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3084RT
Arbeidshøyde* 36 ft* 11,0 m*
Plattformhøyde 30 ft 9,0 m
Høyde i nedfelt posisjon Rekkverk felt opp

Rekkverk felt ned
105 in
70 in

2,67 m
1,78 m

Maks antall personer 0 m/s vind
45 km/t (12,5 m/s) vind

5
5

Løftekapasitet 1 500 lbs 680 kg
Plattformens mål Lengde (innenfor rekkverk)

Bredde (innenfor rekkverk)
Rekkverkhøyde
Stigbretthøyde

14 ft
72 in

43,5 in
6 in

4,27 m
1,83 m
1,1 m
15 cm

Total lengde 14 ft 6 in 4,4 m
Total bredde 84 in 2,13 m
Akselavstand 100 in 2,54 m
Hjulbredde 72 in 1,83 m
Svingradius Indre

Ytre
8 ft

16 ft 8 in
2,44 m
5,08 m

Bakkeklaring 10 in 25 cm
Maskinvekt** (uten last) (cirka) 8 100 lb** 3 674 kg**
Drivsystem (proporsjonalt)

Kjørehastighet – hevet plattform
Kjørehastighet – senket plattform

0–0,4 mph
0–3 mph

0–0,6 km/t
0–4,8 km/t

Løfte-/senkehastighet (cirka) 35/40 s 35/40 s
Stigningsevne 40 % 22°
Hjultrykk (maks) 94 psi 6,6 kg/cm2
Hjullast 2 965 lb 1 345 kg
Vindstyrke (maks) 28 mph 45 km/t (12,5 m/s)
Dekkstørrelse – standard 26 x 12D/380NHS
Dekktrykk 45 psi 3,1 bar
Tiltrekkingsmoment for hjulmuttere 75–85 ft/lb 102–115 Nm
Hydraulisk trykk Hovedsystem

Løftesystem
Styresystem

2 800 psi
2 800 psi
2 000 psi

193 bar
193 bar
138 bar

Hydraulikkvæskekapasitet 23 gallon 87 liter
Motor Kubota D905E, 20 hk (14,9 kW), diesel, væskekjølt
Nivellering Sideveis

Forover/bakover
14°
10°

Maks helning Manuell nivellering og selvnivellering, sideveis til 14°,
forover/bakover til 10°

Bremser Doble flerskivebremser, bakhjul
Oppfyller kravene i CE og den australske standarden AS1418.10(Int)--2004 Part 10: Elevated Work Platforms.
Speed Level™ er et varemerke som tilhører MEC.
*Arbeidshøyden er 2 m høyere enn plattformhøyden.
**Vekten kan være høyere med tilbehør og ekstrautstyr eller for visse nasjonale standarder.

— Spesifikasjoner —
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Innledning
Denne brukerhåndboken gir deg som kunde veiledning om riktig og sikker bruk av MEC-arbeidsplattformen til løfting av 
personer og nødvendige verktøy og materialer for arbeid i høyden.

Les brukerhåndboken nøye før du tar MEC-arbeidsplattformen i bruk. Brukeren/operatøren må ikke 
påta seg driftsansvar før han/hun har lest og forstått innholdet i brukerhåndboken og har brukt 
MEC-arbeidsplattformen under tilsyn av en autorisert, opplært og kvalifisert operatør.
Det er svært viktig at operatøren ikke er alene på arbeidsstedet når arbeidsplattformen er i bruk.
Endringer i maskinens opprinnelige konstruksjon og spesifikasjoner uten skriftlig samtykke fra 
MEC er ikke tillatt. Endringer kan svekke maskinens sikkerhet og forårsake alvorlige personskader 
eller død.

MEC-arbeidsplattformen er utformet, konstruert og testet for å fungere sikkert og pålitelig. 
Bare autorisert, opplært og kvalifisert personale kan bruke eller vedlikeholde maskinen.

MEC som produsent har ingen direkte kontroll over bruken av maskinen. Gode 
sikkerhetsrutiner er brukerens og driftspersonalets ansvar.

Hvis du har spørsmål om bruken av maskinen, kan du kontakte:

MEC Aerial Platform Work Platforms
1401 S. Madera Avenue
Kerman, CA 93630
USA

Telefon: 1-800-387-4575
 559-891-2488

Faks: 559-891-2448

www.mecAWP.com

FARE 
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Sikkerhet

Du må IKKE bruke denne maskinen før du har lest og forstått avsnittet om sikkerhet 
i denne brukerhåndboken, utført nødvendig inspeksjon, rutinemessig vedlikehold og 
funksjonstesting, inspisert arbeidsstedet for farer og gjort deg kjent med maskinens 
virkemåte.

Dersom du unnlater å lese brukerhåndboken og følge alle sikkerhetsregler, advarsler 
og instrukser, utsetter du deg selv og andre for unødvendig fare. Bruk maskinen som 
beskrevet i denne håndboken for å ivareta din egen og andres sikkerhet.

MEC konstruerer sikre og pålitelige arbeidsplattformer. De er beregnet på løfting av 
personer og nødvendige verktøy og materialer for arbeid i høyden.

Eieren/brukeren/operatøren av maskinen må ikke påta seg driftsansvar for maskinen 
før han/hun har fått nødvendig opplæring.

Du må ikke utføre vedlikehold på maskinen med hevet plattform uten å først blokkere 
hevemekanismen (se Sikkerhet under vedlikehold på side 27).
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Sikkerhetssymboler

MEC benytter symboler og farger i brukerhåndbøker og på skilt for å gjøre det lettere for 
deg å gjenkjenne viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold.

RØD – varsler om en umiddelbar fare som vil forårsake død eller alvorlig personskade hvis den 
ikke unngås.

ORANSJE – varsler om en mulig fare som kan forårsake død eller alvorlig personskade hvis den 
ikke unngås.

GUL med varselsymbol – varsler om en mulig fare som kan forårsake mindre alvorlig personskade 
hvis den ikke unngås.

GUL uten varselsymbol – varsler om en mulig fare som kan forårsake materialskade hvis den ikke 
unngås.

Fallsikring

Operatører må overholde alle gjeldende regler og forskrifter om bruk av personlig verneutstyr 
på arbeidsplassen.

Dersom arbeidsgiveren eller arbeidsstedet krever det, må du bruke personlig fallsikringsutstyr 
når du bruker denne maskinen.

Alt fallsikringsutstyr må være i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter og skal inspiseres 
og brukes i samsvar med instruksene fra produsenten.

Bruk ALLTID godkjent fallsikringsutstyr som er riktig festet til et angitt forankringspunkt 
når du kjører eller betjener maskinen. Fest kun én fallsikring til hvert forankringspunkt.

FARE 

ADVARSEL  

FORSIKTIG 

FORSIKTIG 

Art_2836
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Fare for elektrisk støt

FARE FOR ELEKTRISK STØT! DENNE MASKINEN ER IKKE ISOLERT!
Berøring av eller utilstrekkelig avstand fra elektriske ledere vil forårsake DØD ELLER ALVORLIG 
PERSONSKADE.
Du må holde en AVSTAND PÅ MINST 3 METER fra alle deler av maskinen og maskinens last og fra 
strømlinjer eller apparater med en spenning på 300 til 50 000 volt. Du må holde en ekstra avstand 
på 30 cm per ekstra 30 000 volt.
Overhold sikkerhetsavstanden.

Du må IKKE arbeide nær eller berøre strømførende ledninger eller elektrisk utstyr. Denne 
maskinen er ikke isolert og beskytter IKKE operatøren eller maskinen mot skader.

Se tabellen nedenfor og alle gjeldende nasjonale forskrifter for informasjon om hvilken 
sikkerhetsavstand som gjelder for strømførende ledninger og elektrisk utstyr.

IKKE berør maskinen hvis den kommer i kontakt med strømførende ledninger.

Personer på plattformen:

•	 må holde avstand til plattformens rekkverk
•	 må IKKE prøve å betjene maskinen
•	 må IKKE berøre noen del av maskinen før de strømførende ledningene er 

koblet fra 
Personer på bakken:

•	 må IKKE gå nær maskinen
•	 må IKKE berøre eller prøve å betjene maskinen før de strømførende 

ledningene er koblet fra
Maskinen må ikke brukes i storm eller tordenvær.

Du må IKKE bruke maskinen som jordingspunkt for sveiseutstyr med mindre plattformen 
er utstyrt med en sveiseslange (ekstrautstyr).

FARE 

ART_3070

ART_3060
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Minste sikkerhetsavstand

ART_3265

6,4

6,4

3

3

10

10

8

8

5 000 V

20 000 V
15 000 V

10 000 V
5 000 V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maks volt
 

 
 

AVSTAND FRA HØYSPENTLEDNINGER

 

 

 

 

Min. volt
 

Min. volt
 

 

 

Personlige 
beskyttelsesbarrierer

Nødvendig 
utkikksområde

Ned

Variasjoner 
i nedheng

Forbudt område

FARGEKART
 

= Ingen farge i visningene forfra angir at det ikke er noen krav til avstand. 

= Lys farge angir at det er krav til utkikksperson. 

= Kraftig farge angir FORBUDT OMRÅDE.  
 

 
 

 

FORFRA  

 

FRA SIDEN
 

 
(b) Høyspentlinjer på over 133 kV

Forbudt område

Nødvendig 
utkikksområde 

Svaiing

Variasjoner 
i nedheng

Ned

Ned

Ned

Lavere spenning

Høyere spenning

(b) Unngå samtidig berøring av områder med 
      høy spenningsforskjell  (a) Berørt område

FORFRA FRA SIDEN

(a) Distribusjonslinjer opptil og inkludert 133 kV
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Veltefare

IKKE overskrid den maksimale plattformkapasiteten (se Spesifikasjoner). Vekten av 
ekstrautstyr og tilbehør vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den 
totale plattformlasten. Se skiltene på ekstrautstyret/tilbehøret.

IKKE hev plattformen når maskinen står på et underlag som er mykt, ujevnt eller 
overskrider maskinens nivelleringsområde.

Vippealarmen utløses når maskinen ikke er i vater. Hvis alarmen utløses når plattformen 
senkes, må du IKKE prøve å heve plattformen. Senk plattformen forsiktig, niveller maskinen 
eller flytt maskinen til et underlag som er innenfor nivelleringsområdet.

Hvis alarmen utløses når plattformen heves, må du senke plattformen svært forsiktig.

Kjøring med nedfelt plattform: Kjør svært forsiktig og med lav hastighet på ujevnt, løst, 
ustabilt eller glatt underlag og nær hull eller skrenter.

