være til stede all den tid maskinen er i drift, for å 

 kunne styre nød kontrollene som er plassert ved foten av maskinen. 

-  Personlig verneutstyr som for eksempel hjelm og sikkerhetsbelter må benyttes til 

enhver tid. 

-  Rommet med nød kontrollene må holdes lukket til enhver tid, og skal kun åpnes i en  

 nødssituasjon. 

-  Senk den midterste tverrstang som gir tilgang til plattformen, eller lukk portene før 

bruk. 

-  Gå ikke på eller av maskinen når den er i bevegelse. 

-  Under flytting av maskinen, hold minst èn meters avstand. 

-  Utvis særskilt forsiktighet, og beveg maskinen i et sakte tempo når maskinen sår på 

 ustabilt underlag, i grøfter, på ustabile eller glatte underlag, og i nærheten av hull og 

 bakker. 

-  Instruksjoner for bruk må følges strengt og i kronologisk rekkefølge.  

 

 

2.2  Forhåndsregler under bruk  

-  Elektriske ledninger 

 

Denne maskinen er ikke isolert mot strøm og må derfor ikke brukes nær 

høyspentledninger. 

 

Det medfører ekstrem fare å jobbe i nærheten av høyspentledninger. 

 

Elektriske utslipp forekommer selv om de to enhetene ikke berører hverandre, det er 

tilstrekkelig å komme nærmere enn minimum sikkerhetsavstand som er 5 (fem)meter for 

inntil 50.000 volt, og 10 meter for alt utover 50.000 volt. 
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Disse verdiene må regnes som absolutt minimum: ingen del av maskinen og ingen faser 

av arbeidet må overstige disse grensene. 

Noen land kan ha andre lovpålagte restriksjoner, disse må alltid etterkommes av 

personen som utfører arbeidet. 

 

- Spesielle hensyn i vind 

Det er mulig å bruke maskinen i vind inntil 12.5 m/s eller 45 km/t.  

Vær bevist på at det kan komme sterke vindkast når man jobber mellom to bygninger 

som står tett inntil hverandre, grunnet ”vindtunnel”-effekten.  

Vi anbefaler at det holdes en rimelig avstand mellom mulige hindringer og 

arbeidskurven under bruk. Unngå å løfte plater med hele flater da dette kan føre til en 

”seil- effekt” som er farlig for plattformens stabilitet. 

Det er forbudt å løfte plattformen når det er sterke vind. 

 

 

          VINDSTYRKE                           VINDENS HASTIGHET 

GRADER BEAUFORTS 

SKALA 

m/sek. Km/sek. Effekt på bakken 

0 Rolig 0 – 0,2 1 Rolig, røyk stiger vertikalt 

1 Lett vind 0,3 - 1,5 1 – 5 Vindretningen er gitt av røyken, 

men ikke av vindstrømpen 

2 Lett bris 1,6 - 3,3 6 – 11 Bevegelse i løv, vindstrømpen 

beveger seg 

3 Forsiktig bris 3,4 - 5,5 12 – 19 Løv og kvister beveger seg, flagg 

beveger seg 

4 Moderat bris 5,5 - 7,9 20 – 28 Støv og papirbiter blir løftet, 

kvister og små greiner beveger 

seg 

5 Frisk bris 8 – 10,7 29 – 38 Små trær svaier, små krusninger 

dannes i vannskorpen 

6 Sterk bris 10,8 - 13,8 39 – 49 Store greiner rister, det er 

vanskelig å bruke paraply 

7 Nær kuling 13,9 - 17,1 50 – 61 Trær rister, det er vanskelig å gå i 

vinden 

8 Kuling 17,2 - 20,2 62 – 74 Greiner knekker, det er vanskelig 

å bevege seg 

9 Sterk kuling 20,3 - 24,4 75 – 88 Mindre skader på bygninger, 

fliser blåser av 

10 Storm 24,5 - 28,4 89 – 102 Trær blir revet opp med røttene, 

alvorlige skader på bygninger 

 

 

- Små brannskader, eksplosjoner og risiko for brann 

- Batteriene inneholder syre.  

- Det er obligatorisk å bruke beskyttelses klær, briller og hansker når man jobber med  

batteriene. Dersom man skulle komme i kontakt med batterisyren skal man 

øyeblikkelig nøytralisere området og skylle det grundig med vann. 

- Ikke start motoren dersom lukter eller dere oppdager LPG, bensin, diesel eller andre  

eksplosive substanser. 

- Ikke tank maskinen med motoren i gang. 

- Man skal kun fylle drivstoff på maskinen eller bytte batteriet i godt ventilerte områder,  

på sikker avstand fra gnister, flammer eller sigaretter. 
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Vær obs på varme deler på forbrenningsmotoren selv om de er beskyttet. 

 

 

- Fare for velting 

Plattformen må plasseres på en flat, solid, kompakt og fast overflate. 

Dersom du skal utføre arbeid på et sted hvor overflaten ikke er veldig fast, så er det 

viktig å plassere treplanker eller stålplater av passende tykkelse under de stabiliserende 

platene for å øke overflatearealet, og dermed minske presset på bakken. 

 

Ikke plasser maskinen på kumlokk. 

Ikke plasser maskinen på glatte overflater, for eksempel is eller lignende. 

 

I de vanskeligste situasjonene for plattformen, maks press på et enkeltstående støtteben 

plate er da 4,9 DaN/cm2 ( = 4,9 kg/cm2 ).  

For å forhindre at en eller flere av stabilisatorene synker, er det nødvendig å sjekke 

underlagets kapasitet. 

Størrelsen på underlags platen er kalkulert med følgende formel;  

 

TOTAL VEKT / UNDERLAGETS VEKTKAPASITET  = 

AREAL AV UNDERLAGSPLATEN I cm2 

 

For eksempel: Med en belastning på 800 kg på underlag med vektkapasitet på 4 kg/cm², 

vil minimumsstørrelsen på underlags platen være 800/4 = 200 cm²   

 

 

                         TABELL FOR UNDERLAGETS VEKTKAPASITET 

UNDERLAGSTYPE  VEKTKAPASITET I kg/cm² 

Jord (ikke kompakt)  0 – 1 

Gjørme, torv osv 0 

Sand 1,5 

Grus  2 

Løs jord 0 

Myk jord 0,4 

Fast jord 1 

Semi-hard jord 2 

Hard jord 4 

Stein 15 – 30 

 

Disse verdiene er indikerende og ved tvil må vektkapasiteten bestemmes ved hjelp av 

passende tester. For sementgulv, broer etc. må disse data skaffes fra produsent. 

Liftens må posisjoneres perfekt horisontalt, sjekk graden med et optisk vater(maks 

tillatte helning er 1° indikert av den ytre sorte sirkel på vateret).  

Det er forbudt å bruke liften når den står på et mobilt underlag som eks opp på en 

lastebil.  

Det er ikke tillatt å ha mer enn 200 kg i kurven.  

Maskinen er designet for å løfte vertikalt og det er derfor ikke tillatt å bruke denne til å 

dytte og/eller dra horisontalt.  
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Det er ikke tillatt å montere vekt på kantene av arbeidskurven og andre deler av 

liften/konstruksjonen.   

 

- Fare for fall 

Under all bruk av liften er det ikke tillatt å sitte på, eller klatre på rekkverket i 

arbeidskurven  i et forsøke på å komme høyere opp enn rekkverket.  

Ikke dytt eller dra deg opp på noe annet enn plattformen. 

Stå alltid med begge bena godt plantet på gulvet av arbeidskurven. 

Før du starter å bruke liften, forsikre deg om at låsestangen i kurven er i lukket posisjon.  

 

Det er ikke tillatt å hoppe fra arbeidskurven når den er løftet fra bakken, eller å gå ned 

fra bommen. 

 

Dersom det skulle oppstå en feil med liften når dere er i oppreist posisjon, kontakt 

bakkepersonalet og utfør en nød- senkingsmanøver i henhold til manualen. 

 

Ikke løft plattformen dersom den er festet til faste punkter (kabler, tau etc.) 

 

- Fare for kollisjon 

Det er viktig å sjekke at det ikke befinner seg mennesker, dyr eller andre hindringer 

innenfor området før man utfører en nød- senkingsmanøver. 

Det er ikke tillatt å kaste objekter eller utstyr nedenfra og opp eller vice versa. 

Sett ikke maskinen i bevegelse dersom det henger kabler, bevegelige vaiere eller 

lignende fra arbeidskurven. 

Før du tar i bruk plattformen; sjekk at området hvor arbeidskurven vil befinne seg er fritt 

for rør, elektriske conduits, lamper eller andre hindringer som kan forårsake en farlig 

situasjon. 

Det er også viktig å sjekke at det ikke kan oppstå kollisjoner med andre bevegelige 

maskiner, slik som kraner eller andre lifter etc. 

 

- Fare ved maskinfeil 

Det er ikke tillatt å bruke maskinen før man har utført en fullstendig inspeksjon på den, 

og at man har sjekket at alle sikkerhetsfunksjonene fungerer slik de skal. 

 

Det er ikke tillatt å bruke en maskin med feil eller skader. 

 

Vedlikehold av maskinen må utføres i henhold til instruksjonene i 

vedlikeholdsmanualen. Den årlige kontrollen må også utføres innenfor tidsfristen. 

 

Forsikre deg om at alle skilt og merker er synlige og lesbare. Brukere eller eiere må 

erstatte skilt og merker som ikke lenger er leselige, med nye fra Bluelift S.r.l. 

 

Forsikre deg om at brukermanualen er tilgjengelig og at den blir oppbevart på et egnet 

sted. 

 

 

FORSIKRE DEG OM AT DEN AVTAKBARE ARBEIDSKURVEN KOMMER 

MED ALLE FIRE LÅSEBOLTENE. 
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DET ER STRENGT FORBUDT Å BRUKE PLATTFORMEN DERSOM 

ARBEIDSKURVEN IKKE ER FESTET MED ALLE FIRE BOLTENE. 

 

DET SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER BRUKES EN ANNEN 

ARBEIDSKURV EN DEN SOM FØLGER MED MASKINEN, OG HAR SAMME 

SERIENUMMER SOM DENNE. 

 

 

- Fare i forbindelse med kulde 

Før maskinen startes i minusgrader, forsikre deg om at ingen av bryterne/sensorene er 

blokkert av is eller snø. 

Når det er svært kaldt skal drivstoffnivået sjekkes før oppstart. Før man begynner med 

det faktiske arbeidet er det viktig å utføre noen begrensede manøvreringer for å varme 

opp den hydrauliske oljen. 

Det er nødvendig å ta visse forhåndregler for å forhindre at den hydrauliske oljen ikke 

blir forurenset av vann. Kondens på oljens overflate kan fryse og danne krystaller som 

blokkerer vannet og forårsaker skader på den hydrauliske pumpen. 

I kaldt eller utsatt klima, vent noen minutter før du setter maskinen i bevegelse slik at 

både motoren og den hydrauliske oljen blir varmet opp. Bruk rolige bevegelser de første 

minuttene, da bevegelsene først vil være korrekte når oljen har nådd en temperatur på 

minimum 10-20 grader. 

 

- Sikkerhetsreglement 

 

Før bruk: 

- Hvis du ikke har forstått alle prosedyrer i forbindelse med bruk av maskinen, og 

 eventuelle nødssituasjoner, er ikke de nødvendige forutsetningene for bruk av 

maskinen tilstede og bruken må avsluttes. 

- Det er nødvendig å utføre en visuell kontroll av de ulike delene, og en test av 

maskinens sikkerhetsfunksjoner før maskinen tas i bruk. 

- Forsikre deg om at alle skilt og merker er lesbare og rene. 

- Forsikre deg om at brukermanualen som fulgte med maskinen er tilgjengelig. 

- Sjekk hydraulikkomponentene og nivået på den hydrauliske oljen. 

- Sjekk drivstoffnivået, tilstanden på batteriet og alle de elektriske komponentene.           

 (elektriske kabler, etc.) 

- Sjekk at alle skruer og låsebolter i arbeidskurven er godt festet og låst, og at sikkerhets 

 bolter er festet korrekt. 

- Kontroller at låsestangen i kurven går fritt. 

- Ta et overblikk over sveisinger og helheten av konstruksjonen. 

- Rengjør alle rekkverk og plattformer for jord, snø eller is. 

- Det er ikke tillatt å forlate gjenstander eller verktøy på maskinen. 

- Hvis det under kontrollen observeres uregelmessigheter i bruk av kontroller eller  

 indikator lys  etc. må disse repareres eller skiftes ut før videre bruk av maskinen.  

- Operatøren plikter å melde uregelmessigheter til driftsansvarlig. For å forhindre 

 personskader eller ulykker må alle feil som er oppdaget repareres før videre bruk. 

- Om reparasjoner ikke lar seg uføre umiddelbart, må maskinen med skaden/feilen tas ut  

 av bruk.  

- Plasser liften i en ideell posisjon for å nå ønsket høyde. 

- Sørg for at underlaget som stabilisatorene hviler på kan takle vekten og at den ikke 
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  står i nærheten av hull eller kumlokk. Om nødvendig bruk passende støtteplater under 

 stabiliseringsplatene.  

- Sjekk at det ikke er noen hindringer i luften over området der liften skal brukes.  

- Ikke bruk andre arbeidskurver enn den som er levert med liften.  

- Området der liften skal opereres må ha tilstrekkelig med lys.  

- Avfall fra vedlikehold må etter gjeldende lover og regler ikke kastes i naturen. 

- Bruk ikke diesel- eller bensin aggregatet innendørs eller i lokaler/områder som ikke er 

  tilstrekkelig ventilert. 

- Benytt ikke hydraulikksystemet i nærheten av varme eller flammer. 

- Plattformen er laget for å løfte mennesker, det er derfor viktig å følge lokalt reglement 

 som har relevans for bruk av denne typen utstyr. 

- Gå ikke over maks tillatt høyde gjennom å bruke stillas, stiger eller lignende i kurven. 

- Ikke bruk maskinen som en kran eller en heis. 

- Beskytt maskinen (spesielt kontrollpanelet i arbeidskurven) og sjåføren når arbeidet 

 utføres under utsatte miljømessige forhold, slik som maling, malingsfjerning,  

 sandblåsing, vask etc.  

- Det er ikke tillatt å bruke maskinen under utsatte værforhold, slik som i sterk vind som 

   overstiger den styrken som er indikert i manualen og på skiltene.  

- I tilfelle regn når maskinen er parkert, beskytt kontrollpanelet på plattformen med den 

 medfølgende hetten. 

- Bruk ikke maskinen i områder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon. 

- Ikke bruk høytrykksspyler til å vaske maskinen. 

- Kontroller alltid hvor strømkabelen er mens maskinen er i bevegelse dersom maskinen  

 er drevet av 220V elektrisk pumpe. 

- Å bevege maskinen på et område hvor underlaget heller må gjøres ytterst forsiktig. 

- Maskinen må ikke benyttes for direkte veitransport. 

 

- Når du bruker maskinen 

- Når liften er i bruk skal det til enhver tid befinne seg en person på bakken som kan  

   liftens nødsenke prosedyre. 

- Maskinen skal bare benyttes av spesialisert personell som har lest og forstått den 

 medfølgende manualen. 

- Personell med langt hår, løssittende klær, eller smykker slik som armbånd, halskjede

 ringer etc. får ikke tilgang til maskinen. Disse kan forårsake ulykker da de kan henge 

fast i noe, eller bli revet av. 

- Det er obligatorisk å bruke personlig verneutstyr: hjelm og sikkerhets sele festet til 

 arbeidskurven (kontroller om det er et krav til dette i det lande som liften skal brukes). 

- Under kjøring er det viktig å ha minst en meters avstand fra andre kjøretøy. 

 

- Sjekkliste for riktig bruk av liften 

- Velg et arbeidsområde som er fritt for hindringer. 

- Med en aggregat: kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff i tanken, at nøkkelen 

 på motoren er PÅ, at batteriet er tilkoblet og at drivstoff kranen som befinner seg 

  under luftfilteret, er åpent. 

- Med en elektrisk motor, kontroller at pluggen er satt inn i riktig støpsel, og at 

   hovedstrømsbryteren er åpen. 

- Etter å ha koblet til den radiostyrte kontrollpanelet, vri om nøkkelen til  

   plattformtenningen. 