Kjøring med hevet plattform: IKKE kjør på eller nær ujevnt eller ustabilt underlag eller 
under andre farlige forhold.

IKKE skyv fra eller trekk deg mot gjenstander utenfor plattformen.

Maks tillatt manuell kraft
CE og AUS

400 N

IKKE hev plattformen når vindstyrken er over 12,5 m/s. Dersom slik vindstyrke oppstår 
mens plattformen er hevet, må du senke plattformen forsiktig og avbryte driften.

IKKE øk plattformens flateareal (dvs. ikke dekk til rekkverket med presenninger eller 
finerplater).

Et større flateareal som utsettes for vind, fører til at maskinen blir mer ustabil.

IKKE fest overhengende last på maskinen eller bruk maskinen som kran.

IKKE transporter verktøy eller materialer uten at de er jevnt fordelt og kan håndteres 
trygt av personalet på plattformen. Sikre alt verktøy og løse materialer for å unngå skade 
på personer under plattformen.

IKKE endre eller koble fra maskindeler som kan påvirke sikkerheten og stabiliteten. 
IKKE bytt ut deler som er viktige for maskinens stabilitet med deler som har en annen 
vekt eller spesifikasjon.

IKKE endre arbeidsplattformen uten skriftlig samtykke fra MEC, ettersom endringer 
kan øke vekten og/eller flatearealet, slik at den blir ustabil.

IKKE plasser stiger eller stillaser på plattformen eller inntil noen deler av maskinen. 
IKKE bruk maskinen på et bevegelig eller mobilt underlag eller kjøretøy.

Påse at alle dekkene er i god stand, at de har riktig lufttrykk og at hjulmutterne er trukket 
riktig til.

IKKE OVERBELAST
MASKINEN

ART_3065

ART_3064

IKKE HEV PLATTFORMEN ELLER KJØR MED 
HEVET PLATTFORM PÅ ET UNDERLAG SOM

OVERSKRIDER NIVELLERINGSOMRÅDET

ART_3063

IKKE KJØR PÅ UJEVNT ELLER
USTABILT UNDERLAG

ART_3069

IKKE SKYV FRA ELLER TREKK DEG MOT 
GJENSTANDER UTENFOR PLATTFORMEN

ART_3071

IKKE HEV PLATTFORMEN
VED STERK VIND

MÅ IKKE BRUKES SOM KRAN
ART_3059
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Fallfare

IKKE sitt, stå eller klatre på plattformens rekkverk. Stå alltid støtt på plattformgulvet.

IKKE stig av plattformen når den er hevet.

IKKE klatre ned fra plattformen når den er hevet. Hold plattformgulvet fritt for løst 
materiale.

IKKE fest en fallsikringssele til en tilstøtende konstruksjon.

Påse at porten er ordentlig lukket før du bruker maskinen.

Operatører må overholde alle gjeldende regler og forskrifter om bruk av personlig 
verneutstyr på arbeidsplassen.

Kollisjonsfare

Vær oppmerksom på blindsoner når du bruker maskinen.

Se etter hindringer i luften når plattformen heves. Vær oppmerksom på klemfare når du 
holder deg fast i plattformens rekkverk.

Senk kjørehastigheten når du kjører maskinen i skråninger, i nærheten av personer og 
hindringer, på et vått eller glatt underlag eller under andre farlige forhold.

IKKE bruk maskinen i nærheten av en kran uten at kranen er avsperret og/eller forholdsregler 
er tatt for å forhindre en kollisjon.

Bruk av maskinen til stunt eller lek er FORBUDT.

ART_3067

IKKE KLATRE PÅ REKKVERK

ART_3058

IKKE STIG AV PLATTFORMEN
NÅR DEN ER HEVET

ART_3072

ART_3062

ART_3066
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Andre farer

Eksplosjons- og brannfare

IKKE bruk maskinen på farlige steder eller steder der det kan være brennbare eller 
eksplosive gasser eller partikler.

Fare for skade på maskinen

Utfør en grundig inspeksjon og test alle funksjoner før hvert arbeidsskift for å forsikre 
deg om at det ikke er noen skader, feil eller uautoriserte endringer på maskinen. Merk en 
maskin med skader, feil eller endringer og ta den straks ut av drift. IKKE bruk en maskin 
med skader, feil eller endringer.

Operatøren skal utføre rutinemessig vedlikehold før hvert arbeidsskift. Planmessig 
vedlikehold skal utføres av en kvalifisert servicetekniker i faste intervaller. Hvis det ikke 
er utført planmessig forebyggende vedlikehold på en maskin, må du merke den og straks 
ta den ut av drift.

Kontroller at alle skilt med sikkerhetsanvisninger og instrukser er på plass, og at de er 
leselige.

Kontroller at håndbøkene med informasjon om bruk, sikkerhet og ansvar ligger 
i dokumentboksen på plattformen. Alle håndbøker skal være komplette, uskadde 
og leselige.

Fare for personskader

IKKE bruk maskinen hvis den lekker hydraulikkvæske eller luft. Hydraulikkvæske og luft 
under trykk kan trenge gjennom og/eller forbrenne huden.

Alle tanker må være lukket og sikret mens maskinen er i bruk. Kontakt med komponenter 
under et deksel ved et uhell vil forårsake alvorlig personskade. Deksler må bare åpnes av 
opplært vedlikeholdspersonale. Operatøren må bare åpne et deksel ved inspeksjon før bruk.

Sikkerhetsregler for plattform med sveiseslange (ekstrautstyr)

Les og følg alle advarsler og instrukser som følger med sveiseapparatet.

IKKE koble til sveiseelektroder eller -kabler uten at sveiseapparatet er slått av via 
plattformens kontrollpanel.

Påse at sveisekablene er riktig tilkoblet før sveising.

Batterisikkerhet

Forbrenningsfare

Batterier inneholder syre. Bruk alltid vernetøy og vernebriller når du håndterer batterier.

Unngå søl av og kontakt med batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med natron og vann.

Eksplosjonsfare

Hold gnister, flammer og tente sigaretter unna batteriene. Batterier avgir en eksplosiv gass.

Fare for elektrisk støt

Unngå kontakt med batteripolene.
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Inspeksjon av arbeidsstedet

Du må IKKE bruke denne maskinen før du har lest og forstått avsnittet om sikkerhet 
i denne brukerhåndboken, utført nødvendig inspeksjon, rutinemessig vedlikehold og 
funksjonstesting, inspisert arbeidsstedet for farer og gjort deg kjent med maskinens 
virkemåte.

Inspiser arbeidsstedet for å fastslå om det tillater sikker bruk av maskinen. Gjør dette før du 
flytter maskinen til arbeidsstedet.

Vær oppmerksom på endrede forhold på arbeidsstedet og fortsett å være oppmerksom på 
farer mens du bruker maskinen.

Operatører må overholde alle gjeldende regler og forskrifter om bruk av personlig 
verneutstyr på arbeidsplassen – se “Fallsikring” på side 3.

Inspeksjon av arbeidsstedet

Kontroller arbeidsstedet hvor maskinen skal brukes for mulige farer, herunder, men ikke 
begrenset til:

•	 skrenter og hull, også de som er skjult av vann, is, gjørme osv.
•	 ustabilt eller glatt underlag
•	 humper, hindringer på bakken og løst materiale
•	 hindringer i høyden og høyspentledninger
•	 farlige steder og forhold
•	 utilstrekkelig støtte i underlaget til å holde maskin og last
•	 vind og værforhold
•	 uvedkommende personer
•	 andre mulige usikre forhold

Funksjonstest

Du må IKKE bruke denne maskinen før du har lest og forstått avsnittet om sikkerhet 
i denne brukerhåndboken, utført nødvendig inspeksjon, rutinemessig vedlikehold og 
funksjonstesting, inspisert arbeidsstedet for farer og gjort deg kjent med maskinens 
virkemåte.

Operatøren må utføre en funksjonstest av maskinen før hvert arbeidsskift for å kontrollere at 
alle maskinens systemer fungerer korrekt.

Test maskinen på et fast og jevnt underlag uten løst materiale, skrenter, hull eller hindringer 
i høyden. Utfør alle testene som er beskrevet i Betjeningsinstrukser før du bruker maskinen. 

IKKE bruk en maskin som ikke fungerer korrekt. Hvis en funksjon ikke fungerer korrekt, 
må du merke maskinen, ta den ut av drift og få en kvalifisert servicetekniker til å reparere 
den. Når maskinen er reparert, må du utføre en inspeksjon og funksjonstest før du tar 
maskinen i bruk igjen.
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Betjeningsinstrukser

Du må IKKE bruke denne maskinen før du har lest og forstått avsnittet om sikkerhet 
i denne brukerhåndboken, utført nødvendig inspeksjon, rutinemessig vedlikehold og 
funksjonstesting, inspisert arbeidsstedet for farer og gjort deg kjent med maskinens 
virkemåte.

Dette kapitlet gir veiledning om alle funksjonene på maskinen. Følg alle sikkerhetsregler 
og instrukser.

Denne maskinen må bare brukes av opplært og autorisert personale. Hvis flere 
personer bruker denne maskinen, må alle være kvalifisert og autorisert til å bruke den. 
Nye operatører må gjennomføre en grundig inspeksjon av maskinen (se side 22) og en 
funksjonstest før bruk av maskinen.

Operatører må følge alle gjeldende regler og forskrifter om bruk av personlig verneutstyr 
på arbeidsplassen – se “Fallsikring” på side 3.

Før bruk

•	 Utfør inspeksjon (se side 22).
•	 Kontroller NØDSTOPPBRYTEREN på bakkekontrollpanelet – drei den medurs for 

å tilbakestille den.

•	 Kontroller NØDSTOPPBRYTEREN på plattformkontrollpanelet – drei den medurs 
for å tilbakestille den.

•	 Kontroller batterifrakoblingsbryteren i styremodulen ved siden av styreboksen på 
bakken. Skal være i stillingen ON.

ART_2506 R2

ART_2507 R2

ART_2356
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Starte motoren fra nedre betjeningspanel

Kontroller at NØDSTOPPBRYTEREN på både bakke- og plattformkontrollpanelet er 
tilbakestilt.

•	 Styreboks på plattformen: Skru motorens startknapp på RUN.

•	 Styreboks på bakken: Vri nøkkelen i nøkkelbryteren til stillingen BASE.

•	 Trykk på STARTKNAPPEN og hold den inne – slipp knappen når motoren starter.
•	 Kaldstart: Trykk på GLØDEKNAPPEN og hold den inne i det antall sekunder som 

er oppgitt i forvarmingstabellen.
•	 Trykk på STARTKNAPPEN og hold den inne mens du holder GLØDEKNAPPEN 

inne til motoren starter.
•	 Slipp begge knappene når motoren starter.

Forvarmingstabell

Omgivelsestemperatur Forvarmingstid

Over 10 °C 5 sekunder
-5 til 10 °C 10 sekunder
Under -5 °C 20 sekunder

20 sekunder = maksimal forvarmingstid

FORSIKTIG – UNNGÅ SKADE PÅ STARTMOTOREN
Maksimal tenningstid er 10 sekunder. Vent 35 sekunder mellom hvert startforsøk.

Hvis motoren ikke starter etter flere forsøk, kan det være en feil.

ART_2404 R1

ART_3236

ART_3233 ART_3232



3084RT Speed Level™  Sikkerhet

Side 12 91942 – August 2009

Starte motoren fra øvre styreboks

•	 Styreboks på bakken: Drei nøkkelen i nøkkelbryteren til stillingen PLATFORM.

•	 Styreboks på plattformen: Drei motorstartbryteren til stillingen START, slipp den 
når motoren starter.

•	 Kaldstart: Løft og hold inne GLØDEKNAPPEN som angitt i forvarmingstabellen.
•	 Drei STARTBRYTEREN mens du holder GLØDEBRYTEREN inne til motoren 

starter.
•	 Slipp begge bryterne når motoren starter.

Forvarmingstabell

Omgivelsestemperatur Forvarmingstid

Over 10 °C 5 sekunder
10 til -5 °C 10 sekunder
Under -5 °C 20 sekunder

20 sekunder = maksimal forvarmingstid

FORSIKTIG – UNNGÅ SKADE PÅ STARTMOTOREN
Maksimal tenningstid er 10 sekunder. Vent 35 sekunder mellom hvert startforsøk.

Hvis motoren ikke starter etter flere forsøk, kan det foreligge en feil.

ART_3234

ART_2406 R1

ART_3272
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Betjening og testing av bakkekontrollpanelet

VIKTIG – Forviss deg om at det ikke er noen hindringer over maskinen som hindrer full heving av plattformen.

Velge betjening fra bakken

•	 Drei nøkkelen i nøkkelbryteren til stillingen BASE.

Nødstopp

•	 Du kan når som helst trykke på NØDSTOPPBRYTEREN for å stoppe alle 
funksjonene på maskinen.

•	 Drei bryteren medurs for å tilbakestille den.

Du må kun heve plattformen når maskinen står på et fast og jevnt underlag.

Heve plattformen

•	 Trykk på knappen RAISE på bakkekontrollpanelet og hold den inne for å heve 
plattformen.

Testing
•	 Hev plattformen til den øverste posisjonen.
•	 Hevingen stanser når du slipper knappen.
•	 Hevingen stanser når du trykker på NØDSTOPPKNAPPEN.

Senke plattformen

•	 Trykk på knappen LOWER. Slipp knappen når ønsket plattformhøyde er nådd.

Testing
•	 Senk plattformen.
•	 Senkingen stanser når du slipper knappen.
•	 Senkingen stanser når du trykker på NØDSTOPPKNAPPEN.

ART_3236

FARE 

ART_3237

ART_2506 R2
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Betjening og testing av plattformkontrollpanelet

VIKTIG –  Kontroller at kjøreruten er fri for personer, hindringer, løst materiale, hull og skrenter, og at det er tilstrekkelig støtte 
i underlaget til å holde maskinen.

Velge betjening fra plattformen

•	 Styreboks på bakken: Drei nøkkelen i nøkkelbryteren til stillingen PLATFORM.

Betjening fra plattformen

•	 Stig på plattformen. Lukk og sikre porten.
•	 Drei motorstartbryteren for å starte motoren.

•	 Trykk på signalhornknappen for å kontrollere at den fungerer dersom maskinen er 
utstyrt med en slik knapp.

Varsellampe for vippealarm

•	 Varsellampen lyser når maskinen ikke er i vater.

Indikatorlampe og varselsignal for overlast

•	 Indikatorlampen lyser når det er for mye last på plattformen.
•	 Styreboksen på plattformen og bakken avgir et varselsignal.

Nødstopp

•	 Du kan når som helst trykke på NØDSTOPPBRYTEREN for å stoppe alle 
funksjonene på maskinen.

•	 Drei bryteren medurs for å tilbakestille den.

Når du trykker på NØDSTOPPBRYTEREN, aktiveres bremsene umiddelbart. Dette kan forårsake 
en uventet plattformbevegelse når maskinen stopper brått. Hold deg fast og sikre gjenstander på 
plattformen under bruk av maskinen.

ART_3234

ART_2406 R1

ART_2361 R1

ART_3229

ART_3215

ART_2507 R2

ADVARSEL  
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Bruk av styrespaken

•	 Funksjonshastigheten er proporsjonal og styres ved å bevege styrespaken.
•	 Jo lenger forover spaken beveges, desto høyere blir hastigheten.
•	 Styrespaken går tilbake til nøytral stilling (midtstilling) når du slipper den.

Du må kun heve plattformen med montert og sikret rekkverk – 
se “Felle ned rekkverket på plattformen” på side 19.
Hvis plattformen ikke kan senkes, må du IKKE forsøke å klatre 
ned fra plattformen. Det kan føre til alvorlig personskade – 
se “Nødsystemer” på side 18.

Heve plattformen

•	 Sett VELGERBRYTEREN i stillingen LIFT.
•	 Trykk inn aktiveringsknappen og beveg styrespaken mot deg.

Testing
•	 Løftehastigheten er proporsjonal og styres ved å bevege styrespaken.
•	 Hev plattformen til den øverste posisjonen.
•	 Hevingen stanser når du slipper aktiveringsknappen eller styrespaken.
•	 Hevingen stanser når du trykker på NØDSTOPPKNAPPEN.

Senke plattformen

•	 Sett VELGERBRYTEREN i stillingen LIFT.
•	 Beveg styrespaken bort fra deg.

Testing
•	 Senkehastigheten er fast. Plattformen senkes med samme hastighet uansett 

hvilken stilling spaken er i.
•	 Senkingen stanser når du trykker på NØDSTOPPKNAPPEN.

Kontroller at kjøreruten er fri for personer, hindringer, løst materiale, hull og skrenter, og at det er 
tilstrekkelig støtte i underlaget til å holde maskinen.

VIKTIG – Kontroller alltid retningen til styrehjulene foran før du kjører.

Styring

•	 Sett velgerbryteren i stillingen DRIVE.
•	 Trykk inn aktiveringsknappen.
•	 Trykk på styreknappen med tommelen for å styre til venstre eller høyre.

Testing
•	 Styrefunksjonen stopper når du slipper aktiveringsknappen eller 

styreknappen.
•	 Styrehjulene sentreres ikke automatisk etter svinging. Styrehjulene må settes 

tilbake i rett-frem-posisjon med styreknappen.

ADVARSEL  

ART_2363

Senke
Løfte

Forover
Bakover

ART_3226

ART_3226

ADVARSEL  

ART_3227

Aktive-
ringsknapp

Styring
Proporsjonal 

Styrespak
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Turtall (hastighetskontroll)

Du kan stille inn ønsket hastighet så lenge plattformen er under 3 m. Når plattformen 
heves høyere, velger maskinen automatisk MID RANGE og bryteren blokkeres (settes 
ut av funksjon).

•	 HIGH SPEED: tillater hastigheter på opptil 4,8 km/t.
•	 MID RANGE: tillater hastigheter på opptil 0,6 km/t.
•	 HIGH TORQUE: brukes til å kjøre opp eller ned skråninger som er for bratte 

for normal hastighet.

Kjøre forover

•	 Sett VELGERBRYTEREN i stillingen DRIVE.
•	 Trykk inn aktiveringsknappen og beveg styrespaken bort fra deg.

Testing
•	 Kjørehastigheten er proporsjonal og styres ved å bevege styrespaken.
•	 Kjøringen stanser når du slipper aktiveringsknappen eller beveger 

styrespaken tilbake til midtstilling.
•	 Kjøringen stanser når du trykker på NØDSTOPPKNAPPEN.

Kjøre bakover

•	 Sett VELGERBRYTEREN i stillingen DRIVE.
•	 Trykk inn aktiveringsknappen og beveg styrespaken mot deg.

Testing
•	 Kjørehastigheten er proporsjonal og styres ved å bevege styrespaken.
•	 Kjøringen stanser når du slipper aktiveringsknappen eller beveger 

styrespaken tilbake til midtstilling.
•	 Kjøringen stanser når du trykker på NØDSTOPPKNAPPEN.

Bremse

•	 Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når du setter styrespaken i nøytral 
stilling (midtstilling).

ART_3228

ART_3227

ART_3227
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Nivellering

Nivellering av maskinen kan kun utføres når plattformhøyden er under den innstilte 
høydegrensen for nedfelt posisjon på ca. 3 m.

Hvis INDIKATORLAMPEN for vippealarmen LYSER, må plattformen nivelleres for at 
HEVING skal være mulig.

Ved arbeid i en skråning kan plattformen nivelleres ved hjelp av bryteren AUTO LEVEL 
eller MANUAL LEVEL.

Ikke kjør med hevet plattform på ujevnt underlag (se “Veltefare” på side 6).

Merk:   Hvis indikatorlampen for VIPPEALARMEN lyser, kan ikke 
plattformen heves.

Automatisk nivellering

•	 Vipp vippebryteren NED for å starte nivellering.
•	 Hold vippebryteren NEDE til nivelleringen er fullført.

•	 Når plattformen er i vater, slutter INDIKATORLAMPEN for 
VIPPEALARMEN å lyse, og maskinen stanser nivelleringen.

Manuell nivellering: Forover/bakover

•	 Vippe forover: Vipp vippebryteren til VENSTRE og hold den der for å vippe 
plattformen til ønsket posisjon.

•	 Vippe bakover: Vipp vippebryteren til HØYRE og hold den der for å vippe 
plattformen til ønsket posisjon.

Manuell nivellering: Sideveis

•	 Vippe til venstre: Vipp vippebryteren til VENSTRE og hold den der for å vippe 
plattformen til ønsket posisjon.

•	 Vippe til høyre: Vipp vippebryteren til HØYRE og hold den der for å vippe 
plattformen til ønsket posisjon.

Etter bruk

•	 Plasser plattformen i nedfelt posisjon når du er ferdig med å bruke maskinen.
•	 Parker maskinen på et jevnt underlag.
•	 Drei nøkkelen i nøkkelbryteren til stillingen OFF og ta ut nøkkelen for å hindre at 

uvedkommende kan bruke maskinen.
•	 Stig av plattformen forsiktig. Pass på at du alltid har to føtter og én hånd eller én fot 

og to hender på maskinen.