- Ved hjelp av radiostyrte kontrollpanel kan man beltekjøre liften forover og bakover. 

    Gjennom å bare bruke en spak vil du også kunne styre, og dette kan forsterkes 
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 ytterligere gjennom å rotere belter i motsatt retning.  

- Der hvor underlaget heller er det viktig at disse forseres veldig sakte, at det utvises 

 ekstrem forsiktighet, og at de forseres rett på, det vil si i den retningen maskinen 

  beveger seg. 

- Gjennom å bruke kontrollpanelet senker man støttebena inntil chassis er i vater og  

 løftet fullstendig opp fra baken. ( sjekk dette gjennom å bruke et optisk vater) og 

  forsikre deg om at den er stabil gjennom å sjekke at de fire indikatorlysene på 

  kontrollpanelet lyser.  

 

- Det er tre operasjoner som må gjennomføres når vi skal vatre opp liften når den 
   står i kupert terreng: 

1.  Senk de fire støttebena ned til bakken 

2.  Press samtidig ned de to støttebena som er vent nedover i terrenget   

3.  Press samtidig ned de to støttebena på motsatt side inntil liften er i vater.  

 

Gjør vi det på denne måten unngår vi at liften velter. 

 

- Jibb bevegelse: kjør jibben opp slik at kurven kommer bort fra undervognen. 

- Nedre bom bevegelse: beveg den venstre spaken for å kunne heve eller senke bommen 

- Øvre bom bevegelse: beveg den høyre spaken for å kunne heve eller senke bommen 

- Teleskopering: beveg den høyre spaken til venstre for å kunne teleskopere bommen ut 

- Sving: beveg den venstre spaken til høyre for å kunne svinge liften med klokken 

 

- NÅR LIFTEN BLIR STYRT FRA ARBEIDSKURVEN MÅ DØDMANNS-

 PEDALEN, SOM ER PLASSERT I BUNNEN AV KURVEN, TRYKKES NEDE. 

 

- Gjenta de overnevnte instruksjonene i motsatt rekkefølge for å få maskinen tilbake i 

 bevegelse eller i transportmodus. Det er svært viktig å være spesielt nøye med å lukke 

 stabilisatorene, som må gjøres gjennom å løfte dem et par centimeter av gangen ( aller 

 helst to av gangen –  foran og bak - eller alle fire samtidig). 
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- Testing av nødsenkings-krets 

1. Plasser liften i arbeidsmodus 

2. Åpne kammeret for nødoperasjon. 

3. Lås opp toppen av ventil 2 (dette må bare gjøres med et egnet verktøy )  

4. Trykk inn knapp 1 samtidig som vi beveger de spakene som må beveges for å få  

  senket liften ned til bakken. ( A,B,C,D,E) 

 

 

 

 

 

        2 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                              2 

                        1 

 

 

                                               

                                                     A  B   C   D       E   
 

 

 

A. NEDRE BOM (ned for å løfte, opp for å senke) 

B. ØVRE BOM (TELESKOPISK) (ned for å løfte, opp for å senke) 

C. TELESKOP ØVRE BOM (ned for å utskyt, opp for å kjøre inn) 

D. SVING (ned for høyre, opp for venstre) 

E. JIBB (ned for å løfte, opp for å senke) 

 

 

 

SKRU TIL TOPPEN AV VENTIL 2 FOR Å KOMME TILBAKE TIL NORMAL 

ARBEIDSMODUS. 

 

DET ER NØDVENDIG Å FÅ FORSEGLE VENTIL 2 HOS EN FORHENDLER 

ETTER AT DEN ER BLITT BRUTT 

 

LIFTEN MÅ IKKE BRUKES FØR VENTIL 2 ER BLITT FORSEGLET 
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BENYTT ALDRI EN ANNEN ARBEIDSKURV ENN DEN SOM FØLGER 

MED MASKINEN. 

 

 

 

 

KONTROLLER AT DE FIRE BOLTENE TIL KURVEN ER FESTET 

KORREKT FØR DERE TAR LIFTEN I BRUK 

 

 

 

 

DET ER IKKE TILLATT Å BRUKE MASKINER MED FEIL ELLER 

DEFEKTER I NØDSENKINGS - KRETSEN. 

 

 

 

 

! 
 

 

 

 

DET ER IKKE TILLATT Å UTFØRE LØFTEBEVEGELSER DERSOM 

CHASSIS IKKE STÅR PÅ ET FLATT UNDERLAG 

 

 

 

 

ETTER Å HA STABILISERT MASKINEN ER DET VIKTIG Å TA EN 

RUNDE RUNDT LIFTEN FOR Å SE AT HVER OG EN STABILISATOR 

ER RIKTIG PLASSERT. DENNE SJEKKEN SKAL UTFØRES SELV OM 

INDIKATOR-LYSET VISER AT STABILISATORENE ER RIKTIG 

PLASSERT. 

 

 

 

 

MILJØHENSYN 

 

Vi anbefaler at du opprettholder en fart på forbrenningsmotoren (r.p.m) på 

halvparten av maksimumsfart ved forflytningsbevegelser og ved arbeid på 

plattformen. Bruk bare en høyere fart dersom det er nødvendig. 
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3. IDENTIFIKASJONS SKILT 

 

3.1  Skilt  

- Liftens serienummer er stemplet på dreieskiven, på foten av rammen og på 

arbeidskurven. 

 

3.2  Identifikasjons plate  

- Identifikasjonsskiltet er montert på venstre side av undervognen. 

 

 

 
 

 

 

4. SÆRTREKK VED LIFTEN 

 

4.1  Referanse Normer  

- prEN 280 utsted mars 2001 ”Endelig utkast” 

 

4.2  Beskrivelse av liften  

BLUELIFT TERRENGGÅENDE BELTELIFT modell C22/11 

Konstruert av en tykk base av stålplater. En undervogn med gummibelter.  

Fire støtteben som er festet til rammen. Svingkransen, nedre bom og øvre bom med 

teleskop er festet til rammen. En jibb som er festet til øvre bom. Aluminiumskurven som 

er festet til enden av bommen/jibben. Alle maskinens bevegelser er hydrauliske og det 

finnes alltid en korresponderende sikkerhetsventil.  

Flytting av liften utføres av hydrauliske motorer.  

Alle funksjoner er kontrollert gjennom to kontrollpaneler: bakkekontrollen og den i 

kurven.  

Alle bevegelser kan utføres fra kontroll panelet i kuven, dette inkluderer start og stopp 

av aggregatet og den elektriske motoren. Alle bevegelsene er beskyttet mot tilfeldige 

bevegelser gjennom en dødmannspedal. Alle bevegelser kan også betjenes fra kontroll 

panelet nede.  

BLUELIFT SRL 
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Plattformen har et nødsenkings system som kun må benyttes dersom maskinen bryter 

sammen og/eller dersom det er feil på strømtilførselen. 

Dersom maskinen ikke er stabilisert på riktig måte, eller dersom den mister stabiliteten, 

vil alarmen gå av. Alarmsignalet vil korrespondere med et lys som forteller at eller flere 

av støttebena ikke er i kontakt med underlaget.  

Arbeidskurven er laget av sveisede aluminiumsrør. Man har tilgang til arbeidskurven 

direkte fra bakken, og den er utstyrt med fester for sikkerhetsbelter. 

Gulvet er laget av aluminiumsplater, den er sklisikker og har standard fotlist rundt hele 

kurven. 

 

 

4.3  Tekniske data  

 

MODEL C22/11 

Maks arbeidshøyde 22 m 

Plattform høyde 20 m 

Maks arbeidsutlegg 11 m 

Maks transport lengde m/kurv 5.257 m 

Min/maks transport bredde 0.939 m / 1,200 m 

Min/maks transport høyde 1,980 m / 2,130 m 

Kurv størrelse 1,30*0,70 m  

Maks løfte kapasitet  200 kg 

Motor størrelse 15 HP 

Elektrisk motor 220V 

single phase 1,5kw 

Maks stigning 28 % 

Total vekt 3030 kg 

Drifts temperatur 10° ÷ 40° 

Kompensasjons kapasitet for skrånende terreng 10° 
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4.4  Løftediagram 
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4.5  Tekniske dimensjoner 
 

 

 

Stab. 3 Maks. område Støttebena i posisjon A Støttebens kvadrat: 4 m x 4,36 m 

Stab. 2 Mid. Område Støttebena i posisjon B Støttebens kvadrat: 3 m x 5,2 m  

Stab. 1 Min område Støttebena i posisjon C Støttebens kvadrat: 2 m x 5,67 m 
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5.0 BRUK AV LIFTEN 

 

5.1 Forutsetninger og begrensninger ved bruk 

Maskinen må bare benyttes på flat, solid og jevn overflate.  

Bruk ikke liften dersom instruksjonsboken ikke er lest og forstått i sin helhet. 

 

5.1.1. Bruksansvar 

A. Installerings- og posisjoneringsinstrukser på arbeidsplassen må bli fulgt nøye og 

kronologisk. Vær nøye med å ikke overstige kapasiteten som er angitt på skiltene på 

kurven, eller ved inngangen til kurven. 

B. Maskinen må stå på et underlag som tåler kreftene av støttebens trykket. Dersom 

maskinen står på et underlag som ikke er veldig fast, er det viktig å plassere harde 

treplanker under stabiliseringsplatene for å øke overflateområdet og på denne måten 

redusere det spesifikke presset på underlaget. 

C. Maskinen er ikke isolert og det er derfor viktig å utvise ekstra forsiktighet, når man 

jobber i nærheten av høyspentledning som ikke er isolert og hvor man kan komme i 

skade for å komme nær ledningen med metalliske deler på maskinen. Det skal til 

enhver tid være en avstand på minimum 5 meter mellom plattformens bevegelige 

deler og elektriske ledinger. 

D. Alle bevegelser for å få liften til stedet hvor arbeidet skal utføres må bli utført av 

person som står i kurven. Det er kun tillatt å styre fra bakkekontrollen i 

nødsituasjoner. 

E. Dersom plattformen skal brukes i veier som er åpen for trafikk er det nødvendig å 

informere om maskinens tilstedeværelse med dertil egnede skilt. 

F. Under arbeidet i høyden med liften er det ikke tillatt å klatre opp på plattforms 

rekkverk, eller å benytte seg av for eksempel stiger, stoler etc. for å komme høyere 

opp. 

G. Plattformen er laget med den hensikt å løfte last vertikalt, og det er derfor ikke tillatt 

å benytte maskinen for lateral eller horisontal dytte- eller dra- bevegelser. 

Plattformen må ikke under noen omstendigheter lastes når den er løftet, men bare 

når den står på bakken, og lasten må aldri overstige den anbefalte kapasiteten. 

H. Det er forbudt å kaste utstyr nedenfra og opp til kurven, eller ovenfra og ned. 

I. Det er strengt forbudt å fjerne eller tukle med de installerte sikkerhetsfunksjonene. 

Det er spesielt viktig å ikke tukle med lukkeventilene og trykkavlastingsventilene. 

 

5.1.2. Sikkerhetsregler - pålegg og forbud 

PÅLEGG: 

 Maskinen er laget for å benyttes i max vindstyrke på 45 km/t 

 Dersom vindstyrken er kraftigere enn det overnevnte så er det ikke tillatt å bruke 

 maskinen, og den skal øyeblikkelig settes tilbake i transportmodus. 

 Etter å ha plassert liften på arbeidsplassen, og før arbeidet oppstartes, må brukeren 

 forsikre seg om at liften står på et solid, kompakt og jevnt underlag. 

 Det er nødvendig å sjekke etter oljelekkasjer hver eneste dag. 

 Materialer kan bare lastes på plattformen når den er fullstendig senket. 

 Man kan bare gå inn i arbeidskurven via den tilrettelagte inngangen. 
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FORBUD: 

 Det er ikke tillatt å plassere maskinen i nærmere enn 5 meter fra en strømkabel 

 Det er ikke tillatt å bruke maskinen på løst underlag, kumlokk eller på glatte overflater 

 med svak helling. 

 Det er ikke tillatt å tukle med sikkerhets mikro brytere. 

 Det er ikke tillatt å bruke liften fra det nedre kontrollpanelet. 

 Det er ikke tillatt å endre det hydrauliske trykket. 

 Det er ikke tillatt for uautorisert personell å bruke maskinen. 

 Det er ikke tillatt å overlaste maskinen. 

 Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner eller å erstatte noen av de strukturelle 

 komponentene uten tillatelse fra produsenten. 

 Det er ikke tillatt å bruke maskinen i vind sterkere enn 45 km/timen 

 Det er ikke tillatt å bruke maskinen som et verktøy for å løfte materialer. 

 Det er ikke tillatt å feste kurvens låsestang i åpen posisjon. 

 Det er ikke tillatt å laste maskinen mens den er hevet. 

 

5.2 Installasjon og plassering på arbeidsplassen 

For å bruke liften riktig, er det svært viktig å etterfølge følgende instruksjoner i 

kronologisk rekkefølge hver gang liften skal benyttes: 

A. Sjekk oljenivået 

B. Sjekk drivstoff- og motoroljenivået 

C. Plasser lifte slik at plattformen når det ønskede punktet. 

D. Kontroller at det ikke er noe som kan hindre løftingen av plattformen. 

E. Sjekk av underlaget hvor liften skal stå tåler vekten av maskinen og at det ikke er  

 noen hull i veien, kumlokk etc. 

F. Først etter at de overnevnte punktene er sjekket er liften klar til bruk. 

 

Liften kan betjenes fra to spesifikke steder; fra bakken og fra plattformen ( se punkt 

5.3.1 og 5.3.2) 
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5.3  Kontrollpanel 

 

5.3.1 Kontrollpanel undervogn (radiostyrt) 

Alle funksjoner på panelet er markert med symboler. 

 

 

 

                                                                              7 
 

1. Venstre maskin kontroll (Forover og bakover maskin rotasjon) 

2. Høyre maskin kontroll (Forover og bakover maskin rotasjon)¨ 

3. Front venstre stabilisator (OPP= løfte, NED= Senkning av stabilisator A) 

4. Front høyre stabilisator (OPP= løfte, NED= Senkning av stabilisator B) 

5. Bakre høyre stabilisator (OPP= løfte, NED= senkning av stabilisator C) 

6. Bakre venstre stabilisator (OPP) løfte, NED= senkning av stabilisator D) 

7. Display 

8. Nød brems knapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                       8         

             4                  5                        

   1                                       2  

 

               3              6 
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9. Plugg: Punkt som knytter radio kontrollen til maskinen med en kabel 

10. Svart knapp for å aktivere de ekstra funksjonen (Ved å trykke på denne knappen  

sammen med bryterne A,B,C eller D er det mulig å aktivere ekstra funksjoner fra 

radio kontrollen som for eksempel stabilisering av støttebena osv. 

11. Start knappen for radio kontrollen 

12. Nøkkel kode: En nøkkel som er spesifikk for hver radio kontroll 
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                                                          DISPLAY 

 

Grønt lys: Mye batteri igjen på radio kontrollen.       Rødt lys: Dårlig batteri, må byttes! 

 

 
                                                              

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette symbolet 

indikerer at radio 

kontroller ikke har 

kontakt med 

maskinen. Trykk da en 

gang til på den grønne 

knappen på venstre 

side.  

Dette symbolet 

indikerer at 

undervognen er i 

senter posisjon. 

Det er mulig å 

lukke maskinen for 

transporten. 