•	 Sett batterifrakoblingsbryteren i stillingen OFF.
Merk:   Hvis du lar batterifrakoblingsbryteren stå i stillingen ON i lengre tid, 

tappes batteriet.

•	 Sikre batterifrakoblingsbryteren med en hengelås for å hindre at uvedkommende 
kan bruke maskinen.

ART_3229

ADVARSEL  

ART_3238

ART_3239

ART_3240

ART_3235

ART_2387
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ART_3268

91843

91874

Nødsystemer

Hvis det oppstår en feil på styresystemet når plattformen er hevet, skal plattformen senkes av en 
erfaren operatør ved hjelp av nødsenkingsanordningen.
Ikke forsøk å klatre ned fra plattformen.

Nødstopp

Begge kontrollpanelene på maskinen er utstyrt med en NØDSTOPPBRYTER.

•	 Du kan når som helst trykke på NØDSTOPPBRYTEREN for å stoppe alle 
funksjonene på maskinen.

•	 Drei bryteren medurs for å tilbakestille den.

Velgerbryter satt til PLATFORM

•	 Hver av bryterne stopper alle maskinfunksjoner.
•	 Begge bryterne må tilbakestilles for at maskinen skal kunne betjenes.

Velgerbryter satt til BASE

•	 Kontrollpanelet på plattformen er blokkert.
•	 Bryteren på bakken må tilbakestilles for at maskinen skal kunne betjenes.
•	 Maskinen kan betjenes fra bakken hvis kontrollpanelet på plattformen kobles ut.

Nødsenking

Nødsenkingsanordningen brukes til å senke plattformen ved et strømbrudd eller en ventilfeil. Nødsenkingsbryteren aktiveres når 
nødstoppbryteren utløses.

Slik senker du plattformen:

•	 Vipp vippebryteren ned og hold den nede for å senke plattformen.
•	 Slipp vippebryteren når plattformen er senket heltned.

Plattformkontrollpanel
Nødstoppbryter Bakkekontrollpanel

Nødsenkingsbryter

ADVARSEL  
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Felle ned rekkverket på plattformen

ART_3137

ART_3138

ART_3139

1 Åpne lasteporten

•	 Fjern	de	to	sneppfestene	som	fester	
lasteporten til siderekkverket.

2 Sikre lasteporten

Åpne porten.

•	 Fest	porten	til	siderekkverket	med	et	av	de	to	
sneppfestene.

•	 Sett	det	andre	sneppfestet	tilbake	på	plass.

3 Frigjøre personportrekkverket

•	 Fjern	de	to	sneppfestene	fra	de	øvre	
hjørnene på personportrekkverket.

•	 Fjern	de	to	sneppfestene	nederst	på	
personportrekkverket.

forts...
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Felle ned rekkverket (forts.)

ART_3140

ART_3141

ART_3142

4 Felle ned personportrekkverket

•	 Sett	sneppfestene	tilbake	på	plass.

•	 Fell	personportrekkverket	ned	på	
plattformgulvet.

5 Frigjøre rekkverket på venstre side

•	 Fjern	de	tre	sneppfestene	nederst	på	
rekkverket med lasteporten.

6 Senke rekkverket på venstre side

•	 Fell	rekkverket	med	lasteporten	ned.

•	 Sett	sneppfestene	tilbake	på	plass.

ART_3143

7 Frigjøre og senke rekkverket på høyre side

•	 Fjern	de	tre	sneppfestene	nederst	på	rekkverket.

•	 Fell	rekkverket	ned	på	plattformgulvet.

•	 Sett	sneppfestene	tilbake	på	plass.

Sett opp igjen rekkverket i omvendt rekkefølge.
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Maskininspeksjoner

Du må IKKE bruke denne maskinen før du har lest og forstått avsnittet om sikkerhet i denne brukerhåndboken, utført 
nødvendig inspeksjon, rutinemessig vedlikehold og funksjonstesting, inspisert arbeidsstedet for farer og gjort deg kjent 
med maskinens virkemåte.

Operatøren skal utføre en grundig inspeksjon av maskinen og teste alle funksjoner før hvert arbeidsskift for å forsikre seg om at 
det ikke er noen skader, feil eller uautoriserte endringer på maskinen.

Merk en maskin med skader, feil eller endringer og ta den straks ut av drift. IKKE bruk en maskin med skader, feil eller endringer.

Utfør denne inspeksjonen for å fastslå hvilket rutinemessig vedlikeholdsarbeid som er nødvendig. Operatøren skal bare utføre det 
regelmessige vedlikeholdet som er beskrevet i denne håndboken.

VIKTIG –  Denne brukerhåndboken inneholder sjekklister for planmessig vedlikehold. Det planmessige vedlikeholdet skal bare 
utføres av kvalifiserte serviceteknikere. Reparasjoner på maskinen skal bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. 
Etter reparasjon av maskinen skal operatøren utføre en inspeksjon og deretter funksjonstesten.

Du må ikke utføre vedlikehold på maskinen med hevet plattform uten å først blokkere 
hevemekanismen (se “Sikkerhet under vedlikehold” på side 27).
Ikke la hydrauliske komponenter eller slanger stå åpne. De skal alltid være beskyttet mot 
forurensning (inkludert regn).
Du må ikke åpne et hydraulisk system når det er forurensning i luften. 
Rengjør alltid området rundt før du åpner hydrauliske systemer.
Bruk kun anbefalte smøremidler. Bruk av uegnede eller uforenlige smøremidler kan være like 
skadelig som ingen smøring.
Unngå provisoriske reparasjoner som kan sette sikkerheten i fare og medføre høyere 
reparasjonskostnader.

Hydraulikkvæske under trykk kan trenge gjennom og forbrenne hud, skade øyne og forårsake 
alvorlig personskade, blindhet eller død. Utbedre lekkasjer straks.

Unnlatelse av å utføre forebyggende vedlikehold i anbefalte intervaller kan medføre at maskinen 
brukes med en feil som kan forårsake personskade eller død.
Meld straks fra om alle defekter og feil til din overordnede. Alle defekter må repareres før 
arbeidsplattformen kan brukes igjen.
Inspeksjoner og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personale med kjennskap til utstyret.
Lekkasje av væske under trykk er ikke alltid synlig. Kontroller for punktlekkasjer med et stykke 
kartong, ikke hånden.

ADVARSEL  

FARE 

FORSIKTIG 
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Sjekkliste for inspeksjon før bruk

Operatøren skal utføre en grundig inspeksjon av maskinen før hvert arbeidsskift – se “Maskininspeksjoner” på side 21.

Sjekkliste for generell inspeksjon

Initialer Beskrivelse

______ Kontroller at håndbøkene med informasjon om bruk, sikkerhet og ansvar ligger i dokumentboksen på plattformen.

______  Utfør en visuell inspeksjon av alle delene på maskinen. Se etter manglende deler, skadde eller løse slanger, lekkasje 
av hydraulikkvæske, skadde eller frakoblede ledninger, skadde dekk osv.

______ Kontroller alle konstruksjonsdelene for sveisesprekker, rustdannelse og kollisjonsskader.

______ Kontroller alle slanger og kabler for slitasje og oppsprekking.

______ Kontroller plattformens rekkverk og skyveporten for skader og endringer.

______ Kontroller at alle skilt med advarsler og instrukser er på plass, og at de er leselige.

______ Kontroller dekkene for skader.

______ Sjekk lufttrykket i dekkene (ikke nødvendig på skumfylte dekk).

______ Kontroller endebryteren på bakkekontrollpanelet for synlige skader og løse eller manglende deler.

______ Alle konstruksjonsdeler, pinner og fester er på plass og er trukket riktig til.

Sjekkliste for væskenivå

______ Kontroller for væskelekkasjer.

______ Hydraulikkvæskenivå (kontrolleres med plattformen i nederste stilling).

Sikring før bruk

______ Sikre alle deksler og paneler. Utfør rutinemessig vedlikehold ved behov og fortsett deretter med funksjonstesten.

DATO _______________INSPISERT AV_________________________________________
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Sjekkliste for m ånedlig inspeksjon

Denne inspeksjonen skal utføres hver måned eller hver 100. driftstime, alt etter hva som kommer 
først. Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake død eller alvorlig personskade.

Planmessige vedlikeholdsinspeksjoner skal bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. 
Ta kopier av denne siden for bruk under inspeksjoner. Hold inspeksjonsprotokollen 
oppdatert. Registrer og rapporter alle avvik til din overordnede.

Modellnummer ________________ Serienummer _________________________________________

Initialer Beskrivelse

______ Utfør alle kontrollene som er listet opp på sjekklisten for inspeksjon før bruk.

______ Sjekk tilstanden til hydraulikkvæsken i tanken. Olje skal ha en klar, gyllen farge.

______ Sjekk batterivæskenivået og batteripolene.

______ Kontroller at hjulmutterne har riktig tiltrekkingsmoment (se Spesifikasjoner).

______ Kontroller om dekkene heller inn eller ut.

______ Kontroller alle armer og dreiepunkter for tegn på slitasje og skader.

______ Kontroller at alle bolteforbindelser og låseringer er sikre.

______ Kontroller hele maskinen for tegn på skader, sveisesprekker, løse bolter og uriktige eller provisoriske reparasjoner.

______ Kontroller at plattformen ikke synker ned med full last.

______ Smør svingboltene, dreiepunktene på styresylinderen og styrestagendene (se Smøring på side 28).

______ Kontroller alle kabelforbindelser.

______ Kontroller at alle regulerbare strømningsventiler er lukket. Kontroller innstillingen hvis en ventil ikke er lukket.

______ Smør hevemekanismens gir (se Smøring på side 28).

DATO _______________INSPISERT AV_________________________________________

ADVARSEL  
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Sjekkliste for kvartalsvis inspeksjon

Denne inspeksjonen skal utføres hver måned eller hver 100. driftstime, alt etter hva som kommer 
først. Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake død eller alvorlig personskade.

Planmessige vedlikeholdsinspeksjoner skal bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. 
Ta kopier av denne siden for bruk under inspeksjoner. Hold inspeksjonsprotokollen 
oppdatert. Registrer og rapporter alle avvik til din overordnede.