Batterinivå for 

radio kontrollen 

Når du ser dette symbolet på displayet, er det 

disse funksjonene som er tilgjengelige på 

radio kontrollen: 

- Kjøre 

- Manuell/ automatisk stabilisering av  

   plattform 

- Belte med justeringssystem 

- Valg mellom bensin eller elektrisitet som 

   energikilde/ motor 

- Start/Stopp motoren 

Dette symbolet indikerer at hvert 

korresponderende støtteben er plassert på 

bakken. 
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LISTE  MED DE FORSKJELLIGE ALARMENE 

 

ALARM GRUNNEN TIL AT ALARMEN GÅR 

33 Vinkel sensor nr.1 er skrudd av eller ødelagt 

34 Vinkel sensor nr.2 er skrudd av eller ødelagt 

35 Verdiene fra vinkel sensoren er veldig forskjellige på Y-aksen 

36 Verdiene fra vinkel sensoren er veldig forskjellige på X-aksen 

40 Press sensoren A er skrudd av eller ødelagt 

41 Press sensoren B er skrudd av eller ødelagt 

42 Press sensoren C er skrudd av eller ødelagt 

43 Press sensoren D er skrudd av eller ødelagt 

44 Verdiene fra press sensorene A og B er veldig forskjellige 

45 Verdiene ra press sensorene C og D er veldig forskjellige 

46 Den nedre boom spaken på kurven er ikke sentrert når maskinen er 

skrudd på 

47 Den øvre boom spaken på kurven er ikke sentrert når maskinen er 

skudd på 

48 Rotasjons spaken på kurven er ikke sentrert når maskinen er skrudd på 

49 Den teleskopiske boom spaken på kurven er ikke sentrert når maskinen 

er skrudd på 

50 Jib spaken på kurven er ikke sentrert når maskinen er skrudd på 

51 Feil med forbindelsen på kortet i kurven 

52 En eller flere stabilisering pivot er ikke satt inn i stabilisereren på 

bakken 

53 Den teleskopiske kjeden er ødelagt  

54 Maskinen har en helling på mer en 5 grader på Y-aksen 

 

Når du ser dette symbolet på displayet, er det 

mulig å kontrollere løftet direkte fra radio 

kontrollen for nødkjøring. 

Dette nummeret indikerer den diagnostiske 

statusen til maskinen. Dette nummeret er 

viktig for de autoriserte Bluelift teknikerne, 

for å fort kunne finne ut hva som er feil med 

maskinen. 
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RADIO KONTROLLEN: BATTERILADER 

 

Radio kontrollen er medfølgende med to batterier og en batterilader. Når batteriet på 

radio kontrollen er lavt vil et rødt lys skru seg på: 

 
 

                                      
 

På fremste side av maskinen finner man batteri laderen og et ekstra batteri 

 

   
 

 

5.3.2 Generell oppstarts kontrollpanel 

 

 

    
 

 

1. Timeteller 

2. Lys som indikerer at du har valgt medium innstillings area 

3. Lys som indikerer at du har valgt maksimum innstillings area 

4. Nød brems knapp 

5. Lys ”Mester”. Når denne lyser indikerer den at det elektroniske korter virker korrekt 

6. Lys ”på” 

7. Generell tennings nøkkel. (Hvis den er i ”av” posisjon når den er tilkoblet  

 strømnettet 220V, er ikke noen maskin komponent på, utenom 220V inni kurven. 

8. Kontakten som tilkobler radio kontrollen til maskinen ved hjelp av en kabel 

 

Rødt lys: Lavt batteri, bytt batteriet! 

 

                                              5        6 

       1                                                        8 

       

      2       3             4       7                                                                  9       
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9. Batteri AV/PÅ (Når den roteres med klokken skrur batteriet seg på, og ved å rotere 

  motsatt vei skrur batteriet seg av). Hvis maskinen er koblet til et 220V strømnett  

 og bryteren er skrudd med klokken og selector 5 er i ”av” posisjon, vil batteriet  

 være full ladet.  

 

 

  
 

10. Alarm 52: Ikke riktig posisjon or en stabiliserings pivot 

      VIKTIG: Fiks hver uttrigger med sin pivot og vær sikker på at pivot er helt 

  dyttet ned 

11. Lys for at liften er i sentral posisjon 

12. Start motor 

13. Nøkkel for å flytte kontrollen for boom funksjonene på radio kontrollen fra kurven 

14. Symbol forklaringer 

15. Spake for jibb bevegelse  (Hvis den brukes sammen med knapp 16, tillater den deg 

 og bevege jibben mens maskinen er sammenpakket.  

16. Bryter or å aktivere Jibb funksjonen 

17. Lys 220V (maskinen er koblet til strømnettet) (Valgfritt 110V) Blinkende lys = 

Lavt batterinivå 

 

5.3.3 Kontroll panel for oppstart av aggregatet 

 

                                                            

                                                 
 

 

                  10                                                                                      14 

 

 

                11        12         

                                            13                           

                                                                                        

        15                16              

                                         17 
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5.3.4 Kontroll panel for elektrisk motor 

 

 

                           1                3               2         5            4 
 

1. 220V elektrisk motor 

2. 220V elektrisk boks 

3. Plugg for strømtilførsel til liften (220V)  

4. Beskyttelses sikringer for systemet 

5. Batterilader for radio kontroll + ekstra batteri 

 

 

 

 

                                         1     2         3 
 

 

1. 220V hovedstrømsbryter (valgfritt 110V) 

2. Bryter for 220V uttak i kurven (valgfritt 110V) 

3. En fase motor på/av bryter 
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5.4  Kurvens kontroll panel 

 

                                                                                                                                
 

1. Lamper som lyser når støttebena har bakketrykk. Alle fire må lyse før liften kan tas i  

 bruk.  

2. Trykk knapp for nødstopp 

3. Lampe for 220V, når denne lyser indikerer det at liften er koblet til strømnettet. 

      Dersom lampen blinker betyr dette at batterinivået er lavt. 

4. Lampe som indikerer at den elektriske motoren er aktivert. 

5. Lampe for overlast i kurven. 

 
 

ADVARSEL 
 

Dersom lampen for overlast er aktivert betyr dette at det er for mye last i kurven. 

Ta derfor av litt av lasten slik at liften igjen kan brukes. 

  
 

! IKKE OVERLAST MENS LIFTEN ER HEVET, FARE FOR VELT ! 

 

6. Bryter for valg av elektrisk motor 

7. Venstre styrespake (to akse) 

 - Horisontal bevegelse: Venstre =  venstre sving av undervognen / Høyre = høyre  

         sving av undervognen 

 - Vertikal bevegelse: Opp = løft av nedre bom  / Ned = senking av nedre bom 

8. Mellomste styrespake (en akse): Opp = løft av jibb arm / Ned = senking av jibb arm 

9. Høyre styrespake (to akse) 

 - Horisontal bevegelse: Venstre =  kjøre inn teleskop / Høyre = kjøre ut teleskop 

 - Vertikal bevegelse: Opp = løft av over bom / Ned = senking av øvre bom 

10. Start og stopp av motor 

11. Lampe som indikerer at liften er i senter. Liften må være i senter for å få pakket  

      liften sammen. 

12. Bryter for aktivisering av kurvsving 

13. Nøkkelbryter for kurv nivellering. Vri nøkkelen og samtidig beveg styrespake (8) for 

      kurv nivelleringen.  

 

 

                                                          3     4              

13                  1                2        5     6 
 

 

                         

                                

                               7                8              9 
 

                             

                                10            11          12 
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Etter en lang periode uten at liften har vært i bruk, kan det være nødvendig å nivellere 

opp / etterjustere kurv. Dersom dette skal gjøres må det gå frem på følgende måte; 

- sett liften opp på alle fire støttebena 

- vri om nøkkelen og samtidig beveg styrespake (8) for kurv nivelleringen inntil kurven 

   er i rett posisjon..  

 

  

! UNDER DENNE PROSEDYREN VIL BEVEGELSEN VÆRE VELDIG 

LANGSOM ! 
 

! UTFØR DENNE NIVELLERINGEN VELDIG FORSIKTIG ! 
 

 

5.5   Nødbetjenings sentralen         

 

 

 

                                        4        1                              2 
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                                                5                    3                           

  
1. Velger ventil (under nødsenking, gir den muligheten for at oljen blir sendt til riktig 

    ventil.) 

2. Hydraulikk blokk for løftefunksjoner 

3. Hydraulikk blokk for støttebena 

4. Hånd pumpe 

5. Olje påfylling 

 

 

VENTIL BLOKK, STØTTEBENA 

 

 
                                                       1   2   3    4                                    
 

1) Støtteben “A”:  Høyre støtteben bak 

2) Støtteben “B”:  Venstre støtteben bak 

3) Støtteben “C”:  Høyre støtteben foran 

4) Støtteben “D”:  Venstre støtteben foran 

 

Ved nødkjøring trykk inn nødventilen (A) og samtidig magnetventilen som er vist i 

diagrammet. 
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VENTIL BLOKK FOR LØFTEFUNKSJONER 

 

 

 

  7 
 

 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                2 

                       1 
 

                               
                 

                                                                           2    3     4    5        6   
 

1. Proporsjonal ventil  

 (trykkes inn i tilfelle nødkjøring ) 

2. Spake for nedre bom 

 (Ned = løft av bom, Opp = senking av bom) 

3. Spake for over bom 

 (Ned = loft av bom, Opp = senking av bom) 

4. Spake for teleskopering av bom 

 (Ned = teleskop ut, Opp = teleskop inn) 

5. Spake for sving av liften 

 (Ned = sving venstre  Opp = sving høyre) 

6. Spake for jibb arm 

 (Ned = løft av jibb arm, Opp = senking av jibb arm) 

7.   Velger ventil. 
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6.   INFORMASJONS SKILT 
 

Det er to typer skilt på liften. 