Modellnummer ________________ Serienummer _________________________________________

Initialer Beskrivelse

______ Utfør alle kontrollene som er listet opp på sjekklisten for inspeksjon før bruk og månedlig inspeksjon.

______ Kontroller driftshastighetene for å forsikre deg om at de er innenfor de angitte grensene (se Spesifikasjoner).

______ Kontroller nødsenkingsanordningen.

______ Rengjør og smør alle trykkbrytere med tørrsmøremiddel og sjekk at bryterne kan beveges fritt i alle posisjoner.

______ Kontroller at forbindelsene på plattformrammen er trukket godt til.

______ Kontroller stabiliteten til plattformen og rekkverket.

______ Kontroller at alle elektriske forbindelser og festeforbindelser er sikre.

______ Kontroller svingboltene for slark.

Ytterligere vedlikeholdskrav ved krevende driftsforhold

______ Skift ut hydraulikkfilterinnsatsen (skiftes ut hver sjette [6] måned ved normale driftsforhold).

DATO _______________INSPISERT AV_________________________________________

ADVARSEL  



91942 – August 2009 Side 25

3084RT Speed Level™  Maskininspeksjoner

Årlig inspeksjonsrapport

MEC Aerial Platform Sales Corp.
1775	Park	Street,	Suite	77	•	Selma,	CA	93662	USA
800-387-4575	•	559-891-2488	•	Faks	559-891-2493

Kunde __________________________________________________
Gateadresse ______________________________________________
Poststed og -nummer ______________________________________
Telefonnummer __________________________________________
Kontakt _________________________________________________

•	Kontroller	alle	punkter	i	listen	under.
•	Se	relevante	bruker-,	vedlikeholds-	og	delehåndbøker	for	nærmere	informasjon	og	innstillinger.
•	Hvis	et	punkt	er	krysset	av	som	“Ikke	i	orden”,	foreta	nødvendig	reparasjon	og	kryss	av	for	“Reparert”.
•	Når	alle	punktene	er	krysset	av	som	“i	orden”,	er	maskinen	klar	til	drift.
•	Send	et	eksemplar	til	MEC	på	(559)	891-2488	eller	på	e-post	til	E-POSTADRESSE

Forhandler ___________________________________________
Gateadresse ___________________________________________
Poststed og -nummer ___________________________________
Telefonnummer _______________________________________
Kontakt ______________________________________________

Forklaring: “J” Ja/i orden 
“N” Nei/ikke i orden 
“R” Reparert 
“U”Unødvendig/ikke relevant

Dato ____________________________
Serienummer _____________________
Modellnummer ___________________
Dato for siste inspeksjon ____________
Dato for idriftsetting _______________

J N R U J N R U J N R U
Skilt: Fundament: Drift:

Riktig plassering/antall Deksler sikre Ledninger koblet til
Leselige Fundamentfester trukket til Brytere sikre
Korrekt kapasitet oppgitt Bolter trukket til Alle funksjoner fungerer

Rekkverk: Forakseloppheng (4WD) Nødsenking:
Alle rekkverkfester sikre Bakakseloppheng (4WD) Fungerer
Personport lukkes riktig Foraksel/forhjul: Hastighetsbegrenser:
Håndbok/sikkerhetsinformasjon i boks Hjulmotorer – sikkert montert Korrekt innstilt
Bakre rekkverklås på plass Hjulmotorer – lekkasjer Beskyttelsesjern mot hullkjøring:

Plattformforlengelse: Hjulmuttere trukket riktig til Fungerer smidig
Glir fritt Pinner på styresylinder sikre Låses på plass
Skinner trukket inn Dreiepunkter smurt Endebrytere justert
Skinner trukket ut Fornav, drivverk: Trykk og hydraulikk:
Rekkverksskinner fungerer korrekt Kronemutter trukket riktig til Oljefilter sikkert/skiftet
Kabel sikret Låst med splinter Oljenivå korrekt/olje etterfylt

Plattform: Bakaksel/bakhjul: Styretrykk stilt inn
Plattformbolter trukket til Bremser fungerer Drivtrykk stilt inn
Plattformkonstruksjon Hjulmotorer – sikkert montert Løftetrykk stilt inn

Plattformens overlastsystem Hjulmotorer – lekkasjer Motor:
Fungerer Hjulmuttere trukket riktig til Motorfester trukket til
Kalibrert Akseltapp smurt (4WD) Drivstoffslanger sikre

Kabelbunter: Aksellås fungerer Drivstoffslanger uten lekkasjer
Korrekt montert Komponentområde: Drivstofftanker sikre
Utvendig tilstand Ventilfordelere sikre Stengeventiler for drivstoff fung.
Strømuttak 110/220 V sikkert/fungerer Slanger trukket til/ingen lekkasjer Alle avskjerminger/deksler på plass

Hevemekanisme: DC-motorer sikre/fungerer Oljenivå
Armkonstruksjoner Kontakter sikre Oljefilter
Sveiser Pumpe sikker Luftfilter
Låseringer Batterier: Funksjon ekstrautstyr og tilbehør:
Pinner på øvre sylinder sikre Sikre Driftstimeteller
Pinner på nedre sylinder sikre Fullt ladet Batteriindikator
Fester på nedre arm trukket til Batterilader: Varsellys
Ruller dreier fritt Sikre Signalhorn

Vedlikeholdsluker Fungerer Generator
Sikre Nødstopp: Omformer
Fungerer Bryter alle kretser

Kommentarer:  
 

 Underskrift tekniker: Dato:
 Underskrift eier/bruker: Dato:Art_3145
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Vedlikehold
Du må IKKE bruke denne maskinen før du har lest og forstått avsnittet om sikkerhet i denne brukerhåndboken, utført 
nødvendig inspeksjon, rutinemessig vedlikehold og funksjonstesting, inspisert arbeidsstedet for farer og gjort deg kjent 
med maskinens virkemåte.

Merk en maskin med skader, feil eller endringer og ta den straks ut av drift. IKKE bruk en maskin med skader, feil eller endringer.
Utfør denne inspeksjonen for å fastslå hvilket rutinemessig vedlikeholdsarbeid som er nødvendig. Operatøren skal bare
utføre det regelmessige vedlikeholdet som er beskrevet i denne håndboken.

VIKTIG –  Denne brukerhåndboken inneholder sjekklister for planmessig vedlikehold. Det planmessige vedlikeholdet skal bare 
utføres av kvalifiserte serviceteknikere. Reparasjoner på maskinen skal bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. 
Etter reparasjon av maskinen skal operatøren utføre en inspeksjon og deretter funksjonstesten.

Du må ikke utføre vedlikehold på maskinen med hevet plattform uten å først blokkere 
hevemekanismen (se “Sikkerhet under vedlikehold” på side 27).
Ikke la hydrauliske komponenter eller slanger stå åpne. De skal alltid være beskyttet mot 
forurensning (inkludert regn).
Du må ikke åpne et hydraulisk system når det er forurensning i luften.
Rengjør alltid området rundt før du åpner hydrauliske systemer.
Bruk kun anbefalte smøremidler. Bruk av uegnede eller uforenlige smøremidler kan være like 
skadelig som ingen smøring.
Unngå provisoriske reparasjoner som kan sette sikkerheten i fare og medføre høyere 
reparasjonskostnader.

Hydraulikkvæske under trykk kan trenge gjennom og forbrenne hud, skade øyne og forårsake 
alvorlig personskade, blindhet eller død. Utbedre lekkasjer straks.

Unnlatelse av å utføre forebyggende vedlikehold i anbefalte intervaller kan medføre at maskinen 
brukes med en feil som kan forårsake personskade eller død.
Meld straks fra om alle defekter og feil til din overordnede. Alle defekter må repareres før 
arbeidsplattformen kan brukes igjen.
Inspeksjoner og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personale med kjennskap til utstyret.
Lekkasje av væske under trykk er ikke alltid synlig. Kontroller for punktlekkasjer med et stykke 
kartong, ikke hånden.

FARE 

ADVARSEL  

FORSIKTIG 
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Rutinemessig vedlikehold

VIKTIG –  Operatøren skal bare utføre rutinemessig vedlikehold. Planmessig vedlikehold skal utføres av kvalifiserte 
serviceteknikere.

Inspeksjon før bruk Utfør rutinemessig vedlikehold som beskrevet i Sjekkliste for inspeksjon før bruk på side 22.

Planmessig vedlikehold

Vedlikehold som skal utføres hver måned, hvert kvartal, hvert år eller hvert halvår skal 
utføres av en kvalifisert servicetekniker som har fått nødvendig opplæring og er autorisert 
til å utføre vedlikehold på denne maskinen. Alt vedlikehold skal utføres som beskrevet 
i vedlikeholdshåndboken. Denne brukerhåndboken inneholder sjekklister for planmessig 
vedlikehold. Det planmessige vedlikeholdet skal bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. 

Den kvartalsvise inspeksjonen skal utføres på maskiner som ikke har vært i drift i over tre 
måneder, før de tas i bruk igjen.

Sikkerhet under vedlikehold

Du må ikke utføre vedlikehold på maskinen med hevet plattform  
uten å først støtte opp plattformen/hevemekanismen.

Bruk en kran med kjettinger og stropper som har  
tilstrekkelig løftekapasitet til å bære plattformen.

Art_3098

FARE 
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Smøring

Operatøren skal bare utføre rutinemessig vedlikehold. Smøring som er oppført som planmessig vedlikehold skal utføres av en 
kvalifisert servicetekniker.

Smøring

ART_3085

1

3

3

2

5

4

Nr. DEL BESKRIVELSE HYPPIGHET

1 Hydraulikk-
tank

Smøremiddel Mobil DTE 10 
Excel ISO 32 eller DTE 13 M
Ikke bruk smøremidler av lavere 
kvalitet da dette kan forårsake 

skade på pumpen.
Fyll opp til midt på målevinduet 
med plattformen i nedfelt posisjon.

Rutinemessig vedlikehold
Kontrolleres daglig.

Planmessig vedlikehold
Skiftes ut årlig eller hver 1 000. driftstime, alt etter hva som kommer først.

2 Hydraulikk-
filter

Filterinnsats Planmessig vedlikehold
Normale driftsforhold
Skiftes ut hver sjette måned eller hver 500. driftstime, alt etter hva som 
kommer først.
Krevende driftsforhold
Skiftes ut hver tredje måned eller hver 300. driftstime, alt etter hva som 
kommer først.

3 Vippe-
sylindrer

Dreie-
punkter

Litiumfett N.L.G. #2 EP
Fjern gammelt fett.

Planmessig vedlikehold
Normale driftsforhold
Påføres hver sjette måned eller hver 500. driftstime, alt etter hva som 
kommer først.
Krevende driftsforhold
Påføres hver tredje måned eller hver 250. driftstime, alt etter hva som 
kommer først.

4 Heveme-
kanismens 
gir

Mobil NC375 Open Gear 
Lubricant
Påfør nytt smøremiddel.

Planmessig vedlikehold
Normale driftsforhold
Påføres hver måned eller hver 100. driftstime, alt etter hva som kommer først.
Krevende driftsforhold
Påføres annenhver uke eller hver 50. driftstime, alt etter hva som kommer først.
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Delenes plassering

Komplett maskin

ART_3269

Seleforankringspunkter
(ekstrautstyr)

91843

91874

Dokumentholder

Stige

Støttehjul til arm

Løftesylinder

Plattformkontrollpanel

Tann segment gir

Vippesylinder
Forover/bakover

Øvre arm

Kontrollmodul

Propantank
Modeller med 
to drivstofftyper

Plattform og rekkverk

Nedre arm

Drivmodul

Vippesylinder
Sideveis

Styrekomponenter

Fremre drivmotorer

Pendelaksel sylindrer

Bakre drivmotorer

Personport

Lasteport

Bakkekontroll-
panel
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Moduler

ART_3089

Kontrollmodul

Drivmodul

Batteri-
frakoblingsbryter

Alarm

Tilkoblingsmodul

GP400-modul

12 volts DC-batteri

Nødsenkingsbryter

Bakkekontrollpanel

Hydraulikktank

Overløpstank

Radiator

Drivstofftank

Hydraulikkvæskefilter
Luftinntak motor

Luftfilter motor

Målevindu for
hydraulikkvæske

Hydraulikkvæske-
pumpe

Motor

Releer

Hoved
hydraulikk-
fordeler

Nivellering
hydraulikk-
fordeler

Strøm til plattformen
AC-kobling
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Plattformkontrollpanel

ART_3266

91843

91874

Nødstopp

Styrespak

Aktiveringsknapp

Løft/kjør

Styring

Hastighetsbryter/turtall

Automatisk nivellering

Horn (ekstrautstyr)

Brytere for manuell 
nivellering

8

11

Startbryter 5

12
1

2

3

4

Vippealarm 6

7

13

Indikatorlampe 
for overlast10

Forvarmingsbryter9

STYRING BESKRIVELSE

1 Styrespak DRIVE Styring forover og bakover kjører i trinnvis hastighet.
LIFT Plattformen heves når du beveger spaken mot deg. Løftehastigheten øker proporsjonalt 

med spakbevegelsen. Fungerer ikke når indikatorlampen for VIPPEALARMEN er PÅ. 
Plattformen senkes når du beveger spaken bort fra deg. Senkehastigheten er fast.

2 Aktiveringsknapp Trykk inn for å aktivere DRIVE, STEER og LIFT på styrespaken.
3 Styreknapp Trykk ned og hold inne denne knappen med tommelen for å styre til venstre eller høyre.
4 Velgerbryter for 

løfting/kjøring
Velg LIFT eller DRIVE på styrespaken.

5 Startbryter Drei bryteren for å starte motoren. Bryteren går tilbake til stillingen RUN for normal drift.  
Drei til OFF for å slå av motoren.

6 Varsellampe for 
vippealarm

Varsellampen LYSER når plattformen ikke er i vater. Plattformen kan ikke heves når varsellampen for 
VIPPEALARMEN er PÅ.

7 Hastighetsbryter/ 
turtalls-bryter

HIGH TORQUE Lav hastighet. Gir maksimalt turtall for ulendt terreng.
MID RANGE Middels hastighet. Gir middels turtall for lett og middels krevende terreng.
HIGH SPEED For høy hastighet når plattformhøyden er under 3 m.

8 NØDSTOPPBRYTER TRYKK inn nødstoppbryteren for å stoppe alle maskinfunksjoner.  
DREI bryteren MEDURS for å tilbakestille den.

9 Forvarmingsbryter Trykk bryteren ned når du starter i kaldt vær.
10 Indikatorlampe for 

overlast
Indikatorlampen lyser når plattformen er overlastet.

11 Signalhorn 
(ekstrautstyr)

Trykk på signalhornknappen for å avgi et varselsignal.

12 Bryter for automatisk 
nivellering

Trykk bryteren NED og hold den inne til den automatiske nivelleringen er fullført. Indikatorlampen for 
vippealarmen slås AV når plattformen er i vater.

13 Bryter for manuell 
nivellering

Beveg den øvre bryteren til venstre for å SENKE den fremre delen av plattformen.  
Beveg den øvre bryteren til høyre for å HEVE den fremre delen av plattformen.  
Beveg den nedre bryteren til venstre for å flytte plattformen til VENSTRE.  
Beveg den nedre bryteren til høyre for å flytte plattformen til HØYRE.
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Bakkekontrollpanel

ART_3267

Nødstopp Driftstimeteller

Vernebryter

5 Startforsinkelse84

Nøkkelbryter

Senke
(grønn)

Heve
(grønn)

1

Batteri-
frakobling

11

2

3

9

Start6

Choke/glødeknapp7

Nødsenking
10

STYRING BESKRIVELSE

1 Velgerbryter PLATFORM Velg denne stillingen for å betjene maskinen fra kontrollpanelet på plattformen.

BASE Velg denne stillingen for å betjene maskinen fra kontrollpanelet på bakken.

OFF Velg denne stillingen for å blokkere betjening på et kontrollpanel.
2 RAISE Trykk på denne knappen og hold den inne for å heve plattformen. Slipp den for å stanse hevingen.
3 LOWER Trykk på denne knappen og hold den inne for å senke plattformen. Slipp den for å stanse senkingen.
4 Nødstoppbryter Trykk inn nødstoppbryteren for å stoppe alle maskinfunksjoner.  

Drei medurs for å tilbakestille.
5 Driftstimeteller Teller antall driftstimer.
6 Startknapp Trykk på denne knappen for å starte motoren. Slipp den når motoren starter.
7 Glødeknapp Trykk på denne knappen når du starter i kaldt vær.
8 Indikatorlampe for 

startforsinkelse
Hindrer overbelastning av motoren. Når indikatorlampen lyser, er startmotoren deaktivert. Lampen 
slukkes etter cirka 35 sekunder. Startmotoren er da aktivert igjen.

9 Vernebryter Utløses ved elektrisk overbelastning. Trykk på bryteren for å tilbakestille den.
10 NØDSENKINGSBRYTER Vipp vippebryteren ned og hold den nede for å senke plattformen helt ned.

11 Batterifrakoblings-bryter Batteristrømforsyning. Sett den i stillingen OFF og sikre den med en hengelås for å hindre at 
uvedkommende kan bruke maskinen.
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Skilt

ART_3270

91843

91874

(6X)

20 TO DRIVSTOFFTYPER

3 5

21

6

6

6

6

4

10

11

1

2

9

8

22

23

22

17

23

12

13

16

9

7

7

18

26

25

27

28

15

30

20

31

29

29

24

14

19

(2X)

(2X)

(2X)

(2X)

(4X)

(4X)

(4X)

(4X)

EKSTRAUTSTYR
EKSTRAUTSTYR
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Skilt (forts.)

ART_3271

91843

91874

91869

DERSOM INSTRUKSENE IKKE FØLGES, KAN DET FORÅRSAKE DØD, 
PERSONSKADE ELLER MATERIALSKADE

ADVARSEL
LASTEPORTEN MÅ VÆRE I LÅST POSISJON FØR BETJENING
FRA PLATTFORMEN.

PLATTFORMENS INNGANG MÅ VÆRE LUKKET OG ALT 
REKKVERK PÅ PLASS OG SIKRET FØR BETJENING 
FRA PLATTFORMEN.

GODKJENT SELE-
FORANKRINGSPUNKT8605

9378

HYDRAULIKKOLJE
6873

90732

IKKE BRUK 
HØYTRYKKSPYLER ELLER 
SPRAY PÅ ELEKTRONISKE 
KOMPONENTER ELLER 
KOBLINGER.
FUKTIGHET KAN 
FORÅRSAKE SKADE 
OG/ELLER FUNKSJONSFEIL.

ADVARSEL

  8502

PUMP OPP DEKKENE 
TIL PRODUSENTENS

 MAKSIMALE
 SPESIFIKASJONER ELLER

 SE VEDLIKEHOLDS-
HÅNDBOKEN SE VEDLIKEHOLDSHÅNDBOKEN FOR DELENUMMER.

8519

DEKKENE SKAL KUN ERSTATTES MED UTSTYR 
FRA PRODUSENTEN.

BRUK AV ANDRE DEKK ENN PRODUSENTENS 
KAN GJØRE MASKINEN USTABIL.

ADVARSEL

MEC AERIAL PLATFORM SALES CORP.
1775 PARK STREET, SUITE 77
SELMA, CA 93652, USA

MFG. DATE MODEL NUMBER SERIAL NUMBER MODEL YEAR

MAX. PLATFORM CAPACITY INCLUDING PERSONS

MAX. MANUAL FORCE

ELECTRICAL VOLTAGE

MAX. GROUND
PRESSURE PER WHEEL

MAX. LOAD
PER WHEEL

MAX. HYDRAULIC
SYSTEM

PRESSURE

MACHINE WEIGHT

91553

MAX. WIND SPEEDMAX. PLATFORM HEIGHT

THIS MACHINE HAS BEEN CONSTRUCTED IN ACCORDANCE WITH SECTION 4 OF ANSI A92.6-2006   COVERED BY US PAT. #5,476,050 & CANADIAN PAT. #2,115,870

MAX. DRIVE HEIGHT

XX/XX XXXXXX XXXXXXXXX 20XX

XXX kg = X PERSONS + XXX kg EQUIPMENT

XXX LBS
XXX kg = X PERSONS + XXX kg EQUIPMENT

XXX NXXXX LBS
XXXX kg

XXX LBS
XXX kg

XXXX PSI
XXXX bar

XX  VOLTS

X.X PSI
X.X kg/cm²

X  MPH
X  m/s

X X FT
X.X m

X X FT
X.X m

VELTEFAREDU MÅ IKKE BRUKE MASKINEN:

IKKE KJØR I NÆRHETEN 
AV SKRENTER, HULL, 
ÅPNE HEISSJAKTER 
ELLER LASTEDOKKER

IKKE HEV PLATTFORMEN 
NÅR DET BLÅSER

FEIL BRUK AV UTSTYRET VIL FØRE 
TIL DØD ELLER ALVORLIG 

PERSONSKADE

BRUK AV EN ARBEIDSPLATTFORM SOM IKKE ER INSPISERT, 
KAN FORÅRSAKE DØD OG ALVORLIGE PERSONSKADER

KONTAKT ELLER UTILSTREKKELIG
 AVSTAND VIL FØRE TIL DØD ELLER 

ALVORLIG PERSONSKADE
91845

FARE FOR ELEKTRISK STØT
DENNE MASKINEN ER IKKE ISOLERT

INSPISER MASKINEN OG SØRG FOR AT DEN FUNGERER SOM DEN SKAL, 
AT ALLE TYPESKILT OG SIKKERHETS- OG KONTROLLSKILT ER PÅ PLASS 
OG LESELIGE OG AT MASKINEN OPPFYLLER PRODUSENTENS 
VEDLIKEHOLDSKRAV SOM BESKREVET I BRUKERHÅNDBOKEN OG LISTEN 
FOR DAGLIG SIKKERHETSSJEKK.