- skilt med gul bakgrunn som informerer om advarsel / fare 

- skilt med blå bakgrunn som informerer om regler, info, osv 

  

 

6.1   Skilt (labels) som er på undervognen (chassis) 

 

      

              1            2                        3                           4 
 

1 Generell informasjon  

2 Informasjon om bruken av liften  

3 Arbeids område 

4 Nødsenke prosedyre 

 

 

 

 

 

1 – Bokstav som identifiserer støttebena 

 

2 – Advarsel symbol, “plasser ikke foten under 

      støttebena”  

 

3 – Informasjons symbol som angir støttebens 

      trykket mot bakken  
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6.2 Skilt (labels) som er på kurven og undervognen 

 

 
SKILT SOM VISER KURV KAPASITETEN 

 

 

 
SKILT SOM VISER MAKS TILLAT HELLING (1°) 

 

 

 
DIVERSE MERKER I KURVEN 

 

                 

                     1 

        2       3                      

 

 

 

          4 

 

          5         
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1 Feste av sikkerhets seler 

2 Informasjon om broken av liften 

3 Advarsel vedrørende boltene som fester kurven 

4 Generelle symboler 

5 Arbeids diagram  

 

 

ADVARSELS MERKER: Fare for at hender kan komme i klem 
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220V spenning er til stede på det elektriske kontrollpanelet, vær forsiktig 

 

 

 

 

 
 

 

1- Risiko for brannskader, varme deler. 

2- Lydvarsel når motoren er på maks R.P.M. 

3- Husk å les og forstå instruksjonsboken og vedlikeholdsboken 

 

 

 

 

 

                    2  

 

    1              3 
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7.   BRUK AV LIFTEN 

 

7.1   Bruk av liften med aggregat 

 

 
 

- Vri på den røde nøkkelen, hovedbryter (1)   

- Vri start nøkkelen (2) på “ON”. 

- For å starte aggregatet må man trykk inn den grønne knappen (3)  

 

For å koble til radio kontrollpanelet må man trykke inn den grønne knappen på 

siden. Når man hører en lang lyd er dette en bekreftelse på at kontrollpanelet har 

kontakt med liften 
 

                                                             
 

 

Alle liftens bevegelser styres fra kontrollpanelet, enten det som er i kurven eller den 

radiostyrte. Den radiostyrte kontrollpanelet brukes bare for nødoperasjoner eller når det 

ikke er personer i kurven 

- Bruk bare liften når du har lest og forstått instruksjonsboken, og at du vet om alle 

  funksjonene. 

- Utfør de daglige vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i kapitel 8. (dette gjøres  

 bare dersom du er den første som tar liften i bruk denne dagen) 

                                                                       3 
 

                            

 

 
                          

                        2             1 
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Dersom liften har en Honda iGX440 15HP motor, er det nok å vri tenningsnøkkelen I 

posisjon 1 (se bilde) og trykke den grønne knappen (3) som er på hovedpanelet på 

undervognen. 

 
 

 

MILJØHENSYN 

 

Vi anbefaler at du opprettholder en fart på forbrenningsmotoren (r.p.m) på 

halvparten av maksimumsfart ved forflytningsbevegelser og ved arbeid på 

plattformen. Bruk bare en høyere fart dersom det er nødvendig. 
 

 

 

 

Beltekjøring av liften 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelbrytere (4) må vris ned mot. På panelet er dette vist med et bilde av belte/undervogn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

4 
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Vi kan kjøre begge beltene samtidig både fremover eller bakover ved å presse spakene 

fremover eller bakover samtidig (se bilde). Dersom vi skal svinge, presser vi bare den 

ene spaken eller at vi presser begge spakene i motsatt retning. (en fremover mens den 

andre blir presset bakover)  

 

C22/11 er utstyrt med DOBBEL HASTIGHETS SYSTEM: 5 sekunder etter at du har 

begynt å beltekjøre liften fremover eller bakover vil systemet automatisk øke 

hastigheten. Dette skjer bare dersom liften kjører på et flatt underlag. Når underlaget 

endrer seg enten ved at vi kjører oppover eller nedover, systemet vil da automatisk 

redusere hastigheten. Dette inntreffer også når vi svinger.     

 

 

 

NB!: Hold litt avstad til liften når du beltekjører den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du ser dette symbolet på displayet, er det 

disse funksjonene som er tilgjengelige på 

radio kontrollen: 

- Kjøre 

- Manuell/ automatisk stabilisering av  

   plattform 

- Belte med justeringssystem 

- Valg mellom bensin eller elektrisitet som  

   energikilde/ motor 

- Start/Stopp motoren 
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JUSTERING AV BELTEBREDDEN 

 

Bluelift C22/11 har justerbar beltebredding som standard. Det er mulig å justere bredden 

fra 0,9 m til maksimum bredde 1,2 m  

 
 

 

- ØKE BELTEBREDDEN: trykk inn Svart knapp på høyre siden og på samme tid 

  press NED bryter B 

 

                          
 

- REDUSERE BELTEBREDDEN: trykk inn Svart knapp på høyre siden og på  

  samme tid  press OPP bryter B 

 

                          
 

 

Dersom vi beltekjører liften i terrenget har vi muligheten til å justere beltene enkeltvis 

slik at vi har muligheten til å ha liften i vater. 
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VIKTIG!!! Maksimum tillatt sideveis helling er 50. Dersom den sideveise hellingen 

er større enn 5o beltekjøringen blir blokkert og alarm 54 blir aktiv. I denne 

situasjonen er det viktig å vatre opp liften gjennom å kjøre ut belte på den ene 

siden.  

 

- HEVE/SENKE HØYRE BELTE : press Svart knapp på høyre side og samtidig 

beveg HØYRE SPAKE, OPP (senke) Ned (heve) 
 

                       
 

- HEVE/SENKE VENSTRE BELTE : press Svart knapp på høyre side og samtidig 

beveg VENSTRE SPAKE, OPP (senke) Ned (heve) 
 

                        
 

 

BELTEKJØRING OG BELTE JUSTERING FRA KURVEN 

 

På modell C22/11 er det mulig å stå i kurven og beltekjøre liften. Fra kjørepanelet i 

kurven er det også mulig å justere beltebredden. Før man kan gjøre dette må man 

frakoble den radiostyrte kontrollpanelet. 
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KJØRING 

 

1- Trykk ned dødmanns pedalen som er 

plassert i 

Bunnen på kurven  

 

2-      Vertikal bevegelse: Beveg spakene 

fremover og bakover samtidig for å få en rett 

bevegelse. Ved å bevege bare den ene spaken 

vil liften svinge. 

 

TRACK WIDTH ADJUSTING SYSTEM 

 

1- Trykk ned dødmanns pedalen som er 

plassert i 

Bunnen på kurven  

 

2-         Horisontal bevegelse:  

- Beveg spakene i svart retning for å øke 

   beltebredden. 

- Beveg spakene i hvit retning for å 

   redusere beltebredden. 

 

 

 

 

LIFTENS STØTTEBEN 

 

A) Åpne opp støttebena og velg arbeidsområde 

 

1. Løs ut den andre delen av 

    støttebena 

2. Lås den med låsebolten 
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3. Velg arbeidsområde: 
 

                                       
 

På modellen C22/11 er det tre forskjellige posisjoner for støttebena. 

 

Maks. Område Alle støttebena er posisjon A Støtteben kvadrat: 4 m x 4,36 m 

Midt. Område Alle støttebena er posisjon B Støtteben kvadrat: 3 m x 5,2 m  

Min. Område Alle støttebena er posisjon C Støtteben kvadrat: 2 m x 5,67 m 

 

VIKTIG: Lås fast hvert støtteben med låsebolten. Påse at bolten er trykt helt ned. 