VÆR YTTERST FORSIKTIG NÅR DU BRUKER MASKINEN. VÆR OPPMERKSOM 
PÅ HINDRINGER SOM KAN STØTE BORTI PLATTFORMEN, PERSONER, 
KONTROLLPANELET ELLER MASKINEN. BETJEN KONTROLLPANELET 
LANGSOMT FOR Å OPPNÅ SMIDIG PLATTFORMBEVEGELSE.

KJØRING MED SENKET PLATTFORM:

KJØRING MED HEVET PLATTFORM:

KJØR KUN PÅ JEVNT, FAST OG PLANT 
UNDERLAG SOM ER FRITT FOR HINDRINGER.

IKKE OVERSKRID MAKS LASTKAPASITET 
FOR PLATTFORM ELLER FORLENGELSE. 
LASTEN SKAL FORDELES JEVNT. 
PLASSER OM MULIG LASTEN MIDT 
PÅ PLATTFORMEN.

IKKE KJØR I SIDEHELLING HVIS PLATTFORMEN 
HELLER MED OVER 5 %.

IKKE KJØR OPP ELLER NED EN BAKKE MED 
OVER 40 % STIGNING.

IKKE OVERSKRID MAKS LASTKAPASITET 
FOR PLATTFORM ELLER FORLENGELSE.

LASTEN SKAL FORDELES JEVNT.

SENK PLATTFORMEN OG NIVELLER 
DEN PÅ NYTT HVIS VARSELLAMPEN 
FOR VIPPEFARE LYSER.

VÆR YTTERST FORSIKTIG.

ANDRE FARER

FEIL BRUK AV MASKINEN KAN FORÅRSAKE 
DØD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE. 91846

91848

1500 LBs (680kg)
PLATTFORMKAPASITET

AVSTANDEN FRA BAKKE TIL STIGE VARIERER I HENHOLD TIL VARIASJONER I BAKKEN.
KONTROLLER AVSTANDEN FØR DU FORLATER PLATTFORMEN.

91849

91850

HÅNDBØKER PÅ INNSIDEN

90733

7156

90732

9052

(4 STEDER)
(kreves ikke for skumfylte dekk)

(4 STEDER)

SMØREPORT
(Skyv for å åpne)

(4 STEDER)

8606

7155

8605

90733

90718

91869

91850

91849 (2 STEDER)

(6 STEDER)

5481964819

8519

90729

7156

91843

STYRING
BAKOVER

LØFTE

FOROVER
SENKE

STYRING
HØYREVENSTRE

AKTIVERINGSKNAPP

AKTIVERINGSKNAPPEN 
MÅ TRYKKES INN FOR 
ALLE FUNKSJONER.

91870

91874

8502

91930

6873 

EKSTRAUTSTYR

PÅ INNSIDEN 
AV DOKUMENTHOLDEREN

8779

9155311026730

937890267

91848

90751
ARM

BASE

KONTROLLMODUL

KONTROLLMODUL
OG DRIVMODUL

FORAN OG BAK

DRIVMODUL

PLATFORM

(4 STEDER)9194531

91388

MAX
2965 lbs.
1345 kg

91945

(4 STEDER)

21

7

3

5 6

98
11

29 30

21

20

22

14

16

19

17

24

13

15

27

28

26

12
25

4

10

18

23

LOKALISER STYREBOKS HER

FOR NORMAL BRUK AV UTSTYRET
7155

11026730

91944
ADVARSEL

91944

MAKSIMAL PLATTFORMKAPASITET – JEVNT FORDELT SIDELAST

680 kg
400 N

5 PERSONER

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

FRAKOBLING
AV BREMSER

PUMPE

STRØM TIL PLATTFORMEN

ADVARSEL

IKKE OVERSKRID PLATTFORMENS LASTKAPASITET.
IKKE OVERSKRID MAKS TILLATT SIDEKRAFT OG MAKS 
ANTALL PERSONER.
IKKE BRUK MASKINEN UTEN AT REKKVERKET ER PÅ 
PLASS OG PERSONPORTEN TILSTREKKELIG SIKRET.
IKKE BRUK MASKINEN DERSOM 
ARBEIDSPLATTFORMEN IKKE FUNGERER SOM DEN 
SKAL ELLER DELER ER SKADDE ELLER SLITTE.
IKKE BRUK MASKINEN I NÆRHETEN AV KJØRETØY 
ELLER KRANER I BEVEGELSE.
IKKE STÅ ELLER SITT PÅ REKKVERKET. PERSONALET 
SKAL ALLTID STÅ STØTT PÅ PLATTFORMGULVET.
MASKINEN MÅ IKKE BRUKES AV PERSONER SOM ER 
PÅVIRKET AV ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER.
IKKE OMGÅ SIKKERHETSINNRETNINGENE.
IKKE LA MASKINEN STÅ MED NØKKELEN I TENNINGEN 
UTEN TILSYN.
IKKE HEV PLATTFORMEN MENS MASKINEN STÅR PÅ EN 
LASTEBIL, GAFFELTRUCK ELLER ANNET UTSTYR ELLER 
KJØRETØY.
IKKE BRUK STIGE, STILLAS ELLER ANNET UTSTYR FOR 
Å ØKE PLATTFORMENS STØRRELSE ELLER 
ARBEIDSHØYDE.
IKKE GÅ INN I ELLER UT AV PLATTFORMEN MENS DEN 
ER I BEVEGELSE.
IKKE LAD BATTERIENE I NÆRHETEN AV GNISTER 
ELLER ÅPEN ILD – BATTERIER AVGIR HØYEKSPLOSIV 
HYDROGENGASS.
IKKE UTFØR SERVICE PÅ MASKINEN UTEN Å STØTTE 
OPP PLATTFORMEN TILSTREKKELIG.
IKKE FEST OVERHENGENDE LAST PÅ MASKINEN ELLER 
ØK PLATTFORMENS STØRRELSE.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

FARE
MED MINDRE DU ER AUTORISERT TIL Å BRUKE 
DEN OG HAR FÅTT OPPLÆRINGING I SIKKER 
BRUK.
OPPLÆRING OMFATTER FULL KUNNSKAP 
OM SIKKERHETS- OG DRIFTSINSTRUKSER I 
PRODUSENTENS BRUKERVEILEDNING, 
ANSI-ANSVARSMANUALEN, DIN ARBEIDSGIVERS 
ARBEIDSREGLEMENT OG GJELDENDE 
MYNDIGHETSFORSKRIFTER.
EN UKVALIFISERT OPERATØR UTSETTER BÅDE 
SEG SELV OG ANDRE FOR DØDSRISIKO ELLER 
RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE.

HOLD TRYGG AVSTAND TIL STRØMLINJER 
OG ELEKTRISK UTSTYR. TA HØYDE FOR SVAI, 
GYNGING OG NEDHENG I MASKINEN, SAMT FOR 
SVAI I STRØMLINJER.
MASKINEN BESKYTTER IKKE MOT KONTAKT MED 
ELLER NÆRHET TIL ELEKTRISKE LEDERE.
HOLD EN AVSTAND PÅ MINST TRE (3) METER 
FRA ALLE DELER AV MASKINEN OG MASKINENS 
LAST, SAMT FRA STRØMLINJER ELLER 
APPARATER MED EN SPENNING PÅ OPPTIL 
50 000 VOLT. HOLD EN EKSTRA AVSTAND PÅ 
30 CM PER EKSTRA 30 000 VOLT ELLER MINDRE.

IKKE HEV PLATTFORMEN DERSOM 
MASKINEN STÅR PÅ UJEVNT ELLER 
MYKT UNDERLAG 

IKKE KJØR MASKINEN PÅ UJEVNT 
ELLER MYKT UNDERLAG NÅR 
PLATTFORMEN ER HEVET

DERSOM ARBEIDSPLATTFORMEN SKIFTER EIER, 
SKAL PRODUSENTEN UNDERRETTES OM DETTE:

– MERK –

MEC Aerial Platform Sales Corporation
4780 E. Jensen Avenue
Fresno, California 93725 USA Telefon: (559) 263-9626

NY
1. ÅR

2. ÅR

3. ÅR

4. ÅR

5. ÅR

6. ÅR

7. ÅR

8. ÅR

9. ÅR

10. ÅR

SELEFORANKRINGSPUNKTER ANBEFALES 
BARE FOR STØTTESELER.

FESTING AV FALLSIKRINGSUTSTYR 
TIL FORANKRINGSPUNKTER PÅ MOBILT 
UTSTYR KAN FØRE TIL AT MASKINEN 
VELTER OG FORÅRSAKE ALVORLIGE 
PERSONSKADER ELLER DØD.

ADVARSEL

KUN 
DIESEL

BATTERIENE AVGIR 
EKSPLOSIV GASS. 
LAD BATTERIENE PÅ 
ET GODT VENTILERT STED.
MÅ IKKE EKSPONERES MOT 
GNISTER ELLER ÅPEN ILD.

PLATTFORMKONTROLLPANEL
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Skilt (forts.)

 

IKKE BRUK DENNE ARBEIDSPLATTFORMEN HVIS 
DET IKKE ER UTFØRT NOEN INSPEKSJON DE 
SISTE 13 MÅNEDENE ETTER DEN SIST 
REGISTRERTE INSPEKSJONSDATOEN.
STEMPLE MÅNED/DAG/ÅR VED SIDEN AV DET 
RELEVANTE ÅRET ETTER HVER INSPEKSJON.
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Feilsøking

Hvis maskinen ikke fungerer helt som den skal eller du oppdager feil under bruk av maskinen, 
må du avbryte bruken straks.
Kontakt en servicetekniker og meld fra om feilen til din overordnede. Ikke bruk maskinen før den 
har blitt inspisert av en opplært, kvalifisert servicetekniker.