 

VIKTIG: Før man stiller opp liften må man kontroller at grunnen hvor liften skal 

plasseres vil kunne tåle vekten av liften. 

 

 

Støtteben kvadrat Utlegg Rotasjon 

Maks område 11 m/ 200 kg  340° 

Midt. område 11 m/ 120 kg 340° 

 9 m / 200 kg 340° 

Min. område 11m / 200 kg Bare i område mellom de to fremste støttebena 

 6 m / 200 kg I område utenom de to fremste støttebena 

 

 

      

             

               A     B     C                                              C 

 

                                                                               B 

 
                                                                               
                                                                                 A 
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Dersom et av støttebena er låst i en annen posisjon enn de andre vil det elektroniske 

systemet automatisk ta utgangspunkt ut ifra minimumspunktet.   

 

 

LIFTENS STØTTEBEN 

                                                              A     B            C     D 

  

 

 

 

                                                                                              

 

 

 
 

 

 

Press ned bryter for støtteben, (A, B, C, D) radiokontroll panelet, støttebena går ned og 

løfter liften opp fra bakken. Når støttebena er nede vil det i display komme frem et 

piktogram som viser at alt er i orden .  
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- Gjennom å bruke kontrollpanelet senker man støttebena inntil chassis er i vater og  

 løftet fullstendig opp fra baken. ( sjekk dette gjennom å bruke et optisk vater) og 

  forsikre deg om at den er stabil gjennom å sjekke at de fire indikatorlysene på 

  kontrollpanelet lyser.  

 

- Det er tre operasjoner som må gjennomføres når vi skal vatre opp liften når den 
   står i kupert terreng: 

1.  Senk de fire støttebena ned til bakken 

2.  Press samtidig ned de to støttebena som er vent nedover i terrenget   

3.  Press samtidig ned de to støttebena på motsatt side inntil liften er i vater.  

 
 

NB! Ta en kontroll ved å se på det optiske vateret at liften er korrekt justert.  
 

 
 

Det er viktig at beltene er løftet så mye at den er fri fra bakken. 

 

 

SELVNIVELLERING AV STØTTEBENA FRA RADIOSTYRINGEN 

 

- Selvnivellering: trykk inn den Svarte knappen på høyre side og samtidig press NED 

bryter A 

 

                      
 

Når den automatiske selvnivelleringen er aktiv, posisjon “0” vil grønn lampe blinke og 

en alarmen vil sende ut en lang bekreftende lyd 

 

Dersom posisjon “0” lampen blinker og alarmen fortsatt er aktiv, liften er da ikke i 

vater. 
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- Automatisk sammenpakking av støttebena: trykk inn den Svarte knappen på  

  høyre side og samtidig press OPP bryter A , helt til støttebena er helt oppe. 

 

 

                      
 

 

SELVNIVELLERING AV STØTTEBENA FRA KURVEN 

 

 

 

1- Den radiostyrte kontrollpanelet må være slått av 

2- Ikke bruk dødmanns pedalen, beveg den midterste 

spaken 

 NED FOR AUTOMATISK 

STABILISERING AV LIFTEN  

 OPP FOR Å FÅ STØTTEBENA 

AUTOMATISK OPP  

 

NB. Kontroller alltid at liften er i vater ved å se 

på libellen  

 

 

LØFTE BEVEGELSER 
 

A) Fra kurvens kontrollpanel 

 

 
 

 

 

Nødstopp bryter. 

Start og 

Stopp motor 

Velgerbryter for 

elektrisk motor 
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Etter at de fire støttebene er ute og liften er vatrer opp vil de fire lampene i panelet lyse. 

Dette indikerer at det er støttebena har trykk mot bakken. 

For å kunne aktivere de andre bevegelsene må man trykke ned DØDMANNS 

PEDALEN (se bilde under)  

 

 
 

 

Dersom pedalen holdes ned i et minutt uten at noen av bevegelsene er utfør må man ta 

foten vekk for så presse ned pedalen før vi får aktivert noen bevegelser. Dette er en 

sikkerhet I forhold til kontrollert bruk av liften. 

For å løfte bommene er det nok å bevege en av de tre spakene. Under kan du lese om de 

forskjellige funksjoner hver spake har. 

 

 

VENSTRE SPAKE 

 

Funksjon: 

 

               Vertikal bevegelse:      

          Opp = løft av nedre bom  

                Ned = senking av nedre bom 

 

         Horisontal bevegelse:  

                Venstre = sving mot venstre  

                Høyre    = sving mot høyre 

 

 

  

 

MIDTRE SPAKE 

 

Funksjon: 

 

                Vertikal bevegelse:      

          Opp = løft av jibb arm 

                Ned = senking av jibb arm 
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HØYRE SPAKE 

 

Funksjon: 

 

               Vertikal bevegelse:      

          Opp = løft av øvre bom  

                Ned = senking av øvre bom 

 

               Horisontal bevegelse:      

          Venstre = teleskopbom inn  

                Høyre    = teleskopbom ut 

  

 

 

 

KURV SVING BRYTER 

 

Funksjon: 

 

                 Horisontal bevegelse:  

                 Venstre =  rotasjon av kurv mot 

                                  venstre 

                 Høyre    =  rotasjon av kurv mot 

                                   høyre 

 

 

 

NØKKEL BRYTER FOR KURVNIVELLERING 

 

Funksjon: 

 

Når liften står på alle støttebena og ingen 

løftebevegelser er blitt utført har man 

muligheten til å nivellere kurven. 

Prosedyre: 

- vri på nøkkelbryteren 

- beveg spaken opp og ned for å nivellere 

   kurven 
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LYS FOR SENTER POSISJON 

 

Før man skal ta opp støttebena etter bruk, må 

liftens overvogn står i senterposisjon. Når 

liften står i senter vil den grønne lampen på 

kjørepanelet i kurven lyse grønt. 

 

Når overvognen svinger og nærmer seg 

senterposisjon vil liften automatisk stoppe 

bevegelsen i noen få sekunder. Det gule 

” OK” lyset slår seg på. Nå er liften klar for 

sammenpakking. Dersom du vil fortsette 

svingbevegelsen er det bare å bevege 

spaken. 

Når overvognen er i senterposisjon, vil det på det radiostyrte kontrollpanelet vise med 

et tegn som vist på bilde under. 

 

 
 

 

Den rekommanderte rekkefølgen er som følger: 

I. Jibb løft 

II. Løft av nedre bom 

III. Løft av øvre bom 

IV. Teleskopbom ut 

V. Sving 

 

AUTOMATISK START & STOPP av motoren 
 

 

På Bluelift Spiders er det mulig å aktivere en Automatisk Funksjon av 

“Start & Stopp” av aggregatet for å redusere forbruket av bensin/diesel 

og av forurensing. 

Under arbeid, dersom du ikke aktiverer en bevegelse i løpet av 30 sek, 

systemet slår automatisk av aggregatet. Får å starte aggregatet igjen er 

det bare å bevege på en av spakene. 

Dersom du slår av motoren med on/off bryteren som er på 

 kontrollpanelet i kurven, vil denne funksjonen bli deaktivert. 

 

Når denne funksjonen er aktiv vil det på displayet på radiostyringen stå en 

melding “AESS Active”: 
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Prosedyre for aktivering/deaktivering av denne funksjonen: 

 

 

 

1- trykk 3 ganger på den svarte knappen på høyre 

siden av 

      kontrollpanelet for å komme inn i programmet; 

 

 

 

 

2- beveg den venstre spaken (opp eller ned) helt 

til du 
      kommer til kommando “AESS” ; 

 

 

 

 

3- hold inne den svarte knappen sammtidig som 

du 

beveger den høyre spaken opp eller ned for 

aktivering/ 

deaktivering av Automatisk Start & Stopp  

 
 

Aktiv Deakiv 

  
 

 

 

 

4- trykk igjen 3 ganger på svarte knappen for å 

      bekrefte valget og for å komme tilbake til 

      utgangspunktet.  
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B) Fra Radiostyrt kontrollpanel 

På alle Blulift sine modeller er det mulig å kjøre alle løftefunksjoner fra den radiostyrte 

kontroll panelet. Dette skal bare være til bruk for nødkjøring. 
 