Maskinens funksjoner fungerer ikke

•	 Er batterifrakoblingsbryteren PÅ?
•	 Er batteriet fullt ladet?
•	 Er funksjonsvippebryteren eller aktiveringsknappen aktivert?
•	 Er velgerbryteren i riktig stilling?
•	 Er begge NØDSTOPPKNAPPENE tilbakestilt?
•	 Er hydraulikkvæskenivået tilstrekkelig?
•	 Er det tegn på væskelekkasje eller skade på en del?
•	 Er ledninger koblet fra, defekte eller løse?
•	 Er indikatorlampen for test av motorens prosessor AV?

Indikatorlampen skal være PÅ. Se vedlikeholdshåndboken eller kontakt MECs tekniske 
støtte hvisindikatorlampen er AV eller BLINKER.

ADVARSEL  

ART_3093

Modul

Indikatorlampe 
for test

Tilkoblings-
blokk
Modul

Bakkekontrollpanel
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Typeskiltets plassering

Typeskiltet festes på maskinen på fabrikken. Typeskiltet gir viktig informasjon om 
maskinen.

Beskrivelse av typeskiltet

Informasjon på typeskiltet

PRODUKSJONSDATO. Produksjonsmåned og -år.

MODELLNUMMER. Identifiserer maskinen.

SERIENUMMER. Identifiserer en maskin med henvisning til dens opprinnelige eier. 
Oppgi dette nummeret ved henvendelser og bestilling av deler.

MAKS VINDSTYRKE. Den maksimale vindstyrken som er tillatt ved heving av 
plattformen.

MAKS PLATTFORMKAPASITET MED PERSONER. Den maksimale, jevnt fordelte 
lasten (personer og utstyr) som er tillatt på plattformen uansett høyde.

MAKS TILLATT MANUELL KRAFT. Den maksimale kraften som operatøren på 
plattformen kan utøve til siden på en gjenstand utenfor plattformen.

MAKS PLATTFORMHØYDE. Den maksimale høyden målt fra bakken til plattformgulvet.

MAKS KJØREHØYDE. Den maksimale plattformhøyden som er tillatt ved kjøring av 
maskinen.

MAKS LAST PER HJUL. Den maksimale vekten som hvert enkelt hjul kan belastes med. 
Beregnes med alt tilgjengelig tilbehør og ekstrautstyr montert. 
Fw = 30 % (Wm + Wc + Wopt)

MAKS HJULTRYKK. Det maksimale trykket som kan utøves på overflaten ved hvert enkelt 
hjul. Beregnes med alt tilgjengelig tilbehør og ekstrautstyr montert. 
Pmax = 30 % (Wm + Wc + Wopt)/kontaktflate

STANDARD MASKINVEKT. Maskinens vekt uten tilbehør og ekstrautstyr.

TILLEGGSVEKT – TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR. Vekten til montert tilbehør 
og ekstrautstyr.

ART_3094 R1

XX/XX

MÅNED

ÅR

PRODUKSJONSDATO

ART_2377

3084 RT

Maks plattformhøyde i FOT

Maskinbredde
i TOMMER

Ulendt
terreng

MODELLNUMMER

ART_3087
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Instrukser om transport og løfting

Sikkerhetsmerknader

Informasjonen i dette kapitlet er ment som en anbefaling og erstatter ikke nasjonale forskrifter 
eller bedriftens regler om lasting, transport eller løfting av maskiner fra MEC.
Føreren er ansvarlig for lasting og sikring av maskinen og skal ha fått nødvendig opplæring 
og være autorisert til å betjene maskiner fra MEC. Føreren er også ansvarlig for å velge et egnet 
transportkjøretøy som er i samsvar med nasjonale forskrifter og bedriftens regler. Føreren 
må forvisse seg om at kjøretøyet og kjettingene er sterke nok til å bære vekten av maskinen 
(se typeskiltet for informasjon om maskinens vekt).

Lasting

Frihjul-konfigurasjon for vinsjing og tauing

Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller før du kobler fra bremsene manuelt.

RULLEFARE!
Når du har koblet fra bremsene, er det ingenting som hindrer maskinens bevegelse. Maskinen vil 
rulle ned helninger. Pass på at maskinen ikke begynner å rulle.

Maskinen kan vinsjes eller taues over korte strekninger. Hastigheten må ikke overskride 
8 km/t. Du må koble fra bremsene før du kan vinsje eller taue maskinen. Koble til bremsene 
igjen etter tauingen eller vinsjingen.

Koble fra bremsene før tauing 
eller vinsjing

•	Blokker	hjulene.

•	Trykk	inn	løseventilen	og	hold	den	inne.

•		Pump	luft	inn	i	ventilen	med	håndpumpen	på	fordeleren	til	
ventilen står under trykk og det ikke er mulig å pumpe inn 
mer luft.

•	Maskinen	er	nå	klar	til	tauing.

Koble til bremsene før kjøring

•	Trekk	ut	løseventilen	for	å	koble	til	bremsene	igjen.

Merk: Bremsene kobles til automatisk når 
kjørefunksjonen aktiveres.

ADVARSEL  

FARE 

FORSIKTIG 

ART_2423

Håndpumpe Løseventil
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Kjøre eller vinsje maskinen på eller av et kjøretøy

MEC anbefaler ikke uassistert lasting eller lossing.
Fest alltid maskinen til en vinsj når du kjører maskinen på eller av et kjøretøy. Les nøye all 
informasjon om sikkerhet, styring og betjening på maskinen og i denne håndboken før bruk 
av maskinen.

•	 Fest maskinen til en vinsj.
•	 Fjern alle festestropper. Fjern blokkeringen av hjulene.

Kjøring

•	 Drei nøkkelen i nøkkelbryteren på bakkekontrollpanelet til stillingen PLATFORM. 
Kontroller at NØDSTOPPBRYTEREN er tilbakestilt ved å dreie den medurs.

•	 Stig på plattformen og tilbakestill NØDSTOPPBRYTEREN på plattformkontrollpanelet.
•	 Test funksjonene på plattformkontrollpanelet.
•	 Kjør maskinen forsiktig ned fra kjøretøyet med vinsjen festet til maskinen.

Merk:  Bremsene kobles til automatisk når kjørefunksjonen velges, og aktiveres 
automatisk når maskinen stanser.

Vinsjing

•	 Koble fra bremsene (se Koble fra bremsene før tauing eller vinsjing på side 37).
•	 Beveg maskinen forsiktig ned fra kjøretøyet med vinsjen.
•	 Blokker hjulene og koble til bremsene igjen.

ADVARSEL  

Vinsj

ART_3086 
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ART_3104

X-akse

Y-akse

Instrukser for løfting og sikring

Maskinen skal bare løftes og sikres av kvalifisert personale.
Forsikre deg om at kranen, lasteflaten og stroppene tåler vekten av maskinen. Se typeskiltet for 
informasjon om maskinens vekt.

•	 Senk plattformen helt ned. Påse at plattformforlengelsen er trukket inn, og at 
moduldørene er lukket og sikret. Fjern alle løse gjenstander fra maskinen.

•	 Finn maskinens tyngdepunkt.
•	 Festestroppene/kjettingene må kun festes til de angitte festepunktene.
•	 Juster stroppene/kjettingene slik at maskinen står rett og ikke kan skades.

Sikre maskinen til kjøretøyet for transport

•	 Lås plattformforlengelsen i inntrukket posisjon.
•	 Drei nøkkelen i nøkkelbryteren til stillingen OFF og ta ut nøkkelen før transport.
•	 Sett batterifrakoblingsbryteren i stillingen OFF før transport.
•	 Sjekk at det ikke er noen løse eller usikrede gjenstander på maskinen.
•	 Bruk kjettinger eller stropper med tilstrekkelig løftekapasitet.
•	 Bruk minst to (2) kjettinger eller stropper.
•	 Juster stroppene/kjettingene slik at maskinen og stroppene/kjettingene ikke 

kan skades.

Tyngdepunkt og festepunkter

Tyngdepunkt X-akse Y-akse

3084 45,89 in/116,57 cm 10,89 in/27,65 cm

ADVARSEL  
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Merknader



Begrenset produsentgaranti

MEC Aerial Platform Sales Corporation gir en garanti på sitt utstyr til den opprinnelige 
kjøperen som dekker material- og produksjonsfeil ved normal bruk og normalt vedlikehold 
i ett (1) år fra den registrerte kjøpsdatoen eller fra datoen da utstyret forlot fabrikken, 
dersom det ikke foreligger noen registrert kjøpsdato. MEC Aerial Platform Sales Corporation 
gir videre en garanti på de sveiste delene på hovedrammen og saksearmene som dekker 
material- og produksjonsfeil i fem (5) år fra den registrerte kjøpsdatoen eller fra datoen 
da utstyret forlot fabrikken, dersom det ikke foreligger noen registrert kjøpsdato. Batterier 
er unntatt fra denne garantien. Det gis en garanti på nitti (90) dager fra den nevnte 
kjøpsdatoen på batterier. Garantikrav i den nevnte garantiperioden skal være begrenset 
til reparasjon eller erstatning, etter MEC Aerial Platform Sales Corporations eget valg, 
av den defekte delen og arbeid for å utføre nødvendig reparasjon eller erstatning basert 
på MEC Aerial Platform Sales Corporations til enhver tid gjeldende fastpris, forutsatt 
at den defekte delen sendes forhåndsbetalt til MEC Aerial Platform Sales Corporation, 
og at MEC Aerial Platform Sales Corporation etter inspeksjon fastslår at det foreligger en 
material- eller produksjonsfeil. MEC Aerial Platform Sales Corporation er ikke ansvarlig 
for eventuelle følgeskader, tilfeldige skader eller betingede skader av noen art. Ved bruk 
av deler som ikke er godkjent av fabrikken, feil bruk, feil eller utilstrekkelig vedlikehold 
og endring av utstyret bortfaller denne garantien. Garantien ovenfor er eksklusiv og 
erstatter alle andre garantier, så vel uttrykkelige som underforståtte. Alle andre garantier, 
inkludert underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, 
er herved utelukket. Ingen forhandler, salgsrepresentant eller annen person som hevder 
å opptre på vegne av MEC Aerial Platform Sales Corporation, har rett til å endre vilkårene 
i denne garantien eller på noen som helst måte påta seg noe ansvar eller noen forpliktelse 
på vegne av MEC Aerial Platform Sales Corporation som går ut over forpliktelsene MEC 
Aerial Platform Sales Corporation har i henhold til denne garantien.



MEC Aerial Platform Sales Corp.

1401 S. Madera Avenue • Kerman, CA 93630 • USA
Tlf.: 1-800-387-4575 • 559-891-2488 • Faks: 559-891-2448
www.mecAWP.com
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