 
 

1. Fjærbelastet vende bryter som aktiveres når radiostyrt kontrollpanel skal brukes: Gir 

deg muligheten til å velge hvilken del av liften som du vil kjøre. Når nøkkelen vris mot 

undervognen er det mulig å kjøre beltene og stabilisere liften fra radiostyrt 

kontrollpanel. Når nøkkelen vris mot kurven er det mulig å kjøre løftebevegelsene fra 

radiostyrt kontrollpanel.  

 

2. Piktogram som viser når radiostyrt kontrollpanel er aktivisert.  
 

              
 

Prosedyre: 

- Vri opp nøkkelbryter 1 for å aktivisere radio - kontrollen 

- Bruk bryter A, B, C, D på radiostyrt kontrollpanelet, bade fremover og bakover for å 

  utføre de nødvendige bevegelsene. Piktogram (2) viser hvilken bryter som er til 

  hvilken bevegelse. 

 

 

Bryter Bevegelse 

A Nedre bom 

B Øvre bom 

C Sving av overvognen 

D Teleskopering av bom 

C + D Jibb 

 

 

NB!  HASTIGHETEN PÅ BEVEGELSENE ER LAVERE NÅR VI BRUKER 

RADIOSTYRT KONTROLLPANEL. 

 

- Vri opp igjen nøkkelbryteren (1) for å returnere styringen av løftebevegelsene fra 

radiostyrt panel til panel i kurven. I denne posisjonen er det mulig å betjene støttebena å 

beltekjøring fra radiostyrt panel.  

2 

1 

Når du ser dette piktogramet i skjermen,  er 

det mulig å styre løftebevegelsene fra den 

radiostyrte kontrollpanelet for nødkjøring.  

mailto:aj@ajmaskin.no


INSTRUKSJONSBOK                                                                          BLUELIFT     C 22/11 

AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 

Telefon: 47 85 85 00 – Fax: 67 13 81 76 

E-post aj@ajmaskin.no  

55 

 

VIKTIG: Dersom du slår av liften eller trykker inn den røde nødstopp bryteren vil 

liften når du starter opp automatisk være koblet opp mot kjøring fra kurv.  

  

7.2   Funksjoner som kan gjøres fra radiostyringen 

Gjennom kombinasjon av å holde inn den svarte knappen og samtidig å bevege en av de 

forskjellige spakene har vi muligheten til å gjøre følgende bevegelser. 

 

- Starte motoren: trykk inn den svarte knappen på høyre side og samtidig press Opp 

bryter D 
 

          
 

- Stopp motoren: trykk inn den svarte knappen på høyre side og samtidig press Ned 

bryter D 
 

         
 

 

 

- Valg av elektrisk drift: trykk inn den svarte knappen på høyre side og samtidig 

press Opp bryter C 
 

         
 

- Stopp motoren: trykk inn den svarte knappen på høyre side og samtidig press Ned 

bryter C 
 

 

+ 

+ 

+ 
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- Selvnivellering av støttebena: trykk inn den svarte knappen på høyre side og 

samtidig press Ned bryter A 
 

         
 

- Sammenpakking av støttebena: trykk inn den svarte knappen på høyre side og 

samtidig press Opp bryter A, inntil støttebena er helt sammenpakket. 
 

         
 

 

 

- Øke beltebredden: trykk inn den svarte knappen på høyre side og samtidig press 

Ned bryter B 
 

         
 

- Redusere beltebredden: trykk inn den svarte knappen på høyre side og samtidig 

press Opp bryter B 
 

+ 

+ 

+ 

+ 
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- Øke/Redusere beltebredden på høyre side: trykk inn den svarte knappen på høyre 

side og samtidig beveg høyre spaken Opp (redusere) eller Ned (øke)  
 

         
 

- Øke/Redusere beltebredden på venstre side: trykk inn den svarte knappen på 

høyre side og samtidig beveg venstre spaken Opp (redusere) eller Ned (øke)  
 

          
 

 

 

BRUK AV RADIOSTYRINGEN MED KABEL 

 

 

Dersom liften blir brukt i områd nær flyplass eller i områder 

hvor det ikke er tillatt å bruke radio med høyfrekvens, er det 

mulighet til å koble radiostyringen til liften med en kabel. 

Det er også en annen fordel med kabelen. Dersom det er lite 

strøm igjen på radiostyringen, kan man bare plugge inn kabelen. 

 

Advarsel: Påse at kabelen ikke kommer under beltene mens 

dere beltekjører liften. 

 

 

 

+ 

+ 

+ 
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7.3    Bruk av liften ved hjelp av elektrisk motor 

 

Før man bruker liften med elektrisk motor må man gjøre følgende: 

1) Kontroller at volt og frekvensen er korrekt (220V – 50Hz); 

2) Kontroller at strømkabelen er i orden. 

3) Dersom det bruks en forlengelses ledning, påse at denne er i orden, at den har 

       minimum samme tverrsnitt slik at det ikke blir kortsluttning. 

4) Støttebensplatene er av plast og pga dette må liften ha tilkobling til jord når den 

   brukes innendørs.  

 - for å koble liften til hovednette må man bruke en kabel med tverrsnitt  3*1.5mm²    

    innen for en lengde på 10m. Med en kabel med tverrsnitt på 3*2.5mm²    

    kan man bruke en lengde på  20m. 

 - Sett pluggen i kontakten (1); 

 - Trykk 220V bryteren opp  

 - Start den elektriske motoren ved å bruke bryteren på panelet.     

           

1  
 

  
 

 

Når 220V lyset blinker, batteriet har verdier lavere enn 12 V og det er nødvendig å 

lade batteriet. 

Denne lampen lyser 

når liften er koblet mot 

220V. 

Start og 

stopp bryter. 

Bryter for valg 

av 220 V drift. 

mailto:aj@ajmaskin.no


INSTRUKSJONSBOK                                                                          BLUELIFT     C 22/11 

AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 

Telefon: 47 85 85 00 – Fax: 67 13 81 76 

E-post aj@ajmaskin.no  

59 

 
 

Dersom 220V pluggen passer i stikket, vri den rode nøkkelen (1) for å slå på 

hovedstrømmen, sett startnøkkelen (2) i OFF posisjon for å lade opp batteriet. 
 

     
 

 

7.4   Løfting og transport av liften 

 

7.4.1  Lasting/losing av liften ved hjelp av rampe 
 

 Blokker kjøretøyet ved å bruke parkeringsbremsen. 

 Sjekk at det ikke oppholder seg mennesker i nærheten av maskinen 

 Plasser to ramper i riktig størrelse på linje med maskinens belter (sjekk kapasitet) 

 Sjekk at hellingen på rampen ikke er større enn 20 % og at de er rene for olje, søle, snø 

   og is. 

 Beveg maskinen forover sakte og kun med arbeidskurven vendt i retning som 

 bevegelsen, slik som vist i illustrasjonen under. 

 Vi anbefaler at områdene som her er markert med piler blir tett festet med bånd i riktig 

 størrelse når maskinen blir transportert på et motorkjøretøy. 
 

Lasteretningen for modell C22/11 

 

                                           

                          

         2           1 
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Husk at kurven alltid må stå fremover, som vist på bilde, når liften skal kjøre opp 

en rampe eller en skråning 
 

Jibb armen kan fra panelet på undervognen løftes slik at den ikke kommer i veien når 

liften skal kjøre opp en rampe 
 

 

 
 

Prosedyre: - hold inne knapp 2 og beveg bryter 1 opp og ned. 

 

 

7.4.2 Lasting og losing ved hjelp av kran 

 

Model: C22/11 

 Sjekk at løfteutstyret tåler vekten av maskinen. 

 Utstyr deg selv med bånd, kabler og kjettinger som kan benyttes til å løfte maskinen 

 med tanke på vinkelåpningen ”A” som må være større eller lik 60 % (vinkelen 

mellom den diagonale kabelen og den horisontale linjen av maskinen) 

 Løft stabilisatorene fullstendig opp fra underlaget 

 Fest parallellstangen med kroker til stabilisatoren, sørg for at den er på linje med      

 skivene ved å bruke de medfølgende løfteboltene. 

 

 

NB!  Det er forbudt å løfte maskinen ved å løfte den i punkter som ikke er merket som 

løfteøye. 
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